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HONORIS CAUSA  Сергій Миронович Квіт ‒ український освітній і громадський діяч, педагог, літературознавець, журна-ліст, доктор філософських наук, доктор філологічних наук, професор, Міністр освіти і науки України (2007-2014), президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», нагороджений Ди-пломом почесного доктора ‒ Doctor honoris causa ‒ за рішенням Вченої ради Закарпатської академії ми-стецтв (протокол № 7, від 5 травня 2017 р.) як організатор вищої освіти, авторитетний діяч науки, освіти, культури України за особливий внесок у розвиток Закарпатської академії мистецтв. Його інавгураційна промова, присвячена нинішнім проблемам освітянської галузі та перспективам розвитку вищої освіти.  

 
 

 
 

      Сергій КВІТ, 
професор, доктор філософських наук,  
доктор філологічних наук, 
почесний доктор  
Закарпатської академії мистецтв 
м. Київ, Україна    
СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:  
ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ?  Центр забезпечення якості освіти Національно-го університету «Києво-Могилянська академія» був створений влітку 2016 року. Давній партнер Могилянки, ІТ компанія «Infopuls» технічно забез-печила початок його роботи. Центр має на меті за-безпечити внутрішій контроль якості в універси-теті, співпрацюючи насамперед з Комітетом з якос-ті Вченої ради (голова – Катерина Пічик), Навчаль-но-методичним центром (керівник – Ольга Коро-льова) та різноманітними студентськими ініціати-вами, серед яких найцікавішу представляв Тарас Тарасюк. Ця діяльність поділяється на наступні ос-новні складові частини: 

 1. Оn-line опитування студентів, випускників, працедавців та викладачів. 2. Участь у покращенні освітніх програм та біз-нес-процесів у НаУКМА. 3. Забезпечення принципів академічної добро-чесності. 4. Підвищення кваліфікації (професійний роз-виток) викладачів. Оскільки в Україні поки що зовсім не поши-рений досвід внутрішнього забезпечення якості, ми поступово формували цей перелік завдань. Це настільки непросто, що на початках його важко навіть правильно визначити. Адже наша постра-дянська мовно-функціональна традиція переважно зосереджується на достатньо туманному визначен-ні «якість навчального процесу». Тому, виходячи з нагальних університетських потреб, у Києво-Моги-лянській академії термінологія була змінена в бік більш раціональної й усталеної в англійській мові практики, а саме було запроваджено два нових по-няття: «якість навчання» і «якість викладання». 
Оn-line опитування Спочатку перед нами стояло завдання віднови-ти регулярні студентські опитування перед кож-
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ною сесією стосовно якості навчальних курсів і якості викладання. Ще у 1990-х роках у Могилянці проводилися такі опитування на паперових носіях і вільно поширювалися по університету у зведених файлах. Тоді студентам було досить просто запов-нити анкети з кількома запитаннями – й відразу віддати їх волонтерам. Тепер ситуація змінилися у глобальному вимірі, оскільки перехід на on-line опитування в усіх університетах світу призвів до різкого зменшення участі студентів. Тепер вони повинні знайти час і натхнення на персональну ре-єстрацію та заповнення відразу багатьох анкет з усіх предметів певної сесії. На моє запитання про те, як краще можна було б залучати студентів до проведення таких опиту-вань, один з керівниць Європейської студентської спілки (ESU) Лія Майстер на симпозіумі у Брюсселі у червні 2017 року відповіла таким чином: по-перше, для того, щоб студенти не сприймали за-клики до опитувань як спам, їхню увагу мають при-вертати самі викладачі, приділяючи для цього час на останніх парах під час власних курсів. По-друге, студенти мають відчувати, що їхня участь в опиту-ваннях впливає на ситуацію в університеті. Подібні ідеї ще раніше запропонувала завідувачка кафедри соціології, випускниця НаУКМА Анна Осипчук, ви-вчивши досвід наших партнерстких університетів Ґлазґо і Маастріхту. Вона готує анкети та інтерпре-тацію результатів цих досліджень. Таким шляхом вирішила йти Києво-Могилянська академія – даючи час і можливість студентам реє-струватися й відповідати на питання анкети на ос-танній парі перед початком сесії. Тепер, згідно з «По-ложенням про освітній процес НаУКМА», on-line опи-тування стало частиною самого навчання. Вважає-ться, що студент завершив курс тоді, коли він його прослухав, оцінив і склав іспит або залік. Важливо підкреслити, що тут немає примусу. Студенти визна-ють важливість регулярного опитування, розуміють, що в такий спосіб вони можуть впливати на якість Могилянки. Однак, як це не парадоксально, – часто не знаходять для цього часу. Також вони задають пи-тання про дотримання анонімності. НаУКМА, зі свого боку, підкреслює, що таке опитування може і повин-но бути лише анонімним. Воно має стати частиною академічної культури Києво-Могилянської академії для з’ясування реального стану справ, врахування позиції студентів (у т.ч. через відповіді на відкриті за-питання), поширення позитивного викладацького досвіду, сприяння піднесенню академічної якості уні-верситету. Оn-line опитування в НаУКМА було під-тримано Посольством Чеської республіки в Україні. Після запровадження студентського on-line опи-тування (ІОЦ, Олександр Костюк) ми вивчили дум-ки випускників і працедавців про якість випускни-ків НаУКМА, після якого розгорнулася ціла дис-кусія про необхідність запровадження «могилянсь-кого стандарту soft skills». Такий стандарт мав би підтримуватися різними шляхами: через спеціаль-ні освітні програми, за допомогою регулярних зу-стрічей студентів з успішними випускниками, че-рез спеціальний дизайн всього навчального проце-

су. Тут можна згадати унікальну в Україні й над-звичайно успішну програму «Профі +», створену випускницею НаУКМА Валерією Казадаровою та керівницею напряму роботи з випускниками На-талею Шумковою, а також різноманітні курси, що їх постійно організовує Центр працевлаштування. Атмосфера свободи, Liberal Arts Education, ін-тернаціоналізація, відсутність корупції, спеціальна увага до опанування англійської мови також в ком-плексі формують різноманітні навички успішності могилянських випускників. 
 
Академічна якість, репутація і доброчесність Відкритість до сприйняття позитивного міжна-родного досвіду завжди було частиною політики Києво-Могилянської академії. Тому Центр забезпе-чення якості навчання провів в університеті над-звичайно цікаві й корисні семінари, присвячені зо-внішньому забезпеченню якості (на національно-му рівні) у Великій Британії та Чеській Республіці, спираючись на підтримку, відповідно, British Coun-cil та Посольства Чеської республіки в Україні. Оби-дві країни мають власні відповідники українського Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Також за допомогою ка-надського MacEwan University, ще одного давнього партнера НаУКМА, ми ознайомилися з досвідом по-дібного органу провінції Альберта – Campus Alberta Quality Council. Всі ці організації працюють на заса-дах свободи від політичних втручань, професійної незалежності й доброї репутації. Вони дбають про прозорість і тяглість усіх ідей та процедур, на яких ґрунтується забезпечення якості освіти. На жаль, подібні риси не характеризують НАЗЯ-ВО, у складі якої продовжують працювати особи, що не змогли пояснити наявність у їхніх публіка-ціях значних текстових запозичень без посилань. Дотримання правил академічної доброчесності та-кож належить до завдань Центру забезпечення якості. Києво-Могилянська академія має політику, практику і судові кейси стосовно боротьби проти плагіату та інших проявів академічної недоброчес-ності. Цього року НаУКМА застосувала спеціалізо-ване програмне забезпечення від компанії Strike-Plagiarism (від Центру куратором цієї апробації бу-ла Тетяна Антонюк). Оскільки в сучасній Україні академічний плагіат набув величезного розмаху, а вітчизняне пострадянське законодавство і судова практика взагалі його не розпізнають, було вирішено підготувати відповідні зміни до ряду українських за-конів, присвячених захисту інтелектуальної влас-ності (тобто не лише до власне освітянських). Через специфічний досвід розгляду подібних справ у судах, цього року НаУКМА навіть змінив своє Положення на цю тему, переважно послуговуючись визначенням «академічна доброчесність» й уникаю-чи терміну «плагіат». Адже, на думку представників української юстиції, академічне середовище неспро-можне самостійно визначати плагіат, це може робити лише суд. Спираючись на сучасне ставлення до плагі-ату та інших порушень принципів академічної добро-чесності у світі, НаУКМА не погоджується з такою по-
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зицією. Американська фундація National Endowment for Democracy підтримала напрям захисту академіч-ної доброчесності в діяльності Центру забезпечен-ня якості НаУКМА. 
 
Підвищення кваліфікації Києво-Могилянська академія дійшла висновку, що забезпечення якості й підвищення різноманіт-них соціальних компетентностей студентів немож-ливе без відповідного підвищення кваліфікації ви-кладачів. З ініціативою запровадити таку сучасну систему професійного розвитку виступила випуск-ниця НаУКМА Наталя Старинська. Цього ж року програма «Профі +» організувала першу літню школу (Валерія Казадарова, Михайло Винницький, Наталя Шумкова) для викладачів з розвитку їхніх викладацьких навичок. Ця літня школа мала вели-кий успіх і багато позитивних відгуків. На черзі – створення власної могилянської системи підви-щення кваліфікації (teaching skills) викладачів під керівництвом Наталі Старинської та проведення зимової школи для викладачів (soft skills) від «Про-фі +». Насправді завдання обох проектів перетина-ються, навіть подекуди збігаються, вони посилю-ють один одного. На жаль, національна система підвищення кваліфікації зовсім не відповідає по-требам сьогодення. Вона потребує суттєвого пере-гляду і реформування. Згаданий уже MacEwan University, за допомогою керівника Центру українських ресурсів та розвит-ку (URDC) Юрія Конкіна, надав нам можливість оз-найомитися з успішним канадським досвідом про-фесійного розвитку викладачів через регулярні тренінги, що здійснюється в рамках діяльності їх-нього Centre for the Advancement of Faculty Excellen-ce (CAFE). Також завдяки цій партнерській підтри-мці цього року я взяв участь у 32 річному Great Teachers Seminar in the Canadian Rockies. Такі підхо-ди у підвищенні кваліфікації коли університетські викладачі вчаться один в одного, Києво-Могилян-ська академія ще тільки буде розвивати. Міжна-родний благодійний фонд Відродження (Сороса) уже підтримав нову концепцію підвищення квалі-фікації у Могилянці. Також у продовження нашої багаторічної плідної співпраці, Центр українських ресурсів та розвитку MacEwan University цього ро-ку організовує в Україні навчання тренерів з про-фесійного розвитку для НаУКМА та УКУ. 
 
Європейські тренди Улітку цього року я взяв участь у University Rankings and Quality Assurance Symposium, що про-водився у Брюсселі. Особливу цікавість стосовно забезпечення якості освіти викликали кілька ви-ступів, серед яких – презентація директорки Євро-пейської асоціації забезпечення якості (ENQA) Марії Кело. Вона підкреслила, що не зважаючи на певну подібність мети (якість вищої освіти) і в за-стосуванні (ця інформація використовується сту-дентами, тими, хто впливає на академічну політи-ку та іншими стейкхолдерами), завдання забезпе-чення якості та рейтингування університетів сут-

тєво різняться між собою. Переважно вони мають відмінні цілі, методології, беруть до уваги різні чинники і навіть інакше визначають якість. Система забезпечення якості зосереджується на стандартах, дбає про підвищення якості всіх ВНЗ у рамках системи, прагне донести незалежну й до-стовірну інформацію про якість освітніх програм та інституцій до всіх потенційних споживачів. По-руч з тим, до завдань університетських рейтингів зазвичай входить визначення досконалості, забез-печення інформацією (не зовсім зрозуміло якою і кого саме), проголошені цілі рейтингування часто невизначені, а наслідки до кінця не зрозумілі. Ме-діа інтерес тут безпосередньо пов’язується з ко-мерційним інтересом. А також ці рейтинги не спри-яють підтримці якості. Якщо університетські рейтинги більше фоку-суються на дослідженнях, то агенції забезпечення якості – на якості навчання і викладання. Якщо для перших важливі лише «найкращі» заклади вищої освіти, для других – усі інституції та програми. Якщо перші порівнюють університети один з од-ним, другі порівнюють заклади вищої освіти з існу-ючими стандартами і критеріями. Перші працюють в режимі статус-кво, натомість метою других є до-помога в зростанні якості. Перші складаються до-волі короткими текстами і мовою, доступною ши-рокій публіці, другі пишуться довгими текстами складною експертною мовою. Хоч університетські рейтинги та продукція агенцій із забезпечення якості мають різну при-роду, завдання і не можуть замінюватися один од-ним, зазначає Марія Кело, останнім часом спостері-гається тенденція конвергенції обох підходів. Для їхнього розвитку важливо враховувати пріоритети Єдиного європейського простору вищої освіти (EHEA), куди входять підвищення якості, інформа-ційне забезпечення всіх можливих споживачів про всі заклади вищої освіти, першочергова орієнтація на студентів і результати навчання, а не на дослі-дження, також сприяння працевлаштуванню. Пропозиції Марії Кело також стосувалися підви-щення значення U-Multirank, оскільки європейсь-кий рейтинг має відігравати більш специфічну роль у порівнянні з провідними глобальними уні-верситетськими рейтингами. Вона згадувала про покращення інформації стосовно того, чим саме він займається, у ньому має відбиватися незалежний механізм забезпечення якості, він має бути скоро-чений і спрощений для кращого сприйняття широ-кою публікою та зручності й наочності у застосу-ванні. Також важливо створити спеціальну бізнес-модель для функціонування U-Multirank. У розвиток цих ідей виступив координатор U-Multirank Ґеро Федеркайл. За його словами, U-Mul-tirank є інструментом прозорості, що має на меті подолати недоліки найбільш популярних глобаль-них рейтингів через врахування різноманітності (до U-Multirank включаються заклади вищої освіти з різними місіями і профайлами; тобто мова йде не про створення єдиної рейтингової ієрархії, ліги «кращих з кращих», а про врахування відмінних до-
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сягнень різних ВНЗ). Це здійснюється через порів-няння закладів подібного типу з метою забезпе-чення бенчмаркінгу для університетів і допомоги студентам зробити свідомий вибір. Тому U-Multi-rank рейтингує університети за п’ятьма різними категоріями, не зосереджуючись лише на міжна-родних дослідницьких університетах. Це всеосяжний предметний рейтинг, що вклю-чає в себе 1.499 університетів з 99 країн світу, 1.200 з яких представляють повну комплексну ін-формацію про себе. Всього 3.500 факультетів і де-партаментів, у т.ч. з 10.000 освітніми програмами, розподілені між 13-ма предметними рейтингами. Також 100.000 студентів взяли участь у дослі-дженні про задоволеність власним навчанням. В оцінювання включаються різні джерела да-них. Це самооцінювання на інституційному і пред-метному рівнях, включно з інформацією про персо-нал, студентів, доходи, міжнародну та регіональну орієнтованість закладів вищої освіти; результати вивчення думок студентів стосовно предметів, інсти-туцій, їхнього навчального досвіду; нарешті бібліо-метрична інформація і дані про патенти. Інформація про якість мають найвищу пріоритетність. Тут врахо-вується співпраця із стейкхолдерами, проводиться вбудований у різноманітні опитування збір даних, здійснюється безпосередній зворотній зв’язок з ін-ституціями та перевірка зібраної інформації. Відповідаючи на питання, Ґеро Федеркайл ка-зав про те, що U-Multirank поки не планує врахову-вати думку медіа про університети, він відкритий до співпраці з національними рейтингами, не про-ти того, щоб на національному рівні додавалися якісь питання студентам. U-Multirank буде концеп-туально змінювати студентські опитування від ін-формації про задоволеність послугами в бік задо-воленості досвідом. Ведуча симпозіуму Марік ван дер Венде підкреслила, що U-Multirank – це важли-ве джерело інформації для Єврокомісії у сенсі розу-міння, що саме треба робити для розвитку євро-пейських університетів. Важливою була презентація Лорана Дюпаск’єра п.н. «Глобальне дослідження щодо значення уні-верситетів для працевлаштування та рейтинг 2016 року». Він представляє HR компанію, що опікується 

зв’язками великих працедавців з університетами. Причому клієнтами виступають саме ці великі компанії. Вони самі фінансують в університетах спеціальні тренінги із soft skills. Це дослідження збирає точки зору від 4500 до 6000 рекрутерів з найбільших компаній у 23 країнах (2016). У них запитують про те, що треба шукати в універси-тетах, а також які ВНЗ, на їхню думку, дають найкращих «готових до роботи» випускників. Опи-тування не звертає увагу на суто наукові досягнен-ня. Лоран Дюпаск’ер наголошує, що така інформа-ція все більше цікава не лише великим компаніям-працедавцям, але також освітнім і державним уста-новам, студентам і випускникам. Зокрема у відповіді на питання: «Які критерії Ви враховуєте, коли вибираєте, випускників яких ВНЗ Ви готові взяти на роботу?», професійні рекрутери, які співпрацюють з університетами, назвали їх у такій послідовності: просунутість університету в певній галузі, попередній досвід співпраці з ви-пускниками, репутація університету, підготовка «готових працювати» випускників, результати уні-верситетських рейтингів, якість засобів для про-ведення наукових досліджень, зв’язки з компанія-ми, якість викладацького складу, міжнародне пред-ставлення. Лоран Дюпаск’єр згадував концепцію «універси-тетів-брендів» (бутіків), казав про те, що ВНЗ по-винні визначитися з відповіддю на запитання: во-ни виховують дослідників чи хочуть підготувати своїх студентів до ринку праці? Це відоме проти-річчя, що, мабуть, і не потребує «остаточного роз-в’язання». Усе залежить він політики університету і комплексності відповідей на обидва питання. Ма-рік ван дер Венде пригадала, що Єврокомісія диви-ться на вищу освіту також як на підготовку до життя в демократичному суспільстві та відзначила особливо важливу роль міждисциплінарності в організації навчального процесу і в проведенні наукових досліджень. У сучасній Україні важливо гармонізувати зов-нішнє і внутрішнє забезпечення якості університе-тів, а також розвивати їх в контексті термінів і концепцій Єдиного європейського простору вищої освіти. 
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НАШІ ЮВІЛЕЇ    УДК 7.071.1 Приймич (477.87) 
 
Володимир СТАСЕНКО, 
завідувач кафедри графічного дизайну та  
мистецтва книги, кандидат  
мистецтвознавства, доцент,  
заслужений діяч мистецтв України 
м. Львів, Україна 
 
МИХАЙЛО ПРИЙМИЧ –  
ОДИН З НАЙСВІТЛІШИХ ДРУЗІВ  
У МОЄМУ ЖИТТІ     
 
 
Стасенко В. В. Михайло Приймич – один з найсвіт-

ліших друзів у моєму житті. У статті йдеться про відо-мого мистецтвознавця і художника Михайла Приймича. Автор аналізує його життя і творчість; визначає основні риси характеру – велику працездатність, наполегливість, патріотизм, відданість Богу, Україні, сім’ї; вводить ім’я митця у всеукраїнський і всеєвропейський контексти. Стаття написана з нагоди ювілею художника і мисте-цтвознавця.  
Ключові слова: художник, мистецтвознавство, сак-ральність, різьбярство, наукове дослідження. 
 
Стасенко В. В. Михаил Приймич − один из самых 

светлых друзей в моей жизни. В статье речь идет об известном искусствоведе и художнике Михаиле Прийми-че. Автор анализирует его жизнь и творчество; опреде-ляет основные черты характера ‒ большую работоспо-собность, настойчивость, патриотизм, преданность Богу, Украине, семьи; вводит имя художника во всеукраинс-кий и всеевропейский контексты. Статья написана по случаю юбилея художника и искусствоведа. 
Ключевые слова: художник, искусствоведение, сак-ральность, резьба, научное исследование. 
 
Stasenko V. V. Mykhailo Pryimych is one of the brigh-

test friends in my life. The article deals with well-known art historian and artist Mykhailo Pryimych, an associate profes-sor of the department of decorative and applied art of the Transcarpathian Academy of Arts, a senior researcher who teaches at the art academy and theological seminary, is concerned with preserving the artistic heritage of Trans-carpathia, is well-oriented in the history of art, is included in a special artistic Commission of the eparchy of Mukachevo, which monitors the preservation and reconstruction of artis-tic monuments in temples. The author analyzes his life and work; defines the main features of the character ‒ high effi-ciency, persistence, patriotism, devotion to God, Ukraine, family; introduces the name of the artist to the all-Ukrainian and European contexts. The article is written on the occasion of the anniversary of the artist and art critic. 
Key words: artist, art criticism, sacredness, carving, scientific research __________________________________ © Володимир Стасенко, 2018 

Постановка проблеми. Одим із найскладніших завдань, що постають перед ідеалістом чи роман-тиком упродовж життя, стає вміння та сила волі дотриматися власних переконань. Очевидно, таку якість має Михайло Приймич – один з найсвітлі-ших друзів у моєму житті.  
Виклад основного матеріалу. Наше з Михай-лом знайомство відбулося у 1996 році під час вступ-них іспитів до аспірантури Львівської національної академії мистецтв, хоча, як зʼясувалося згодом, долі наші і перед тим неодноразово дотикалися. Народився Михайло 19 листопада 1967 року в селі Бистрий (сьогодні Кошельниця) Воловецького ра-йону Закарпатської області. Там минали його юні роки. Від ранньої юності оточений суворим, а вод-ночас барвистим гірським ландшафтом Михайло плекав у собі сакральний для кожного українця сві-тоглядний принцип: черпати силу в рідної землі, в любові до рідної природи, в шані до традицій, бать-ків та роду. Саме батьки справили визначальний вплив на формування юнака. У Батька він почерп-нув правдиве, безкомпромісне ставлення до життя, силу духу і волю чинити згідно зі своїми переко-наннями, у Матері – доброзичливість та любов. Батьки підтримували, але безпосередньо не втру-чалися у життєві вибори сина.  У 1983 році Михайло прийняв рішення піти нелег-кою мистецькою життєвою стежиною і вступив до Ужгородського училища прикладного мистецтва на відділ художньої обробки дерева. Очевидно, кращими його викладачами з фаху були Й. Пал, Ф. Лащак, В. Со-пільняк, Й. Бачинський та Н. Дідик. Відразу після за-кінчення училища продовжити навчання у вищому навчальному закладі Михайлові не вдалося, тому з 1987 до 1989 року служив у війську. З армії повернув-ся до цивільного життя сформованим уже чоловіком із виразними переконаннями.  Кардинальні зміни у житті Михайла почалися від 1989 року зі вступу до Львівської академії мис-тецтв. Навчався на кафедрі прикладного мисте-цтва на відділі «Художня обробка дерева». У той час Михайло зустрічає і свою майбутню дружину Лесю, що полонила юнака чуттєвим поєднанням жіночності, незалежністю суджень та динамічним характером. Згодом Михайло неодноразово пере-конається у правильності свого вибору, підкреслю-ватиме, що на кожному етапі життя треба щоразу мовби знайомитися з дружиною заново.  Злам 1990-х років видався цікавим та непрос-тим як у житті молодої української держави, так і в житті юного митця. Особливо буремними останні роки радянської влади видалися у Львові, де кипі-ли державотворчі процеси, зростала особиста сво-бода людей, відроджувалася Церква. Буремний час потребував ідеалістів. Це особливо зрезонувало з характером Михайла, який активно включився до становлення нової української ідентичності. Зрозу-мілою і передбачуваною стала його участь у Рево-
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люції на граніті, яка дарувала кетяг однодумців та впевненість у правильності патріотично спрямова-ного вибору життєвого шляху.  У 1995 р. Михайло Приймич закінчив навчання в ЛНАМ, поїхав зі Львова до Ужгорода і радо був прийнятий на посаду викладача в Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі. У житті Михайла на-став час випробувань суто побутового характеру. Народження дітей вимагало стабільності, значних коштів і підробітків. Економічний спад у державі не викликав оптимізму. Державна робота не дозво-ляла почуватися впевнено. Щастя, що Михайло мав справжнє ремесло в руках. Саме в цей час він вико-нує низку робіт в дереві та заявляє про себе як та-лановитий різьбяр. Не забуває і про наукову діяль-ність. У 1996 році вступає до аспірантури, з 1998 року стає заступником директора Ужгородського коле-джу мистецтв ім. А. Ерделі з навчальної роботи. В аспірантурі Михайло Приймич настирливо працює як науковець, стає зразком для одногрупників і пер-ший з них приходить до поставленої мети. У 2001 ро-ці М. Приймич захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мисте-цтвознавства на тему «Декоративне різьблення у сакральному мистецтві Закарпаття XVIII-XIX ст.». Після захисту дисертації життя різко не змінило-ся. Хоча у 2003 році Михайла Приймича призначають проректором Закарпатського художнього інституту, однак це просто принесло йому додаткові клопоти та обовʼязки. За цей час – сотні поїздок до Києва, прохо-дження акредитацій, сприяння розвитку ефективно-го професорсько-викладацького колективу Закар-патського художнього інституту тощо. Справжньою розрадою стають поїздки на конференції. Коло зна-йомих Михайла розширюється, а спілкування з давні-ми та новими друзями дарує нові ідеї й устремління. Михайло Приймич має вроджену інтуїцію і добре розуміється в людях. Завдяки чистому серцю надбав багато друзів та неабиякий авторитет. Хоча не всі легко сприймають його прямоту та безкомпроміс-ність. Якщо у чомусь переконаний – то чинить згідно з совістю, навіть якщо доводиться руйнувати стерео-типи. Переконаний патріот, який послідовно захищає українську національну ідею. Справжнє натхнення до життя Михайло черпає у своїй родині. Хоча орієнтовані на суспільне добро люди нерідко завдають болю своїм рідним, адже близьким складно відповідати ідеалам вимогливо-го до себе та інших батька. Однак Михайлові в тому дуже пощастило. І дружина, і діти його розуміють та дуже шанують. Особливою радістю родини ста-ло народження їх наймолодшої донечки Софійки. Виховуючи трьох дітей, Михайло зростає та еволю-ціонує й сам. Його надихають та вишколюють сто-сунки зі старшою донькою та сином. Спілкуючись з сином, що бурхливо та близько до серця прийняв Революцію Гідності, Михайло зрозумів і оцінив емоції й вчинки власних батьків, що відряджали його до Києва в холодні дні 1991.  Формування нових реалій у 2012 році спонука-ють знову серйозно задуматися над власною до-лею. Потреба вдосконалити свою наукову майстер-

ність спонукає до навчання в докторантурі. Михай-ла Приймича радо запрошують до ЛНАМ у 2012-2015 рр. для навчання в докторантурі.  Зараз Михайло Приймич – доцент кафедри деко-ративно-прикладного мистецтва Закарпатської ака-демії мистецтв, старший науковий співробітник. Має власну аргументовану думку. Викладає у мистецькій академії та духовній семінарії. Переймається збере-женням художньої спадщини Закарпаття, чудово орі-єнтується в історії мистецтва. Входить до спеціальної мистецької комісії Мукачівської єпархії, яка слідкує за збереженням, реконструкцією мистецьких памʼя-ток у храмах. До комісії серед інших входять автори-тетні фахівці Михайло Сирохман, Василь Роман. Лю-бить організувати відвідини Хрестовоздвиженського кафедрального греко-католицького собору Ужгорода та Горянської ротонди. Михайло намагається відшукати радість у кож-ному дні, жадібно ковтає кожну мить життя. Разом зі зрілістю прийшло розуміння цінності кожної хви-лини та ще більше загострилося відчуття відпові-дальності за власні вчинки. Глибоко критичний до себе, ідеаліст до мозку кісток Михайло щоденною працею намагається зрозуміти себе і оточуючих, вміє дякувати та ви-знавати власні помилки. Свою поведінку співвідно-сить з мораллю християнства. Власні вчинки спів-відносить з проблемою суспільної користі, що, без-умовно, свідчить про приналежність його до справж-ньої нової інтелектуальної української еліти. Мозолясті долоні Михайла знають не лише ручку. Він художник-скульптор. Працює з деревом. У його доробку: іконостас Успенської церкви в Мукачеві (спільно з Йосипом Волосянським), престол та кіот у церкві в с. Приборжавське (за його проектом), прес-тол в єпископській каплиці, іконостаси в духовній се-мінарії, у містах Собранці, Оломовц та Велеград тощо. А влітку сміливо бере косу і розмашистими ру-хами стинає траву на рідній Воловеччині. 
Висновки. У щоденній праці він не перестає ди-вувати і дивуватися. Він любить свій край. Вчитай-мося у його слова: «Людина, що відкриває світ Кар-пат, тричі переживає захоплення сущим. Уперше завмирає від захвату перед величчю храму приро-ди, де стінами високі гори, склепінням – небо, ат-рибутами – свічки смерек, чаші озер, стрічки річок. Другу хвилю захоплення викликає рукотворне чу-до – стародавні деревʼяні церкви – унікальні архі-тектурні твори, ідеально вписані в ландшафт, по-значені особливим духом давнини. Втретє здіймає-ться в душі благоговіння, коли повільно відчиняю-ться могутні дубові двері церкви, і очі, призвичаїв-шись до напівтемряви, вловлюють у глибині нави тьмяний стриманий полиск стіни іконостаса. Тричі пережите захоплення в Карпатах – як троє врат у царство прекрасного: перші врата – у світ карпат-ської природи, другі врата – у простір карпатського храму і треті врата – царські, що ведуть у царство Твоє, Господи, – і перед ними зупиняєшся, сповне-ний смирення та любові, як перед лицем Твоїм». 
 
Стаття надійшла до редколегії 21 травня 2017 року
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УДК 7.071.1 Приймич (477.87)  
Оксана ГАВРОШ, 
викладач Закарпатської академії мистецтв,  
кандидат мистецтвознавства, 
м. Ужгород, Україна  
МИХАЙЛУ ПРИЙМИЧУ – 50!           
 
 
Гаврош О. І. Михайлу Приймичу – 50! У статті про науковця, дослідника сакрального мистецтва Закарпат-тя, кандидата мистецтвознавства Михайла Приймича ав-тор акцентує увагу на серйозному зацікавленні ювіляра сакральним мистецтвом, яке стало предметом його наукових інтересів і продовжує залишатись і сьогодні. Унікальні відкриття Михайла Приймича у цій царині на-уки засвідчують його глибоке розуміння історичних мис-тецьких процесів у краї і Європі.  
Ключові слова: Закарпаття, наукове дослідження, наукове відкриття, сакральне мистецтво, унікальність.  
 
Гаврош О. И. Михаилу Приймичу − 50! В статье об ученом, исследователе сакрального искусства Закарпа-тья, кандидате искусствоведения Михаиле Приймиче ав-тор акцентирует внимание на серьезном интересе юби-ляра к сакральному искусству, которое стало предметом его научных интересов и продолжает оставаться и сего-дня. Уникальные открытия Михаила Приймича в этой области науки свидетельствуют о его глубоком понима-нии исторических художественных процессов в крае и Европе. 
Ключевые слова: Закарпатье, научное исследование, научное открытие, сакральное искусство, уникальность. 
 
Havrosh O. I. Mykhailo Pryimych is 50. In the article about the scientist, researcher of sacral art of Transcarpa-thia, candidate of art critic Mykhailo Pryimych, the author focuses on the serious interest of the jubilian in sacred art, which became the subject of his scientific interests and conti-nues to remain today. The unique discoveries of Mykhailo Pryimych in this area of science demonstrate his profound understanding of historical artistic processes in the region and in Europe. In addition, his interest and persistent study of sacred art were realized in the author's projects that he performed for churches. Together with Josyp Volosianskyi, he worked on the iconostasis for the Assumption Church in Mukachevo. According to his project, the throne and ciots were executed in the church in the village Pryborazhavske, stone iconostasis in the church of St. Mykhail in Uzhhorod, a chapel in the episcopal chapel, an iconostasis in the semina-ry, in the cities of Sobrantsi , Olomovts and Velehrad. 
Key words: Transcarpathia, scientific research, scientific discovery, sacred art, uniqueness.  __________________________________ © Оксана Гаврош, 2018 

Постановка проблеми. Михайло Приймич – нау-ковець, дослідник сакрального мистецтва Закарпаття, кандидат мистецтвознавства, розвідки якого добре ві-домі не тільки в Україні, а й за кордоном. У житті над-звичайно щирий і скромний, не любить багато про се-бе говорити, а особливо наголошувати на своїх досяг-неннях. І хоч може похвалитись добрим міхом справ, які встиг зробити за півстоліття, твердить, що у всьому завдячує людям, зустрічі з якими подарувала доля.  
Виклад основного матеріалу. Пан Михайло на-родився 19 листопада 1967 року у селі Бистрий, Во-ловецького району (сьогодні – присілок с. Котель-ниця), що на вододільному хребті між Закарпаттям і Галичиною. Тут про Приймичів знали ще з почат-ку ХVІІІ ст. Одні із перших відомостей про родину Пинзель (дівоче прізвище мами) вдалося розшука-ти в далекому 1732 році, а вже у 1799 р. згадується імʼя священика Михайла Пинзеля, який служив у Бистрянській церкві.  Життя сільської родини Василя та Марії Прийми-чів мало чим вирізнялося від непростого побутуван-ня горян. Після пожежі, під час якої вщент згоріла ха-та, батьки трьох дітей усіх зусиль докладали на її від-будову. Тому 6-річний Михайло багато часу проводив з дідусем і бабусею. У той час дід дякував у церкві, поблизу якої стояла хата Приймичів, тож фактично все дитинство хлопця пройшло біля неї. Уже тоді йо-го зачаровували заломи форм деревʼяної перлини, а особливо інтерʼєр, де за дитячими спостереженнями відбувалось щось загадкове.  Ще хлопчиком багато малював. Певно, це й зму-сило маму звернутись до художників, які були в су-сідньому Жденієві на пленері, аби позаймалися з Михайлом. Так відбулося перше знайомство із Іва-ном Ільком, який на прохання Василя Бурча, на-вчав юного таланта. Згодом були підготовчі курси в училищі декоративно-прикладного мистецтва. Піс-ля вступних випробувань Михайло став студентом відділення «Художня обробка дерева» (1983-1987).  Основи мистецтва давалися не так вже й прос-то, але бажання вчитися у закладі, який заснував Адальберт Ерделі, надавало наснаги. У спогадах за-лишились перші враження від Ужгорода, з яких найяскравіші асоціюються з Кафедральним греко-католицьким собором та Василем Свидою, який першокурсникам вручив студентські квитки. Іван Манайло, Йосип Пал, Федор Лащак – викладачі, з якими повʼязані найвагоміші миті цих років. І хоча хлопчині з Верховини не так просто було адаптува-тися до самостійного життя, підтримкою були сло-ва батька, аби не йшов на компроміси із сумлінням.  Зустріч із Василем Петрусом, викладачем хімії в ЗОШ №1 м. Ужгород, пан Михайло називає однією з найважливіших у студентські роки. Ерудований господар квартири, де винаймав житло, став про-відником до історії й культури Закарпаття, про котру, як зізнається, знав напрочуд мало. У той час підлітка радше вабила історія Китаю, Японії або ін-діанців – наслідки виховання радянської школи, яка змушувала повірити, що в українській – нічого особливого нема. Їхні довгі бесіди заставили замис-литись про власну ідентичність.  
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  Група «деревʼянників» була навпрочуд актив-ною, тож не дивно, що сьогодні серед однокурсни-ків Приймича відомі дизайнери та художники: Ро-берт Саллер, Петро Пінзель, Владислав Сливка, Во-лодимир Уста, Іван Гартавел, Леся Приймич (То-кар) та інші. Дипломний проект виконував під ке-рівництвом Йосипа Пала. «Набір дитячих іграшок» зібрав за три дні до захисту. Перед тим багато пра-

цював над конструкцією, декорував деталі, а за мі-сяць до завершення – поїхав на археологічні роз-копки! Тоді це юнацьке захоплення могло закінчи-тися виключенням з училища, але довіра диплом-ного керівника змусила сконцентруватися і захи-стити диплом з відзнакою.  Відразу продовжити навчання не вдалося: уже на третій день після захисту потрапив до війська. За два роки повернувся до рідного Волівця. У райо-ні особливого вибору для художника не було, тому влаштувався на ДОФ (дерево-обробна фабрика) у Нижні Ворота. Два місяці збивав «райбачки». Пер-ший трудовий досвід із характерними післяробо-чими буднями прискорили рішення вступати до вузу. Так, у 1989 р. Михайло Приймич знов став студентом Львівської академії мистецтв на кафедрі «Художні вироби з дерева», яка щойно відкрилась. «Ви думаєте, ми вас художниками тут зробимо? Єдине, що спробуємо, це зробити вас людьми, які хоч трішки розуміють світ», – слова ректора Емма-нуїла Миська, які врізалися в памʼять з перших днів перебування у Львові. Наприкінці буремних 1980-х, коли щомиті наростала українська хвиля, ці слова виявились пророчими. Адже стояти осторонь змін, які вирували навколо, Михайло просто не міг. У жовтні 1990-го без вагань поїхав до Києва, де на протести та голодування зібралось усе свідоме ук-раїнське студентство. Недопущення підписання но-вого союзного договору, перевибори Верховної Ра-ди на багатопартійній основі, націоналізація май-на Компартії України та ЛКСМУ – вимоги, які про-гресивна молодь відстоювала на граніті Жовтневої площі. Тоді 23-річний студент вірив, що досить Ук-раїні стати незалежною, як вона відразу стане єв-ропейською. З відстані часу Михайло називає цей досвід безцінним. Хоча саме тоді зрозумів, що не матиме жодних стосунків із політикою.  Питання власної ідентичності − одне з ключо-вих, яке пробував розвʼязати в ці роки. Був актив-ним учасником ГО «Спадщина» – організації украї-нської молоді, яке відстоювало виховання націо-нально свідомого покоління, здатного будувати Українську самостійну соборну державу. Згодом брав активну участь в організації «Закарпатського земляцтва», що обʼєднало студентів Срібної Землі, які навчались у Львові. Чотири номери газети «Бу-дитель», пошукові історичні експедиції «Шляхами куруців» – спроби здійняти національний рух у рід-ному Закарпатті. Попри активну громадянську позицію, навчан-ня в Академії не відійшло на другий план. У цей час вже поруч була дружина Леся (Токар), яка в усьому підтримувала і надихала. Спілкування із Володи-миром Любченком, Маєю Білан, Володимиром Чер-касовим, Іваном Остафійчуком поглибили розумін-ня мистецтва та необхідності постійної роботи над собою. Ще на молодших курсах почав відвідувати наукову бібліотеку Стефаника, де відкривав нові сторінки історії. Зацікавлення минулим Закарпат-тя стимулювали пошуки, які реалізовував у пер-ших наукових розвідках, очолюючи «Студентське наукове товариство». На останньому курсі позна-
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йомився з Михайлом Сирохманом, з яким згодом пройшов не одну сотню кілометрів, досліджуючи інтерʼєри деревʼяних церков Закарпаття. «Розпʼяття» – дипломний проект, що захистив у Львівський академії мистецтв. Етапна робота, ви-конуючи яку прийшло усвідомлення пошуку ху-дожнього образу. Адже одна деталь може перетво-рити майстерно виконану форму в художній твір.  Після закінчення академії у 1995 році потрапив до Ужгорода. На запрошення Івана Небесника, то-дішнього директора Коледжу мистецтв, став ви-кладачем, а згодом й завучем з навчальної роботи. З того часу почався марафон адміністративної ро-боти, який завершився у 2013 році на посаді про-ректора Закарпатського художнього інституту. По-між тим закінчив аспірантуру Львівської академії мистецтв та успішно захистив дисертацію за те-мою «Декоративне різьблення XVIII-XIX ст. у церк-вах Закарпаття». У 2007 році за результатами науко-вого дослідження видав монографію «Перед лицем Твоїм» (відзначена обласною премією ім. Й. Бок-шая та А. Ерделі, а у 2014 р. була доповнена та пе-ревидана під назвою «Іконостаси Закарпаття»). Ще по закінченні Академії замислювався про тео-логічну освіту (в цей час в Ужгороді відкрилась гре-ко-католицька духовна семінарія). Але розмова із владикою Семедієм скорегувала плани, тож мрія ді-дуся, який бачив Михайла священиком, так і не ре-алізувалася в життя. І хоча в той час це викликало внутрішні роздуми, сьогодні пан Михайло вдячний за підказку, адже з роками прийшло усвідомлення відповідальності, яку міг звалити на свої плечі. Проте зацікавлення і наполегливе вивчення сак-рального мистецтва реалізувались у авторських про-ектах, які виконував для церков. Разом із Йосипом Волосянським працював над іконостасом для Ус-пенської церкви в Мукачеві. За проектом М. Прий-мича виконано престол та кіот у церкві в с. При-боржавське, камʼяний іконостас у церкві св. Ми-хаїла в Ужгороді, пристіл в єпископській каплиці, іконостас у духовній семінарії, в містах Собранці, Оломовц та Велеград. Сьогодні пан Михайло вже понад десять років є активним членом греко-като-лицької єпархіальної художньої ради. У співпраці із владикою Міланом Шашіком вдалося порятувати кілька памʼяток. У цьому списку особливо пишаєть-ся відновленим консисторіальним залом – памʼят-кою ХІХ ст., де спільно із львівськими реставрато-рами повернули до життя унікальні розписи.  Формування традицій та розвиток закарпатсь-кого образотворчого мистецтва – ще одна грань наукових інтересів Михайла Приймича. Протягом багатьох років науковець активно вивчає творчість митців нашого краю, що втілилося в його мистецт-вознавчих розвідках про творчість Гната Рошковича, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Володимира Микиту, Василя Скакандія, Івана Ілька та інших. Ці ґрунтовні розвідки та мистецтвознавчі досліджен-ня стали базою для вступу до Національної спілки художників України (2010 р.). 
Висновки. Сьогодні триває робота над науковим дослідженням на звання доктора мистецтвознавства. 

«Професійне церковне малярство Закарпаття ІІ поло-вини XVIII – І половини ХХ ст.: західно-європейські впливи, візантійські канони та народна традиція» – тема, яка потребує наполегливого вивчення та глибокого аналізу. Попереду видання розлогої мо-нографії, яка відкриє нові сторінки та невідомі імена в історії образотворчості Закарпаття.  У щоденних клопотах викладання в Закарпат-ській академії мистецтв та духовній греко-католи-цькій семінарії, численних наукових розвідках та активному громадському житті віддушиною зали-шається майстерня на вулиці Пархоменка та роди-на, в якій знаходить підтримку й наснагу. Михайло Приймич щиро зізнається, що його «Magnum opus» все ще попереду, і вірить, що найважливішими у житті є люди, адже завдяки їм став таким, яким є.   

              
Стаття надійшла до редколегії 26 травня 2017 року
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ЗАЛЮБЛЕНИЙ  
В КАРПАТИ І В ЖИТТЯ                  
Ребрик Н. Й. Залюблений в Карпати і в життя. У статті, присвяченій 60-річчю від дня народження Зіновія Даниловича Антонишина, мова йде про багаторічного викладача історії, філософії та військової допризовної підготовки Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпат-ської академії мистецтв. Автор наголошує на глибому знанні предметів викладання, патріотичності та відда-ності українській справі, ерудованості та цільності ха-рактеру ювіляра.  
Ключевые слова: Закарпаття, історія, філософія, вій-ськова підготовка, патріотизм. 
 
Ребрик Н. И. Влюбленный в Карпаты и в жизнь. В статье, посвященной 60-летию со дня рождения Зиновия Даниловича Антонишина, речь идет о многолетнем пре-подавателе истории, философии и военной допризыв-ной подготовки Колледжа искусств им. А. Эрдели Закар-патской академии искусств. Автор отмечает глубину знаний предметов преподавания, патриотизм и предан-ность украинскому делу, эрудированность и цельность характера юбиляра. 
Ключевые слова: Закарпатье, история, философия, военная подготовка, патриотизм.  
Rebryk N. J. Loved in the Carpathians and in life. In the article devoted to the 60th anniversary of Zinovii Danylo-vych Antonyshyn, it is talking about a long-time teacher of history, philosophy and military pre-conscription training of College of Arts named after A. Erdeli of Transcarpathian Aca-demy of Arts. The author emphasizes that Z. Antonyshyn hadn't an easy way of professional growth - from the driver and educator of the students hostel to the teacher of history. He deeply knows the subjects of teaching, patriotic, erudite, He has a strong character, feels responsibility for the forma-tion of future citizens of Ukraine. 
Key words: Transcarpathia, history, philosophy, military training, patriotism. __________________________________ © Наталія Ребрик, 2018 

Постановка проблеми. Єпископ Андрей Шеп-тицький неодноразово наголошував на важливості «щоденної муравлиної праці» на славу і честь Укра-їнської держави. Людей, що сумлінно і чесно пра-цюють на своєму робочому місці, слід шанувати. Хоч вони, як справжні українці, ніколи не чекають подяки чи винагороди. До таких «чорноробів укра-їнської справи» (за Уласом Самчуком) відносимо і Зіновія Даниловича Антонишина – багаторічного викладача історії, філософії та військової допри-зовної підготовки Коледжу мистецтв імені Адаль-берта Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Цьогоріч йому виповнилося 60 років. 
Виклад основного матеріалу. Зіновій Данило-вич Антонишин залюблений в Карпати і в життя. Він впродовж багатьох років трудиться у нашому колективі: на всіх ділянках роботи, де б не був, що-денно, вперто, з Любовʼю і Вірою в Бога та Україну, без пафосу і надією на подяку від людей, але з не-здоланною твердістю і абсолютною переконаністю в тому, що «не вмерла і не вмре» утвержує україн-ську національну ідею, сіє в душах майбутніх ху-дожників зерна порядності, патріотизму, історич-ної справедливості... Він народжений у Львові. У простій, проте шля-хетній робітничій родині: батько − Антонишин Дани-ло Юркович (1933 року народження) працював слю-сарем у Львівському управлінні механізації № 538; а мати – Антонишин Марія Василівна (також 1933 року народження) працювала красувальницею на Львівсь-кій фабриці хімчистки. Зеник був старшим сином. Крім нього, в родині було ще двоє – Юрко та Славко.  Закінчивши успішно в 1974 році Львівську за-гальноосвітню школу № 80, Зіновій пішов слідами батька – влаштувався слюсарем на Львівський за-вод електронних приладів. Згодом перевівся шофе-ром до Львівського управління механізації № 538. Працю в управлінні механізації перервала служба в армії. Чесно відслуживши з травня1976 року до травня 1978 року, З. Антонишин продовжив шоферу-вати у рідному управлінні аж до 1986 року. Одружив-шись з Ксенею, донькою відомого архітектора Івана Могитича (народний архітектор України, директор Українського регіонального спеціалізованого науко-во-реставраційного проектного інституту «Укрзахід-проектреставрація», член Комітету із Державної пре-мії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії України в галузі архітектури), родинна ситуа-ція склалася так, що подружжя вирішує (погодивши це не без серйозної розмови з батьками Зеника) пе-реїхати на дідівське (по Ксениній матері) обійстя у район Радванки, що в Ужгороді. Тут і осіли. Спочатку шукав роботу в Закарпатському об-ласному музеї, оскільки вчився у Львівському дер-жавному університеті імені Івана Франка на істо-ричному факультеті. Але щасливий випадок привів його до Ужгородського училища прикладного ми-стецтва, і тодішній його директор Борис Юлійович Сливка прийняв З. Антонишина на посаду шофера, згодом перевів вихователем у студентський гурто-житок, а по закінченні університету – викладачем суспільних дисциплін.  
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З 2003 року Зіновій Данилович викладає ще й допризивну військову підготовку юнаків, відпові-дає в академії і коледжі за цивільну оборону.  Якщо б писати йому характеристику кудись, то годилось сформулювати так: «Його заняття відзна-чаються науковістю, багатим фактажем, прикла-дами з історії Закарпаття. Має активну життєву громадянську позицію, яку протягом років передає студентам і як історик, і як класний керівник. Бере активну участь у навчально-виховних заходах, що проводяться в коледжі та академії». Та за цими су-хими рядками – душа і серце викладача. Він залюб-ки і з великим інтересом їздить із викладачами та студентами подивитися деревʼяні церкви Закар-паття, постояти у молитві на Красному Полі, пере-йнятися смутком за осиротілими Кужбеями, лю-бить поколядувати у хатах колег на Різдво чи орга-нізувати зустріч з ветеранами великих воєн... Пригадую десь 1996-1998 роки... Я тільки кілька років працювала в коледжі, а в Зіновія Даниловича уже був солідний досвід: з 1986 року він працював водієм в Ужгородському училищі прикладного ми-стецтва. А з 1988 року – вихователем у студентсь-кому гуртожитку. Закінчивши історичний факуль-тет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1990 році переходить на посаду виклада-ча історії, філософії, та політології коледжу. То був час, коли окремі науковці вголос серйозно загово-рили про Голодомор 1933 року в Україні як про ге-ноцид українського народу... Я вела українську лі-тературу. Зіновій Данилович – історію України. Ми вирішили дати бінарну пару: «Голодомор українсь-кого народу 1932-1933 рр. в історії та літературі». Тоді ще жив Андрій Олександрович Вертелецький, заслужений артист України, віртуозний бандурист, актор Закарпатського обласного музично-драма-тичного театру. Він народжений 1925 року, сам із села Канівське Запорізької області, хлопчиною пе-режив голод. Вирішили запросити його до студен-тів. Він взяв свою відремонтовану власноручно бандуру (чим дуже гордився) і не тільки розповів юнацтву, але й виспівав про ті лихі часи... Зіновій Данилович делікатно «розкручував» Вертелецько-го на відвертість, наводив чимало документальних прикладів з історії, підбадьорював, коли Андрій Олександрович розчулювався... Ефект від такої і подібних пар (а провели ми кілька таких експери-ментів) був відчутний...  З Антонишиним працюється легко і впевнено. Він добре володіє матеріалом, має гарний контакт з аудиторією, добре відчуває партнера.  Зіновій Данилович Антонишин має природний дар до співу. Частково його реалізував, беручи участь у викладацькому ансамблі «Цімборове». Залюбки виходив на сцену з колегами на різноманітних ве-чорах, а Олесеві «Сміються й плачуть соловʼї» у його виконанні до тепер хвилюють не одне серце...  Отож, з роси й води Вам, дорогий Колего!  На многії і благії літа!  
Стаття надійшла до редколегії 30 травня 2017 року
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Сопко О. І. Випускники української академії дру-

карства із Закарпаття. До 100-літнього ювілею ка-
федри графічного дизайну і мистецтва книги. У статті йдеться про закарпатських випускників Української ака-демії друкарства. Кафедра графічного дизайну і мистецт-ва книги є однією із провідних у структурі вітчизняної галузевої освіти, має давню історію та значні досягнення у формуванні українського книжкового мистецтва.  

Ключові слова: кафедра, випускники, «книжники», Георгій Нарбут, поліграфія, графічний дизайн, УАД.   
Сопко О. И. Выпускники украинской академии кни-

гопечатания из Закарпатья. К 100-летнему юбилею 
кафедры графического дизайна и искусства книги. Статья посвящается закарпатским выпускникам Украин-ской академии печати. Кафедра графического дизайна и искусства книги является одной из ведущих в структуре отечественной отраслевой образования, имеет давнюю историю и значительные достижения в формировании украинского книжного искусства. 

Ключевые слова: кафедра, выпускники, «книжники», Георгий Нарбут, полиграфия, графический дизайн, УАП.  
Sopko O. Head of the Department of Design of the 

Transcarpathian Academy of Arts. Member of the Natio-
nal Union of Artists of Ukraine. The article deals with one of the oldest departments of the Ukrainian Academy of Prin-ting, which marks the 100th anniversary this year. Also, for a long time, the department holds the position of one of the leading in the structure of domestic branch education, its long history and significant achievements in the formation of Ukrainian book art. It covers material on graduates who wor-ked and work in numerous domestic and foreign publishing houses, about the traditions and the current state of the art-work of book and other printed materials. The material on the department of UAD graduates from Zakarpattia is high-lighted. It is also about the activity of graduates in different periods of its existence up to the present. It is about the evolutionary process of creating book editions at the turn of the XX-XXI centuries from millions of copies of a paper book to a single authorʼs copy of the art-book. About the students from Zakarpattia, who got the education of "scribes" and la-ter returned home, became peculiar intermediaries in the in-tercultural communication of book science culture. The analysis of the high professional level of graduates from Zakarpattia for the mentioned period is given, examples and practical results are given. 

Key words: department, graduates, «scribes», Georhiy Narbut, printing, graphic design, UAD. __________________________________ © Одарка Сопко, 2018 

Постановка проблеми. Творення книги від пе-ріоду пергаментних манускриптів до найсучасні-ших книжкових форм позначене багатими і дав-німи традиціями. Деякі з них є актуальними й сьо-годні і максимально використовуються у процесах творення книжкового мистецтва. У різні часи май-стри книги були на особливому рахунку у суспіль-ному житті, оскільки книга завжди була мірилом духовного потенціалу нації. І сьогодні, як ніколи, завдяки компʼютерним технологіям та глобальній компʼютерній мережі Інтернет можна вивчити і проаналізувати творення книги від найдавніших зразків, виокремити ті традиції, які передаються «книжниками» з покоління в покоління від дизай-нерських ідей до їхнього втілення. І кожна історія творення книги має свої особливості, які прита-манні традиціям конкретної школи.  Таким визначним українським навчальним за-кладом є Українська академія друкарства, а її ка-федра книжкової графіки та дизайну друкованої продукції зустрічає свій славний 100-річний юві-лей. Ця кафедра є однією з найдавніших у структу-рі академії. За багатьма параметрами, особливістю викладання спецпредметів вона відрізняється від інших спеціальностей, і тривалий час утримує по-зиції однієї із провідних у структурі вітчизняної га-лузевої освіти. Окрім того, кафедра має свою давню історію та значні досягнення у формуванні україн-ського книжкового мистецтва [1:6].  
Метою дослідження є вивчення процесу форму-вання художніх особливостей книжкового мисте-цтва від художньо-технічного редагування до гра-фічного дизайну кінця ХХ початку ХХІ століть; про-стежити значення творчих звʼязків на базі видав-ничо-поліграфічних комплексів Закарпаття; сфор-мувати уявлення про творення книги на прикладах творчого доробку закарпатців – випускників кафед-ри графічного дизайну та мистецтва книги УАД.  
Виклад основного матеріалу. У різні періоди іс-нування колектив кафедри зазнав чимало змін. Від початку її створення (у м. Києві 5 грудня 1917 р.) вона формувалася із безпосередньо заснованої гра-фічної майстерні видатним українським графіком Георгієм Нарбутом [1:6]. З тих пір кафедра перебу-вала у різних структурах навчального закладу, змі-нювалася її назва, держави і міста, але ідея і тради-ція професорсько-викладацького складу готувати фаховиків, залишилася сталою й до сьогодні. З різ-них куточків України тодішнього СРСР та країн за-рубіжжя приїздили молоді люди, які мали бажання здобути вузькопрофільний фах. Вони, випускники, відігравали значну роль в еволюційному процесі творення книжкових видань на зламі XX–XXI ст. від мільйонних тиражів паперової книги до єдиного авторського примірника арт-буку. Чимало студен-тів із Закарпаття здобували освіту «книжника» і згодом, повернувшись додому, стали відомими в мистецькій, видавничо-поліграфічній та педагогіч-ній діяльності. А після закінчення успішні художні редактори-дизайнери виступали своєрідними по-середниками в міжкультурному спілкуванні та в книгознавчій культурі.  
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Варто згадати фахову роботу випускників «пʼят-десятих» радянського періоду, які навчалися на відділенні художнього оформлення книг та журна-лів. Завдяки їх праці залишилося чимало чудових взірців книжкового мистецтва «соцреалізму» з тра-диційними параметрами ілюстрування та констру-ювання. Це Мирослава Макаренко та Михайлина Чер-кашина, які були направлені на роботу до Респуб-ліканського видавництва «Карпати» й залишили чималий доробок для наступних поколінь. А зго-дом колектив фахівців поповнили спеціалісти ху-дожнього та технічного редагування Віталій Тома-шевський і Янош Гашпарович. Янош Гашпарович на той час очолив відділ художньо-технічного ре-дагування, а Віталій Томашевський обіймав посаду старшого художнього редактора [2:127]. Приємно згадувати чудове товариство відділу художньо-технічного оформлення видавництва, яке доклада-ло немало зусиль для виховання майбутніх фахів-ців, які проходили видавничу практику під час на-вчання в «Поліграфі».  Тим часом процес творення книжкових оригіна-лів у період завершення ХХ століття вже набував нових рис не тільки за змістом, але й за формою. Читач вимагав нового виду книжкового продукту, який міг би задовольнити сучасним, естетичним і функціональним наповненням. Тоді ж цей період 1990-х рр. характеризується початком занепаду ра-дянських поліграфічних комплексів, натомість ви-никали нові підприємства інших форм власності. Традиційне поліграфічне оснащення вже застаріло, а новітні технології час тільки починали розвива-тися. Згодом розпочалася нова хвиля у процесах виготовлення книг не тільки в Закарпатті, але й в Україні загалом. Процес формування сучасного ви-давничо-поліграфічного процесу в Закарпатті після створення нової держави – Незалежної України − по-чався з реорганізації державних видавництв. На базі поліграфічних комплексів утворювалися перші ак-ціонерні товариства та приватні структури. Зміни-лося ставлення суспільства до книги. Виникали но-ві потреби та вимоги до видань, пошуки інших спо-собів розповсюдження і реалізації продукції. Фор-мувалося інше – нове − розуміння як книжкової, так і книгознавчої культури. Ця ситуація спонукала сус-пільство до нового розуміння способів оформлен-ня та творення книжкових проектів, а саме, в іншо-му ракурсі, з новими ідеями, концепціями, новітніми технічними й технологічними можливостями, які згодом впливали б і на їхню реалізацію. Напрямок діяльності цих видавничих структур охоплював не тільки книжково-журнальні проек-ти, але й інші види друкованого продукту. Відкри-лася нова сторінка в оформленні проектів багатьох видів поліграфічної продукції – графічний дизайн. Особливо це відобразилося в оформленні книжко-вих видань. У звʼязку з дорогою у виконанні автор-ською ілюстрацією, яка впливала в той час на собі-вартість книги, виникала необхідність замінити її іншим візуальним наповненням, наприклад, репро-дукцією, фотоілюстрацією, різноманітними зобра-жальними матеріалами. У цих складних умовах фа-

хівцям художнього та технічного редагування до-велося освоювати компʼютерні технології. Поняття про типометричну лінійку, цицеро і нонпарель за-лишалися у минулому, їх замінили функції сучас-них компʼютерних редакторів. А нове оснащення на підприємствах вимагало більш затребуваної про-фесії – графічного дизайнера. Ця ситуація створила раціональні умови для видавців, адже усі складові додрукарських процесів, проектної частини й ма-кетування могла виконувати одна людина.  Хронологія розвитку перетворень від традицій-ного ілюстрування, художнього та технічного ре-дагування до сьогоднішнього поняття книжкового і графічного дизайну прослідковується на прикла-дах книжкових проектів крайових графіків та ди-зайнерів. Саме ці фахівці пройшли шлях перетво-рень у тодішніх видавничо-поліграфічних комп-лексах Закарпаття й залишили за собою чималий спадок крайового книжкового мистецтва. Слід зга-дати Надію Пономаренко, Миколу Демʼяна, Олек-сандра Наурскова, Богдана Томашевського, Одарку Долгош, Вʼячеслава Сливку, Олександру Гаркушу, Наталію Наумченко, Мальвіну Кустрьо, Лесю Сло-вʼянин, Яну Зикову, Ксенію Рибалко, Корнелію Ко-ляджин та ін. Книжкові проекти Надії Пономаренко та Мико-ли Демʼяна відомі оригінальним ілюструванням і цікавим дизайном. Співпрацюючи з видавництва-ми «Карпати» і «Ґражда», Надія Пономаренко про-ілюструвала й змакетувала низку видань, зокрема, книжки для дітей «Народної бібліотеки» та «Шкіль-ної серії» [3], макет науково-мистецького крайового часопису «Екзиль». Плідні результати співпраці цієї авторки з київським видавництвом «Дніпро» – ілю-страції до збірки казок «Диво камінної гори» [4], «У неділю рано зілля копала» О. Кобилянської, «Сестри Матерассі» [5] А. Палаццескі із серії «Зарубіжна про-за XX ст.». Не менш ґрунтовна співпраця пані Надії з львівським видавництвом «Каменяр». Для цих видань художниця виконала ілюстрації до повісті-казки для дітей Г. Храпача «Золотавка, або Приго-ди молодої бджілки» [6], а також до збірника для дітей «Живемо в одному домі» [7] О. Сенатович. За-слуговують на увагу ілюстрації Надії Пономаренко до поезії К. Батюшкова московського видавництва «Книга». Окрім книжкового дизайну, Надія Поно-маренко активно займається творчою й виставко-вою діяльністю і сьогодні. Вона є членом Націо-нальної спілки художників України, заслуженим художником України, була першим завідувачем ка-федри дизайну Закарпатського художнього інсти-туту (зараз Закарпатська академія мистецтв). Сьо-годні обіймає посаду доцента кафедри дизайну За-карпатської академії мистецтв й залюбки працює із студентами, готуючи їх до захисту дипломних робіт. Вагомим творчим доробком відзначається гра-фік Микола Демʼян. Тривалий час працював у ви-давництві «Карпати» художнім редактором, зреалі-зував сотні книжкових проектів, серед яких: офор-млення та ілюстрування книг «Срібна пряжка» [8] М. Яновського, «Обличчя» [9] В. Густі, «Барвінок 
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для майбутнього» [10] В. Комендаря, «Чарівна тор-ба» [11] (упор. І. Сенько), «Ходили опришки» [12], «Зачаровані казкою» [13] та ін. Згодом художник розпочав дизайнерську роботу для закарпатських газет «Срібна земля» та «Срібна земля–ФЕСТ». Сьогодні Микола Демʼян успішно працює у видавни-цтві «Знання» і продовжує активно займатися книж-ковим дизайном. Не менш цікавими проектами книжкових оформ-лень характеризується видавнича діяльність Одар-ки Долгош. Її роботи відзначені в особливості кон-струкції книги. Більшість її проектів була створена у видавництвах «Радянське Закарпаття», згодом ПП «Бокор», і ВАТ Видавництво «Закарпаття». Се-ред створених нею книжкових проектів варто на-звати розробку конструкції обкладинки-футляру до збірки закарпатських казок «На вербі дзвінчик» [14] (упор. І. Долгош), проект серії антологій, які були відзначені в конкурсах «Книга року» та «Мис-тецтво книги» на «Ужгородському книжковому Миколаї», книжковий проект макету «кругової об-кладинки» та ілюстрації до вибраних творів Г. Ма-лик «Незвичайна книжка» [15], ілюстрації до казки «Як сонечко крапочки загубило», «Закарпатські замки» [16], проект оформлення роману «Колача-ва» [17] І. Долгоша та перевидання роману «Мико-ла Шугай-розбійник» [18] І. Ольбрахта, а також ди-зайн часопису для дітей «Віночок». Сьогодні Одар-ка Долгош (Сопко), окрім творчої і виставкової ді-яльності, викладає в Закарпатській академії мис-тецтв, очолює кафедру дизайну, займається дослід-ницькою та педагогічною діяльністю. Ще один випускник книжкової кафедри УПІ Олек-сандр Наурсков, який провадив свою діяльність у видавничій сфері, зокрема, «Редакційно-видавни-чому відділі управління у справах преси та інфор-мації» у в-цтві «Карпати», ПП «Бокор», згодом у ВАТ «Видавництві Закарпаття». Заслуговують на увагу розроблений ним проект до серії видань «Письменство Закарпаття» – «Історія карпатських русинів» [19] М. Лучкая, відзначений на конкурсі «Мистецтво книги», та проект крайового часопису для молоді «Наш рідний край» [20]. Варто виокремити відоме на сьогодні в Ужгоро-ді «Видавництво Олександри Гаркуші», яке має ви-разне обличчя серед інших колег-видавців. Сьогодні видавництво є лідером із спеціалізованих та пода-рункових видань, зокрема, художніх альбомів, мо-нографій, каталогів, які популяризують художню освіту та мистецтво Закарпаття. Головною метою видавництва є якісний продукт і за змістом, і за фор-мою. За період існування видавницво Олександри Гаркуші репрезентувало чимало цікавих видавни-чих проектів, а нещодавно у 2016 р. на конкурсі «Кни-га року» відзначено книги краєзнавчої та турис-тичної літератури видавництва: видання Ф. Запле-тала «Церкви Закарпаття» та «Міста і села Закар-паття». Заслуговує на увагу і діяльність друкарні «Романа Повча», керівниками якої є Роман Повч та його дружина, випускниця згадуваної кафедри УПІ Наталка Наумченко, що обрали напрямком діяль-ності підприємства сучасну рекламну продукцію. 

Є гарні приклади педагогічної діяльності випуск-ників з молодим поколінням, зокрема, в середньому, середньо-спеціальному та вищому мистецькому за-кладах. Член Національної спілки художників Ук-раїни Ласло Гайду – організатор та засновник Хуст-ської дитячої школи мистецтв, Тетяна Петричко пра-цює у школі мистецтв м. Чинадієва, Наталія Хухра – вчитель середньої школи № 5 в Ужгороді, Вʼяче-слав Сливка, колишній викладач Ужгородського коледжу мистецтв ім. Адальберта Ерделі та заснов-ник видавництва «Колібрі», зараз працює дизайне-ром у столиці, Леся Вовк та Олеся Словʼянин – ви-кладачі спеціальних та профільних дисциплін Ко-леджу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської акаде-мії мистецтв.  Ще один із напрямків книгознавчої діяльності, це спільні проекти наших «випускників» у міжре-гіональному та міжнародному книгознавчому спів-робітництві. Така форма співпраці дає можливість вивчення та популяризації досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних книговидавців. Це українсько-сло-вацькі спільні авторські та видавничі проекти, які здійснюються на закарпатських та пряшівських поліграфічних базах. Їх можна було побачити на видавничих стендах під час проведення «Львів-ського форуму видавців», щорічного культурно-мистецького заходу «Ужгородський книжковий Миколай», який сьогодні продовжується у форматі обласного фестивалю «Книга-Фест».  Активність наших випускників книжкової кафед-ри УАД відзначена і у виставковій діяльності: чи-мало з них є членами Національної спілки худож-ників України. Вони демонструють свої твори на персональних, групових, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках і пленерах. Окрім згада-них вище, серед відомих художників-випускників-закарпатців знаємо Йосипа Чернія, Юрія Мошака, а також колег, що живуть і працюють за межами нашої країни: Наталію Бикову, Еріку Часто, Степана Ков-тюка, Андрія Манайла та ін.  
Висновки. Як бачимо, сотні випускників кафед-ри успішно працювали і працюють у численних віт-чизняних та зарубіжних видавництвах, задаючи модерний тон справі художнього оформлення книг та іншої друкованої продукції. І незалежно від того, де вони живуть чи працюють, в які періоди навчали-ся, добра слава про кафедру книжкової графіки та дизайну завжди буде супроводжуватися здобутками своїх випускників. Ця загальноукраїнська справа да-ла свої результати і на території нашого краю – Закар-паття. А високий фаховий рівень випускників за зга-дуваний період засвідчує те, що обрана ними профе-сія «книжника» стала справою всього їхнього життя.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Поліграфіст. Газета коллективу Української акдемії друкарства. – Львів, 2007. – № 9. 2. Митець з гуцульського Парижа / упоряд. М. Демян – Ужгород: Тімпані, 2017.  3. Вальдемар Бонзельс. Бджілка Майя // Шкільна се-рія. – Ужгород: Карпати-Ґражда. – Випуск 4. 4. Диво камінної гори. Українські казки. – К.: Дніпро, 1987. 



В ІСНИК  ЗАКАРПАТСЬКО Ї  АКАДЕМ І Ї  МИСТЕЦТВ 

 20 

5. Альдо Палаццескі. Сестри Матерассі. – К.: Дніпро, 1988. 6. Григорій Храпач. Золотавка, або Пригоди молодої бджілки. – Львів: Каменяр, 1988. 7. Сенатович О. Живемо в одному домі. – Львів: Каме-няр, 1983. 8. Яновський М. Срібна пряжка. – Ужгород: Карпати, 1980. 9. Густі В. Обличчя. – Ужгород: Карпати, 1985. 10. Комендар В. Барвінок для майбутнього. – Ужгород: Карпати, 1987. 11. Чарівна торба/ упор. І. Сенько. – Ужгород: Карпати, 1988. 12. Ходили опришки («Бібліотека «Карпати»). – Ужго-род: Карпати, 1983. 13. Зачаровані казкою («Бібліотека «Карпати»). – Уж-город: Карпати, 1984. 14. На вербі дзвінчик – нашій казці кінчик / О. Долгош, О. Козоріз. – Ужгород: Мистецька лінія, Закарпаття: 2001. 15. Малик Г. Незвичайна книжка. – Навчальна книга – Тернопіль: Богдан, 2011. 16. Закарпатські замки / упор. І. Хланта. – Ужгород: Закарпаття, 1995. 17. Долгош І. Колочава. – Ужгород: Закарпаття, 2001. 18. Ольбрахт І. Колочава. – Ужгород: Закарпаття, 2001. 19. Історія карпатських русинів. Серія «письменство Закарпаття». – Ужгород: Закарпаття, 2003. 20. Наш рідний край. Краєзнавчий журнал для підліт-ків та юнацтва.– Ужгород: Закарпаття, 1998.  
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СПІВПРАЦЯ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ  
ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЧЕСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
 
 
Небесник І. І. Співпраця Адальберта Ерделі із 

представниками чеської культури. Протягом міжвоєн-ного періоду 1919-1939 рр. на Закарпатті під проводом А. Ерделі сформувався феномен під назвою «закарпат-ська художня школа» і розпочався процес розвитку ху-дожньої освіти Закарпаття. Педагогу і художнику допо-магали досягти визначних успіхів у живописі та освітній роботі представники чеської культури.  
Ключові слова: Товариство діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі, Йосиф Пешек, Ян Ржі-га, Ян Груза, Ярослав Затлоукал.  
 
Небесник И. И. Сотрудничество Адальберта Эрдели с 

представителями чешской культуры. В течение меж-военного периода 1919-1939 гг. На Закарпатье под руко-водством А. Эрдели сформировался феномен под названи-ем «закарпатская художественная школа» и начался про-цесс развития художественного образования Закарпатья. Педагогу и художнику помогали достичь выдающихся успехов в живописи и образовательной работе представи-тели чешской культуры. 
Ключевые слова: Общество деятелей изобразитель-ного искусства на Подкарпатской Руси, Иосиф Пешек, Ян Ржига, Ян Груза, Ярослав Затлоукал. 

 
Nebesnyk I. Adalbert Erdely's cooperation with rep-

resentatives of Czech culture. During the inter-war period of 1919-1939 in Transcarpathia, under the leadership of Adalbert Erdely, a phenomenon called «Transcarpathian art school» was formed and the process of artistic education development began in Transcarpathia. The state policy in the field of education and art in Czechoslovak Republic con-tributed to these processes. This policy was implemented by concrete people who helped the Transcarpathian teacher and artist to achieve outstanding achievements in painting and educational work were his friends, colleagues and curators. Among them was the chief of school division in Uzhgorod Joseph Peshek, director of the civil school Jan Rzhi-ga, assistant of the Ministry of Education, teacher and artist Ladislav Kaihl, journalist Yaroslav Zatloukal, artists Badgih Ozhdiyan, Jaromir Tsupal, Milada Shpalova, teachers Fran-tishek Shpala, Otto Yelen, engineer Jan Gruza. Friendship and cooperation with the named persons helped A. Erdeli to create a Society of Fine Arts in Subcarpathian Rus, to make creative trips to Germany and France, to organize exhibitions of artists of Transcarpathia in many cities of Czechoslovak Republic and to educate the famous generation of Transcar-pathian artists. 
Key words: Society of Fine Arts in Subcarpathian Rus, Joseph Peshek, Jan Rzhiga, Jan Gruza, Yaroslav Zatloukal. __________________________________ © Іван Небесник, 2018 

Постановка проблеми. Дослідження багатьох мистецтвознавців, педагогів свідчать, що період між двома світовими війнами, коли Підкарпатська Русь входила до складу Чехословацької Республіки, був найбільш вдалим і плодотворним для худож-ньої творчості і педагогічної діяльності засновника художньої освіти на Закарпатті Адальберта Ерделі. Угорське ім’я Бейла чеські друзі художника часом замінювали чеським Войтех. Поряд із продуманою і відповідальною політикою чехословацького уря-ду, що сприяла розвиткові освіти і мистецтва, свою позитивну роль зіграли також конкретні люди, ко-леги і друзі А. Ерделі, яких варто згадати в контек-сті успіхів і досягнень видатного закарпатського художника.  
Виклад основного матеріалу. Уряд Чехосло-ваччини з метою організації освіти на Підкарпатсь-кій Русі направив сюди 15 вересня 1919 р. досвід-ченого педагога Йосифа Пешека (1872-1924) на по-саду шефа шкільного реферату в Ужгороді. За спо-гадами голови Сойму Карпатської України та міні-стра освіти Карпатської України Августина Штефа-на, п’ятилітня вирішальна і безсумнівна робота Пе-шека принесла Карпатській Україні непохитні тривкі основи для «Нашої Школи» [7:306]. Наш колега Франтішек Гібл, котрий багато років працює разом із нами на конференціях «Ерделівські читання», написав розгорнутий портрет учителя Йосифа Пе-шека, що видано в матеріалах конференції за тра-вень 2013 року [2:329-341]. Як відомо, А. Ерделі спочатку не радів ліквідації Австро-Угорщини і не знав, чого очікувати від но-воствореної Чехословацької держави. Виявилося, усім педагогам потрібно було вивчити і пройти ек-замени на знання державної чеської мови. Адаль-берту Ерделі новий уряд не зараховував педагогіч-ний стаж роботи в Мукачівській горожанській шко-лі, і йому здавалося, що на зміну імперії з високою культурою прийшла держава, що не цінує таланти, мистецтво і досвід. Але з часом він переконався у протилежному.  Протягом перших десяти років на ремонт, роз-ширення старих і спорудження 52 нових шкіл уряд Чехословаччини виділив 40 мільйонів крон [4:106]. З 1920 р. уряд Чехословацької Республіки розпочав відкривати у Закарпатті ремісничі школи. У 1936 році їх налічувалося 25 [5:107]. Найзнаменитішою у мистецькому плані була відкрита в 1921 р. дер-жавна професійна школа з обробки деревини в с. Ясі-ня. Серед викладачів школи значилися: художник-живописець О. Єлен, скульптор Г. Голешовський, відомий різьбяр В. Фулік. Постало питання визна-чення мови, на якій повинні навчатися діти Під-карпатської Русі. У відповідь на запит Верховного командування Підкарпатської Русі, надійшли пояс-нення, що слід розуміти під термінами «русинська мова» та «народна мова».  
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Міністерство шкільництва на народної освіти ЧСР у Празі організувало нараду фахівців ‒ членів Академії наук, які зробили висновок, що дітей Під-карпатської Русі слід навчати української мовою [1:26]. Цю думку впроваджував у життя у традиціях Яна-Амоса Коменського шеф шкільного реферату Йосиф Пешек.  За словами Й. Штефана, «п’ять років першої ери настільки зміцнили народовецький рух, що пізніші чехізатори, зокрема шеф шкільного реферату Хме-ларжт, не могли спинити ріст і силу народовецько-го українського шкільництва» [7:237].  У 1922 році вчитель рисунку Адальберт Ерделі отримав направлення на підвищення своєї худож-ньої майстерності за рахунок уряду, очевидно, не без участі шефа шкільного реферату Йосифа Пеше-ка у місто Мюнхен у Німеччину. Ерделі одного разу признався, що він мав три великі мрії: а) підвищувати свою майстерність у Мюнхені; б) попрацювати у Франції; в) побувати в Англії. Перші дві мрії, як відомо, він реалізував. Ще пе-ред поїздкою в Мюнхен він заприятелював у Мука-чеві із чеським педагогом Яном Ржігою, який пра-цював у Мукачівській горожанській школі. Після Мюнхена їхня дружба матиме продовження. Під час перебування у Мюнхені, отримуючи фінансову допомогу від уряду Чехословаччини А. Ерделі з вдячністю згадував у своїх щоденника ім’я Йозефа Пешека. Епізод із відрядженням митця у Мюнхен виявився дуже важливим у біографії А. Ерделі.  Знайомство із мистецтвом Німеччини, експре-сіонізмом у живописі, персональна виставка творів у «Скляному палаці», робота позаштатним худож-ником у газеті «Аугсбюргер абендцайтунг» літера-турна творчість А. Ерделі, подорожі Німеччиною та Італією – це і є результат чиновницького рішення Йосифа Пешека про підвищення кваліфікації мука-чівського вчителя рисунку.  У 1926 році Адальберт Ерделі повернувся із Ні-меччини додому зі статусом «закордонного досвіду» і розпочав пошук роботи в місті Ужгороді, де в умовах нової держави відбулося багато позитивних змін. Відчувалася значна активізація в культурно-мисте-цькому житті. Створювалися музейні колекції, пра-цювали театри, громадські об’єднання, хорові колек-тиви, відбувалися значні зміни в освіті.  Директором Ужгородської горожанської чолові-чої школи з чеською мовою викладання працював колишній знайомий з м. Мукачево Ян Ржіга. Части-ну педагогічного навантаження на посаді виклада-ча рисунку Адальберт Ерделі отримав з вересня 1927 року у цій школі.  Директор школи в наступні роки буде надійною опорою в житті А. Ерделі. Поряд з викладанням в горожанській школі А. Ерделі проводив педагогіч-ну діяльність в Ужгородській півчо-учительській семінарії під керівництвом Августина Волошина. У 1927 році на основі учнів семінарії розпочалася ді-яльність знаменитої Публічної школи рисунку, з середовища якої вийшли Андрій Коцка, Андрій До-бош, Адальберт Борецький, Ернест Контратович. 

Активна творча діяльність А. Ерделі увінчалася його участю у художніх виставках у Брно («Сучасна культура», 1928) та персональна ‒ у Празі, салон Топіч («Карпаторуська виставка в Празі» 3-24 квіт-ня 1929). Зростання авторитету художника набли-зило рішення місцевої чехословацької влади про відрядження А. Ерделі в за кордон з метою підви-щення художньої майстерності у Франції. Можли-во, до цього рішення був причетний головний інс-пектор шкіл на Підкарпатській Русі Йозеф Шімек, представник чехословацького уряду в Празі. Оче-видно, не був проти поїздки А. Ерделі до Франції також і директор горожанської школи Ян Ржіга.  Після підписання документа про відрядження Адальберт Ерделі написав доручення на ім’я Яна Ржіги про те, що він доручає Янові Ржізі проводити за його відсутності фінансові справи, розпоряджа-тися його картинами (Ужгород, 23 квітня 1928). Таким чином, художник мав бути задоволеним: уряд оплатив відрядження і закупив у нього карти-ни з виставки у Празі, отже, збувається друга мрія життя – побувати у Парижі і Франції.  Напередодні від’їзду у Францію художник отри-мав інструкцію про те, як діяти у відрядженні. Од-нією з умов була вимога реєструватися у посольст-ві Чехословаччини у Парижі. Необхідно було звіту-ватися про свої дії з підвищення власного худож-нього досвіду, а потім організувати виставку худож-ніх творів, виконаних під час творчого відрядження. Як виявилося згодом, А. Ерделі, м’яко кажучи, не ви-конував цю інструкцію у повному обсязі.  Здобувши таких нових цікавих друзів у Франції, як музикант П’єр Жаме, головний редактор видан-ня «Ле Петі Парізієн» п. Біша, оперна співачка Же-нев’єв Ґожар, художник Алан Остерлінд, Адальберт Ерделі не тільки не повернувся додому після за-вершення тримісячного терміну відрядження, а й «забув» про вимогу відмічатися у чехословацьких представництвах у Франції та про необхідність зві-тів. У відповідь на прохання продовжити йому пе-ребування за кордоном міністр шкільництва і на-родної освіти республіки особисто підписав листа до А. Ерделі з вимогою відмічатися у представни-цтвах Чехословаччини. У Парижі йому рекомендо-вано зустрітися із професором Франтішком Куп-кою, який йому може повідомити багато цінної ін-формації. Лист міністра відправлено 15 липня 1930 року з вимогою повернення додому до 31 жовтня 1930 року [3:272].  А. Ерделі не поспішав додому, вів переписку із директором горожанської школи Яном Ржігою, який залагоджував проблеми із картинами худож-ника, які прибули із Франції і застряли на таможні через вимоги податкової служби оплатити їх роз-таможення. Ян Ржіга також клопотався про про-довження дозволу на перебування художника у творчому відрядженні. Дуже показовим є останній лист міністра шкільництва до А. Ерделі з дозволом продовжити перебування у Франції та з останньою грошовою допомогою (чек на 4000 крон або 2978 франків). Незважаючи на радість від отриманої до-помоги, А. Ерделі піддався депресії і вирішив про-
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довжити своє перебування у Франції за власний рахунок. 28 серпня 1930 року в листі директорові Яну Ржізі пише, що «хотів би повернутися додому, але не можу, бо дуже виснажений». Лист написав на фірмовому бланку кафе «Термінус» і вислав свої картини як звіт на адресу шкільного реферату. Ян Ржіга повідомив відділ освіти, що звіт про платну творчу відпустку художник зробить у вигляді ви-ставок у Празі, Брно і Братиславі. Міський уряд Уж-города надав художникові матеріальні підтримку, про що свідчить замовлення від 9 лютого 1931 ро-ку на виготовлення почесного диплома для земсь-кого президента Розсипала вартістю 200 крон. 16 червня 1931 р. Міністерство шкільництва і народ-ної освіти в Празі запропонувало закупити в А. Ер-делі картину під назвою «Селище Ясіня» вартістю 4500 крон. Для того, щоб наші сучасники хоч приб-лизно могли зорієнтуватися в цінах чехословаць-кого періоду наведемо наступний приклад. Після смерті Адальбертового батька Михайла Ерделі у березні 1937 року в Паланку біля Мукачева зали-шився маєток вартістю 15000 крон. Адальберт, йо-го брати і сестри відмовилися від спадщини з ме-тою, щоб там проживала їх мати та брат Ян [6:78].  Досить цікавим є той факт, що під час перепис-ки з міністерством та Яна Ржіги з А. Ерделі саме в листі директора горожанської школи до відділу освіти в Ужгороді від 29 листопада 1930 року, де він пише про майбутній звіт і виставки Ерделі, говориться також про те, що художник тепер уже працює як експресіоніст.  У 1931 році, в момент повернення Адальберта Ерделі з Франції в Підкарпатську Русь, в Ужгороді працювало багато вихідців із Чехії, які цікавилися образотворчим мистецтвом. Частина з них, особли-во такі, як керуючий Ужгородським ощадним бан-ком, живописець і графік Беджіх Ождіян, прагнули скоординувати і об’єднати свої дії на зразок спілки художників у Празі «Манес». До активних прихиль-ників об’єднання належав також послідовник шко-ли Йозефа Міслбека, скульптор Яромир Цупал. Ду-же поважним діячем і прихильником організації художників був засновник хору «Сметана» в Мука-чеві, фундатор «Хору вчителів Підкарпатської Русі» в Ужгороді, колишній вчитель рисунку в Мукачів-ській гімназії (в т. ч. у юного Федора Манайла), ініціатор становлення русинського театру в Ужго-роді, референт міністерства освіти Чехословацької Республіки в Ужгороді, художник Ладислав Кайгл. У числі інших слід згадати Йозефа Пешека – випуск-ника художньо-промислового інституту в Празі, що вивчав народне мистецтво Підкарпатської Русі, ху-дожницю-пейзажиста Міладу Шпалову, дружину че-ського педагога Франтішека Шпали – керівника про-фесійної освіти на Підкарпатській Русі, Отто Єленя – викладача графіки в ремісничій школі Ясіня.  12 червня 1931 року А. Ерделі, Й. Бокшай та назва-ні вище чеські художники зібралися в Ужгороді і створили Товариство діячів образотворчого мисте-цтва на Підкарпатській Русі. Головою обрали А. Ерде-лі, заступником ‒ Ладіслава Кайгла, секретарем ‒ Беджіха Ождіяна, бібліотекарем ‒ Яроміра Цупала.  

 
 

Йосиф Пешек (1872-1924) –  
шеф шкільного реферату в Ужгороді 

 

  

 
 

Провідники спілки художників в Ужгороді 
 

 
 

Протокол виборів проводу Товариства діячів образо-
творчого мистецтва в Підкарпатській Русі 12.06.1931 р 
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Персональна виставка А. Ерделі в Празі, салон Топіч. 
«Карпаторуська виставка в Празі» 3-24 квітня 1929 р. 

 

 
 

Лист А. Ерделі директорові Яну Ржізі на фірмовому 
бланку кафе «Термінус» від 28 серпня 1930 р. 

У Товаристві образотворчого мистецтва на Під-карпатській Русі серед чеських колег одну із найак-тивніших ролей продовжував грати Ладіслав Кайгл, який, нагадаємо, протягом 1931-1938 років працю-вав на посаді референта міністерства освіти ЧСР в Ужгороді. При його сприянні надавалася фінансова допомога Товариству, виділялися кошти для засну-вання міської картинної галереї. У листопаді 1937 ро-ку Міністерство шкільництва і освіти, очевидно не без відома Л. Кайгла, придбало картину А. Ерделі (Ка-федральний собор, вид Ужгорода) для музею в Празі вартістю 12 тисяч чехословацьких крон [6:87]. У 1935 році у Братиславі очолив «Клуб друзів Підкарпатської Русі» випускник Брнянського уні-верситету Ярослав Затлоукал, який під патронатом уряду ЧРС склав і видав монументальний альманах Podkarpatská Rus (Bratislava, 1936,330 s.). У ньому є дві дуже важливі для нас статті, витяги з яких ци-тують усі дослідники образотворчого мистецтва Закарпаття. Одна з них авторства Йосипа Бокшая, інша ‒ під назвою «Uměni na Podkarpatske Rusi», яку написав сам редактор книги Ярослав Затлоу-кал, познайомившись із роботами А. Ерделі та його колег у кав’ярні чеха Пуряш, що була розміщена в будинку легіонерів. За активної участі голови То-вариства приятелів Підкарпатської Русі Ярослава Затлоукала, головного редактора закарпатської га-зети «Русский народный голос» Євгена Недзельсь-кого та представників «Umecka Beseda» у вистав-кових залах останньої 12 лютого 1936 року було експоновано у Братиславі 96 робіт 19-ти закарпат-ських авторів. Виставка мала такий успіх, що її ви-рішили показати також у Брно, Оломоуці, Сніні, Моравській Остраві та Празі. Фактично це був феє-ричний старт до слави закарпатської художньої школи, який відбувся в умовах Чехословацької Рес-публіки, а його відгомін ми відчуваємо й до сьогодні. Звичайно, протягом цієї переможної ходи міста-ми республіки, а, особливо, виставки в Празі в лю-тому 1937 року, слід назвати тих осіб, які допомог-ли прославитися мистецтву Підкарпатської Русі. При відборі робіт у Прагу в Ужгород прибули в грудні 1936 року представники чехословацької спілки художників Штех і Вагнер, які відібрали 40 найкращих робіт. Д-р Штех дав свій відгук у пресі про закарпатське образотворче мистецтво, яке розвивається своїм, цілком незалежним шляхом.  На жаль, успішний діалог представників чеської та закарпатоукраїнської культур, найяскравіше ви-ражений у 1937 році, перервався у 1938 році у зв’язку з наближенням Другої світової війни, що відбилося на долі А. Ерделі та його чеських друзів.  2 листопада 1938 року уряди Німеччини та Іта-лії прийняли рішення віддати Угорщині такі міста Закарпаття, як Ужгород, Мукачево і Берегово з прилеглими територіями, а представникам чехо-словацької адміністрації, фахівцям чеської і слова-цької національностей дали 1 тиждень на евакуа-цію. Серед тих, хто від’їжджав у Чехію, був інженер Ян Груза, який керував будівельними роботами у місті Чоп і проживав у приватному будинку в Ужго-роді на вулиці Тихій, 3 (тепер Ерделі).  
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Продати свій будинок він не міг, і тому звернув-ся до А. Ерделі з пропозицією подарунку. Саме в цьому будинку, дворику з квітами і декоративними деревами доживали свій вік Бейла Ерделі та Магда-лина Сливка, що згодом теж стала Ерделі.  Завершується історія стосунків закарпатських і чеських художників листуванням А. Ерделі та Яро-міра Цупала про розподіл коштів, розміщених в ощадному банку (Vinohrad Sport) згідно з процент-ним складом (чехи і закарпатці). Як пише А. Ерде-лі, закарпатці в Ужгороді створили нову Спілку, в якій головою обрали А. Ерделі, секретарем А. Коц-ку, касиром А. Добоша, членами правління Й. Бок-шая, Ф. Манайла, З. Шолтеса, Я. Ерделі.  
Висновки. Очевидно, що успіхи Адальберта Ер-делі, Йосипа Бокшая та їх учнів, котрі були лицем нової закарпатської художньої школи, стали мож-ливими завдяки їхнім природним талантам та умо-вам, забезпеченим державою під назвою Чехосло-вацька Республіка. Проте, на нашу думку, процес становлення і розвитку школи ставав набагато легшим і ефективнішим завдяки конкретним осо-бистостям, таким як Йосиф Пешек, Ладіслав Кайгл, Ян Ржіга, Ян Гуза, Ярослав Затлоукал та багато інших.   
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Мушинка М. І. Степан Пап і його внесок в історію 
церкви Закарпаття. До століття з дня народження. У статті мова йде про маловідомого громадського, полі-тичного та релігійного діяча, греко-католицького свяще-ника Степана Папа, народженого на Закарпатті. Це само-відданий жертовний святий отець, який у найскладніші для церкви часи зумів вистояти, не зрадити вірі й пере-конанням, вести боротьбу за українськість греко-като-лицької церкви на Пряшівщині. 

Ключові слова: Степан Пап, греко-католицька церк-ва, Пряшів, Закарпаття, видання. 
Мушинка М. И. Степан Пап и его вклад в историю 

церкви Закарпатья. К столетию со дня рождения. В статье речь идет о малоизвестном общественном, поли-тическом и религиозном деятеле, греко-католическом священнике Степане Папе, родившегося в Закарпатье. Это самоотверженный жертвенный святой отец, кото-рый в самые сложные для церкви времена сумел высто-ять, не предать веру и убеждения, вести борьбу за укра-инскость греко-католической церкви на Пряшевщине. 
Ключевые слова: Степан Пап, греко-католическая цер-ковь, Пряшев, Закарпатье, издание. 
Mуshynka M. Stepan Pap and his contribution to the 

history of the Church of Transcarpathia. To the centenary of birthday. In this article we are talking about a little-known public, political and religious figure, a Greek-Catholic priest Stepan Pope, who was born in Transcarpathia. This selfless sacrificial Holy Father, who managed to survive in the most difficult times for the church, not to betray faith and conviction, to fight for the Ukrainity of Greek Catholic Church in Presov region. 
Key words: Stepan Pap, Greek Catholic Church, Presov, Transcarpathia, edition. __________________________________ © Микола Мушинка, 2018 
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Постановка проблеми. о. Степан Пап, уродженець села Березово Хустського району (1917-1990) [1] зали-шив рукопис «Як я видавав свої праці». Це, по суті, розширена автобібліографія, з якої можемо почерп-нути неймовірно цікаву і майже вичерпну інформацію про численні видання, які здійснив цей священик-пат-ріот упродовж свого життя, а насамперед, довідаємося про ті непрості умови, в яких йому доводилося реалі-зовувати свої творчі й наукові потенції, власне – своє земне покликання. 
Виклад основного матеріалу. Ім’я Степана Па-па я вперше почув у 1957 році у празькому Карло-вому університеті від свого професора Івана Пань-кевича, який на лекції з давньої української літе-ратури познайомив нас з «Нижньорибницьким ру-

кописним співаником 1817 року», запозиченим йому священиком Нижньої Рибниці Степаном Папом. Са-ме тоді він опублікував студію про цей рукопис, яку ми, студенти, розглядали на одному із семіна-рів [2]. У 1968 році, коли на хвилях Празької весни була дозволена діяльність Греко-католицької церкви, о. Степан час від часу заходив до моєї пряшівської хати та на роботу в Дослідний кабінет україністики пози-чати книжки, яких не було в публічних бібліотеках. Ці відвідини більшої інтенсивності набрали в 70-80-их роках, коли він щомісячно привозив з Ко-шиць у пряшівську друкарню на коректуру відби-ток матеріалів журналів «Благовістник» та «Slovо», що виходили під його редакцією. Працівники дру-карні протягом 3-5 годин вносили правки редакто-ра в текст журналів, після чого він підписував жур-нал до друку. Саме цю перерву о. С. Пап використо-вував для відвідин пряшівської наукової та моєї приватної бібліотек. «“Благовістник” − духовна газета для підкарпатсь-ких русинів» − почав виходити в Ужгороді під редак-цією Августина Волошина (1874-1945), Емілія Бок-шая (1889-1976) та Теофана Скиби (1921-1939). Угорська влада в 1939 році часопис ліквідувала, а ра-дянські органи 1945-1946 років не дозволили відно-вити. У 1946 р. «Благовістник» був відновлений у Пряшеві єпископом Павлом Ґойдичем, однак 1949 р. знов заборонений і лише 1968 р. у зв’язку з легаліза-цією Греко-католицької церкви відновлений як ук-раїномовний орган Пряшівської Греко-католицької єпархії. До 1987 р. його фактичним редактором був Степан Пап, хоч в тиражі були наведені інші відпові-дальні редактори (І. Лявинець – 1969-1970; Е. Корба – 1971-1978; Фр. Данцак – 1978-1991). Як довідуємося із спогадів С. Папа, він певний час (1979-1984) редагу-вав і словацькомовну версію «Благовістника» – «Slo-vo». Під його редакцією виходив і щорічний додаток до журналу «Календар Благовістника» (1970-1974) пізніше – «Греко-католицький календар» (1980-1985).  Слід підкреслити, що всі ці видання С. Пап реда-гував сам з дружиною, «на громадських началах», тобто майже безкоштовно (паралельно зі своїм ци-вільним заняттям, яким заробляв на хліб насуш-ний). Не мав ні редакційного приміщення, ні секре-тарки, ні друкарки, ні адміністратора. Про такі, ни-ні звичні засоби техніки, як комп’ютер, факс, елект-

ронна пошта, тоді і не чули. Усе доводилося робити вручну і здавати в друкарню (евентуально в цензу-ру) машинопис без поправок.  Коло його співробітників у той час було дуже вузьке, бо майже вся тогочасна українська гумані-тарна інтелігенція (письменники, журналісти, пе-дагоги) працювала в державних установах і не смі-ла публікуватися в релігійній пресі. На сторінках вищенаведених видань С. Пап опублікував кілька сотень власних статей на різні теми, здебільшого анонімно [3]. Отже, при щомісячних поїздках у Пряшів у спра-вах «Благовістника» та «Slova» Степан Пап майже ніколи не оминав нашу пряшівську хату. Від 1973 року – пастушу колибу в Курові та Кружльові, яка була місцем мого літнього перебування при вико-нуванні функції пастуха колгоспної худоби. Від 1978 року він відвідував мене у котельні пряшівсь-кого житлового кварталу «Sídlisko III», де я до лип-ня 1990 року працював кочегаром. Ці наші зустрічі майже завжди набували характеру дискусій на ак-туальні теми. Для мене це була неабияка школа, бо в о. Степана була феноменальна пам’ять і глибокі знання, зокрема з історії Закарпаття. Він по пам’яті міг цитувати невідомі мені джерела та майстерно ілюструвати свої твердження власними спогадами і спостереженнями. А оратор він, як священик, був чудовий.  Степан Пап регулярно постачав мене церков-ною літературою, зокрема своїми власними видан-нями (яких було неймовірно багато), я його – по-трібною йому літературою з власної бібліотеки. Деякі свої праці він інколи дарував мені в кількох, а то й у кількох десятках примірників, щоб я їх роздавав сво-їм знайомим або висилав за кордон. Йшлося, зокрема, про видання, які під його редакцією вийшли на хви-лях Празької весни 1968 року та пізніше у Празі: «Греко-католицькі духовні пісні» та «Ірмологіон».  Крім них, С. Пап опублікував десятки інших кни-жок на релігійні теми, про що буде мова далі. Наве-демо хоча би деякі з них.  У 1971 р. він видав у Пряшеві перший україно-мовний молитовник «Христос – моя сила», який ви-тримав кілька дальших перевидань. Йому нале-жать і перші (на жаль, досі єдині) українські книж-ки для священиків легалізованої Греко-католиць-кої церкви у Чехословаччині: «Панахида – Парастас – Похорон» (1969), «Хресна дорога» (1970), «Великий збірник» (1975), «Похоронні проповіді» (1978), «Весільні проповіді» (1979), «Тайна покаяння» (1984) та україномовний підручник Закону Божого для шкільної молоді «Біблійний катехизм для гре-ко-католиків» (1982). Усі вони з’явилися друком у Пряшеві.  Ці книги, видавані в «соціалістичній» Чехосло-ваччині на догасаючих хвилях Празької весни, в значній кількості поширювались і на Закарпат-ській Україні та в Галичині, де друк релігійної літе-ратури підлягав суворій цензурі, а Греко-католи-цька церква була офіційно заборонена й існувала тільки у підпіллі. А завозити ці книжки із Пряшева на сусіднє Закарпаття було набагато простіше, ніж 
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завозити релігійну літературу із західних країн. Читання і поширювання цих книжок (на відміну від т. зв. «буржуазно-націоналістичної» літератури Заходу) в Україні не підлягало кримінальній відпо-відальності і не вважалося злочином. Отже, С. Пап, живучи в Чехословаччині, проторував дорогу і до відновлення Греко-католицької церкви в Україну.  Щоб віддати себе повністю науковій праці, Сте-пан Пап 1987 року вийшов на пенсію. Саме тоді лі-карі встановили в нього невиліковну недугу – рак печінки. Тоді вже частіше, ніж він до мене у Пряшів, за-їжджав до нього у Кошиці я, приносячи йому потрібні книжки. Знаючи про свою хворобу, С. Пап з ней-мовірною інтенсивністю паралельно працював над двома великими проектами: «Історія Закарпаття» та «Велика боротьба». Користуючись безпосередніми джерелами та виписками з літератури, він сторінку за сторінкою власноручно друкував на машинці у чотирьох примірниках. Коли працю або окремий том вважав закінченим, всі чотири копії заносив у палі-турню, де їх оправляли у тверді обкладинки. Знаючи, що в умовах суворої цензури кінця 80-х років він не зможе опублікувати свої праці ні у Словаччині, ні в Україні, один переплетений примірник залишав у се-бе, (власне, у дружини) другий передавав своєму шваґрові (брату дружини) о. Миколі Пайкошу [4] в се-ло Середнє на Закарпатті, третій висилав своїм дру-зям у США, а четвертий дарував мені.  У січні 1990 року, коли т. зв. «оксамитова рево-люція» в Чехословаччині була на вершині, а в Радян-ському Союзі горбачовські реформи («перебудова», «гласність», «демократизація») набували реальних контурів і прямували до розпаду останньої імперії, ми з сином Олесем відвідали його в кошицькій лікарні. Він був слабий, однак при повній свідомості вітав ме-не з політичною реабілітацією: «Ви ще молодий і вас чекає світле майбутнє. Тепер ви зможете реалізувати свої плани не тільки на ниві науки, культури, але й політики. Я, на жаль, змушений відійти з цього світу».  Через пару днів дружина о. С. Папа Марія, уро-джена Пайкош (1920-2002), сестра о. Миколи, по-дзвонила мені, що чоловіка вже виписали з лікарні («вмирати дома»), і він просить мене відвідати йо-го. При відвідинах він передав мені оправлений том «Великої боротьби» (понад 500 сторінок машино-пису) та ще не оправлену копію машинопису тре-тього тому «Історії Закарпаття», останні сторінки якої він, у великих болях, лежачи в ліжку, продик-тував своїй дружині.  Передаючи мені ці цінні матеріали, С. Пап заува-жив: «Серцем я відчуваю, що надходить кінець кому-ністичній тиранії і жаль мені, що я не дочекаюся ба-жаної волі. Я вже не побачу видання цих праць, що бу-ли найвизначнішим моїм життєвим доробком. Та хоті-лось би, щоб їх люди читали. Якщо зможете, подбайте про їх видання!».  Тут же він просив дружину у випадку потреби фінансово підтримати видання цих та інших праць: «Господь Бог нам не дозичив власних дітей, – казав він. – Наші діти – це книги, частина яких залишає-ться в рукописах. Не пошкодуй наших чесно зароб-лених грошей для їх відправлення у світ».  

Ще раніше о. Степан Пап подарував мені машино-писні копії кількох своїх непублікованих праць та оригінал цінного «Нижньорибницького рукопису з 1817 року» (згадуваного на початку) з відбиткою статті Івана Панькевича про нього – «Další nálezy uk-rajinských písní a veršů na východním Slovensku» [5] з такою присвятою автора: «Вельмишановному Пану о. Степанові Папові в глибокій пошані на пам’ятку від автора Івана Панькевича. Прага, 7. 5. 1957». Передачу він супроводжував коментарем: «Ваш професор опрацював лише три світські пісні та вірші цього рукопису. Ви би зробили значний внесок в україністику, якби подібним способом опрацювали й інші духовні пісні та вірші даного рукопису». Я не вважав себе палеографом і цінний рукопис запозичив колегу-палеографу та візантіологу Петрові Женюху, який бездоганно опрацював усі тексти цього руко-пису [6]. Я обіцяв зробити все, аби виконати волю свого старшого приятеля й учителя. «Історію Закарпаття» мені за посередництва о. Пайкоша вдалося опублі-кувати в Івано-Франківську [7], «Велику боротьбу» – в Ужгороді [8]. В Ужгороді за сприяння о. М. Пайкоша я видав і першу книгу чотиритомника С. Папа «Жит-тя святих» (Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – 256 с.).  У кожному виданні я помістив вступну передмо-ву з біографією автора. Заощадженні кошти, призна-чені С. Папом на ці книги, дружина Папа пожертву-вала на побудову греко-католицької церкви у селі Середнє Ужгородського району, долучивши до них суму від продажу своєї хати в Кошицях. Вона ж спровадила в Середнє й архів свого чоловіка. Через пару днів після моєї останньої зустрічі з о. Степаном – 25 лютого 1990 року − він, прийнявши Святі Тайни, віддав душу Богові. Мої некрологи [9] були майже єдиною згадкою в українській пресі про його героїчне життя. У словацькій пресі з о. Степаном Папом попрощався о. Франтішек Данцак [10].  Опублікування рукопису спогадів о. С. Папа «Як я видавав мої праці» – також сплаток нашого боргу перед його пам’яттю.  Я б хотів висловити своє ставлення до публікації «Як я видавав свої праці», рукопис якої я бачив в архіві о. Степана Папа, але тоді його не читав. Він, разом з іншими рукописами зі спадщини о. С. Папа, зараз зберігається у дочки о. М. Пайкоша Надії Фаринець у Середньому. Там його і відшукав ди-ректор видавництва «Ґражда» Іван Ребрик. Роздру-кований з ініціативи сім’ї Ребриків [11] всього-на-всього у десятьох примірниках з нагоди відкриття «Року Степана Папа» в с. Середнє на Закарпатті текст спогадів о. С. Папа справив на мене неймовір-но сильне враження.  З праці я довідався речі, про які досі не знав. Наприклад, чому о. Степан на початку 50-х років став православним священиком, хоч ціле його жит-тя було пов’язане з Греко-католицькою церквою, зокрема з її відродженням у 1968 році. На цю тему я з ним час від часу заводив розмову, однак він сві-домо оминав це питання: «Греко-католицьким свя-щеником я ніколи не переставав бути», – говорив він. Певну відповідь на це питання дають його 



В ІСНИК  ЗАКАРПАТСЬКО Ї  АКАДЕМ І Ї  МИСТЕЦТВ 

 28 

спогади. У дев’ятому пункті о. С. Пап пише: «Тому що греко-католицьких священиків в часі ліквідації поча-ли ув’язнювати, я протягом цілого року 1950 і поло-вини року 1951 скривався в людських стодолах. За ці-лий рік я не бачив сонячне світло; на повітря виходив лише пізно вночі. Лежачи десь у стодолі в соломі, я почав записувати мої спомини, з чого вийшла книжка «Чоловік у рясі». Вона − в рукописі». Що було причиною такого довгого скривання? Таж у цьому часі сотні греко-католицьких свяще-ників не підписало перехід на православ’я. Їм кому-ністична влада заборонила виконувати церковні відправи, а щоб ізолювати їх від парафіян, переселяла з сім’ями в чуже середовище – словацьке, угорське або чеське – де вони, будучи під доглядом таємної поліції (ŠtB), змушені були працювати здебільшого в робітничих професіях. Це, однак, торкалося громадян Чехословаччини з «чистим кадровим профілем».  Степана Папа, як колишнього активного члена Маріанської конгрегації, Організації українських націоналістів, учасника боїв за Карпатську Україну на Красному полі біля Хуста та коменданта «Плас-ту» на Закарпатті, державні органи Чехословаччи-ни вважали емігрантом з України і як такого би, напевно, поставили перед суд або передали «на Родину», тобто в Радянський Союз, де б його (як і сотні людей подібної долі) засудили на бага-торічне ув’язнення в Сибіру. Підписом переходу в православ’я він врятував себе від судового процесу або від висилки «на Ро-дину», однак у своїй парафії у Нижній Рибниці він і надалі зберігав греко-католицькі традиції. Керів-ництво Православної церкви, на мою думку, не могло толерувати отаку дволичність і позбавило його сану священика. Це однак сталося вже в часі консолідації православної церкви 1953 р., і о. С. Пап залишився не покараним світською владою за ко-лишні «злочини». Більше того, йому дозволили за-лишитися у своїй парафії Нижній Рибниці на посаді рахівника новозаснованої сільськогосподарської артілі (JRD). У 1959 році він разом з дружиною переселився в обласний центр – м. Кошице, де продовжував пра-цювати рахівником у підприємстві «Овочі та фрук-ти» («Zelenina a ovocie»). Заочно закінчив юридич-ний факультет Університету ім. Коменського у Братиславі і, здобувши звання «доктора права» (JUDr.), став юристом Державного театру в Коши-цях, а після легалізації Греко-католицької церкви 1968 року – її адвокатом. Нагадаємо, що Греко-католицьку церкву було офіційно ліквідовано на інсценованому «Соборі» 28 квітня 1950 року, а її відомих представників на чолі з єпископами Петром Павлом Ґойдичем та Василем Гопком засуджено на довгорічні ув’язнення [12]. У Кошицях після легалізації (не реабілітації) Гре-ко-католицької церкви 1968 року Степан Пап весь вільний від роботи час присвячував боротьбі за на-дання їй первісного «руського» (тобто українсько-го) характеру. Це була неймовірно важка боротьба, бо ініціативу відродження перебрали в руки сло-вацькі священики, здебільшого «біритуали», тобто 

римо-католицькі духовні особи, які з благословен-ня Рима прийняли східний (візантійський) греко-католицький обряд і намагалися перетворити ко-лишню «Руську Греко-католицьку церкву» у «Сло-вацьку Греко-католицьку церкву». Рим і державні органи Чехословаччини були на їхньому боці. Вони фізично ненавиділи все українське («бандерівсь-ке») і намагались ліквідувати його. о. Степан Пап у своїх спогадах дає про це пере-конливі свідчення. У цих неймовірно важких обставинах він від 1970 по 1981 рік видав понад півсотні книжок, календарів та річників часописів, переважно українською мовою (деякі латинським шрифтом) значною мірою анонімно. Усі вони у спо-гадах перераховані, правда не завжди з точними бібліографічними даними, оскільки писані вони по пам’яті. Першою історичною книжкою С. Папа, як довіду-ємось із його спогадів, був «Пластовий альманах» (Рим, 1976, 196 с.). Це – ґрунтовна історія «Пласту» на Закарпатській Україні, написана його керівником під псевдонімом «Пугач» (пластове ім’я С. Папа). Через два роки під тим же пластовим псевдонімом (Степан Пугач) у видавництві «Карпатського Сою-зу» в Нью-Йорку були видані спогади С. Папа «У ма-дярській тюрмі» з під назвою «Спомини молодого в’язня». Це – потрясаючі спогади 22-річного юнака про його неймовірні страждання в угорських в’яз-ницях Хуста, Кривої та у горезвісному концентра-ційному таборі у Вар’юлопоші. Спогади закінчуються пророчою візією о. С. Папа: «Прийде час, коли ти, моя Україно, засяєш величчю слави своєї і відплатиш во-рогам своїм за побої, рани і кров синів Твоїх». У західних країнах значною популярністю користу-валася книга С. Папа «Початки християнства на Закар-патті» (Філадельфія, 1983, 220 с.), видана до 1000-ліття хрещення Русі-України з благословенням філа-дельфійського архієпископа владики Степана. Один з найвизначніших істориків закарпатоукраїнської цер-кви о. Атанасій Пекар у вступі до книги наголосив: «Праця о. Степана Папа базується на найновіших дже-релах і на безпосередніх історичних студіях, які майже одностайно вказують на історичне Закарпаття, де най-скоріше з усіх українських земель закоренилося хрис-тиянство, ще заки святі Кирило і Методій встигли за-чати свою місійну працю у Великій Моравії під кінець 863 р.» (с. ІV).  Мабуть, найціннішим його виданням є «Ірмоло-гіон. Греко-католицький літургійний спів Єпархії Мукачівської» (Пряшів, 1970. – 202 стор.) з додат-ком чотирьох довгограючих грамплатівок із запи-сами усіх літургійних пісень у виконанні потомст-веного священика Никифора Петрашовича та «Гре-ко-католицькі духовні пісні» (Прага, 1969, 30 000 примірників). Оскільки у Словаччині о. С. Папу не вдалося знайти видавця, він видав ці праці в празь-кому музичному видавництві «Suprafon» на суму 450 000 крон (п’ять тисяч доларів). Цю суму пізні-ше роздобув Орден Отців Василія Великого в США і посередництвом представників цього Ордена о. Атанасія Пекаря доставив гроші новойменованому єпископу Пряшівської єпархії владиці Василеві 
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Гопкові у Рим для передачі її о. С. Папу. Як дові-дуємось із його спогадів, ця сума до адресата не ді-йшла. У римському готелі її у владики Василя викра-ли. Змість п’яти тисяч доларів він, не знаючи ціни грошам (після перебування у монастирі та 17-річного ув’язнення у тюрмі суворого режиму і в’язничній пси-хіатричній лікарні) запропонував о. Папу п’ять тисяч корон (сто доларів), від яких о. Степан категорично відмовився. Для Папа це була справжня катастрофа. Щоб сплатити борг, він змушений був продати своє майно, позичати гроші від рідні, друзів, знайомих. Врешті-решт, як довідуємось зі спогадів, усе закін-чилося щасливо. О. Степан був переконаний, що у цьому – заслуга покійного владики Павла Ґойдича, до якого він часто звертався у своїх молитвах. Набагато складнішими були взаємини о. С. Папа з шеф-редактором греко-католицької преси о. Емілом Корбою, провідним словакізатором греко-католи-цької церкви, який в часі, коли ім’я о. С. Папа невільно було публікувати (його ж заслугою), майже усі його гонорари безсовісно присвоював собі, виписуючи їх на підставні особи. І про це о. Степан наводить пере-конливі свідчення.  о. Е. Корба важко переживав виключення з кому-ністичної партії у 50-х роках і робив усе, аби задобри-ти партійні й державні органи і здобути назад партій-ний квиток. На догоду світській владі він редаговані ним єпархіальні часописи «Благовістник» і «Slovo» перетворив із «церковних» на «світські», заборонив-ши о. Папові, як виконуючому редакторові, друкува-ти в них статті на релігійні теми. Навіть споконвічне ім’я засновника християнської церкви «Ісус Христос» він замінив на словацьке «Ježiš Kristus».  Ординар (єпископ) єпархії Ян Гірка боявся Є. Кор-би і замість того, щоб скасувати це безглузде рішення свого підлеглого, порадив о. Папові замість «Ježiš Kristus» вживати назву «Spasiteľ». Сам він у своїх слова-цькомовних проповідях, посланнях та статтях послі-довно вживав цю назву, оминаючи ім’я «Ježiš Kristus». Ясна річ, що кількість передплатників греко-ка-толицької преси при такому редагуванні радикаль-но зменшилася [13].  Мемуари о. Степана Папа «Як я видавав мої пра-ці» є не лише свідченням великої боротьби автора за збереження українського (руського, русинсько-го) характеру відновленої Греко-католицької церк-ви Пряшівської єпархії на хвилях Празької весни 1968 року, але й важливим джерелом до вивчення історії цієї Церкви та русинів-українців Словаччини. Хотілось би, аби ці спогади о. Степана Папа стали поштовхом до видання рукописів інших його досі не публікованих праць та перевидання тих його книг, які нині стали раритетами.           
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Коприва А. Т. Художники Закарпаття у Надьбань-

ській колонії з кінця ХІХ століття до 1945 року. У статті узагальнюються результати дослідження твор-чості митців із Закарпаття, які проходили вишкіл у Мюн-хенській вільній школі Шимона Голлоші та мистецькій колонії м. Бая-Маре (тепер Румунія). Історико-мисте-цтвознавче дослідження виконане на основі аналізу пуб-лікацій кінця ХІХ – першої пол. ХХ ст., архівних матеріа-лів Угорської Національної галереї, Будапештської ака-демії образотворчого мистецтва та інформації з окремих web-сторінок інтернету. 
Ключові слова: художник, живопис, академічний, на-туралізм, фовізм, експресіонізм, Надьбаня.  
Коприва А. Т. Художники Закарпатья в Надьбань-

ской колонии с конца XIX века до 1945 года. В статье обобщаются результаты исследования творчества ху-дожников из Закарпатья, которые проходили обучение в Мюнхенской свободной школе Шимона Холлоши и худо-жественной колонии г. Бая-Маре (теперь Румыния). Исто-рико-искусствоведческое исследование выполнено на ос-нове анализа публикаций конца XIX – первой пол. ХХ в., ар-хивных материалов Венгерской Национальной галереи, Будапештской академии изобразительного искусства и информации с отдельных web-страниц интернета. 
Ключевые слова: художник, живопись, академичес-кий, натурализм, фовизм, экспрессионизм, Надьбаня.  
Koprivа A.T. Artists of Transcarpathia in the Nad-

banіa colony from the end of the nineteenth century to 
1945. The article publishes the results of the study of crea-tivity of artists from Transcarpathia, which took place at the Munich Free School of Shimon Holloshi and the artistic co-lony of Baia Mare (now Romania) for the first time. Historical and art study research was performed on the basis of the analysis of the publications of the end of the XIXth - the first half of the XXth century, the archival materials of the Hun-garian National Gallery, the Budapest Academy of Fine Arts and information from individual web-pages of the Internet. 
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Постановка проблеми. Аналізуючи важкий со-ціальний стан суспільства та проблеми демографії Затисся й Мароморощини кінця ХІХ ст., цілком зро-зуміло, чому більшість молодих талановитих мит-ців Закарпаття після завершення навчання були схильні самостверджуватися та шукати творчі інс-пірації за межами свого регіону та навіть країни. Основним трампліном мистецького вишколу для наших краян тоді була Школа орнаментального рисунку в Будапешті (зараз – Угорський універси-тет образотворчого мистецтва), звідки випускники продовжували освіту у Відні, Мюнхені, Парижі, рід-ше Дрездені. Відомо, що у місцевих гімназіях, семі-наріях чи, приміром, Ужгородській спеціалізованій керамічній школі на території сучасного Закарпат-тя надавалася достатньо кваліфікована підготовка з креслення та малювання, цим самим закладався ґрунт для формування покоління низки таланови-тих митців, частина яких покидала рідну землю, а деякі все ж поверталися. Кожен митець у той час прагнув знайти окрему творчу атмосферу, осере-док з метою самоствердження та пізнання най-більш актуальних перетворень у тодішніх культур-но-мистецьких процесах.  
Виклад основного матеріалу. Будапешт кінця ХІХ ст. активно готувався до державного міленіуму. У столиці Угорщини проводилися тендери на ство-рення нових скульптурних ансамблів, будувалися театри, палац мистецтв, музеї, роздавалися майс-терні художникам та поблизу Мукачева (с. Копи-нівці) виконується масштабна 120-метрова діара-ма Арпада Фесті «Прихід Угорців». Цей святково-урочистий настрій, національне піднесення та пат-ріотизм громадян і створювали умови для форму-вання нового мистецького бомонду. Адже на межі ХІХ-ХХ ст. в Угорщині діяльність художників на стільки активізується, що починають відкриватися нові приватні студії для художників та формувати-ся мистецькі колонії, переповнені молодими амбі-ційними художниками, які бачать все по-новому і хочуть покорити світ.  Такий творчий дух, що заполонив тогочасну Угор-щину, не міг не запалити душі молодих, сповнених надій митців. Саме у цей період і починається фор-мування нового «Барбізону» в тоді ще угорському місті Надьбаня (м. Бая-Маре, Румунія). Феномен Надьбані є своєрідним відображенням основних проблем культурно-мистецького переза-вантаження Європи, які на початку були проголо-шені декадентськими ідеями натуралізму Бастєна Лепажа, Дагнана Буверета, а пізніше знахідками ім-пресіонізму, постімпресіонізму, які сприяли виходу із тенет закостенілого академізму. Сподвижники саме цих ідей формують у Європі нові мистецькі напрямки та вільні школи, обʼєднуючи навколо се-бе прогресивних митців. Однією із таких утворень є всесвітньо відома мистецька школа Шимона Гол-лоші, яка пізніше стала базовим закладом для вдо-сконалення майстерності художників у Надьбань-ській мистецькій колонії. А сама Надьбаня – Мекка митців нової генерації. 
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Про навчання митців із Закарпаття можна зна-йти матеріали в окремих угорських виданнях, зок-рема, журналі «Művészet» за редакцією Кароля Ліка або в тодішній угорській періодиці. Серед низки митців ми знаходимо прізвища тоді вже зрілих ху-дожників з Ужгорода. Приміром, живописця Дьердя 
Ревеса (учень братів Климковичів), який у якості гостя часто навідувався до вихованців нової школи та, за словами Едмунда Каціані, запрошував їх до себе у мюнхенську орендовану оселю побесідувати біля вогню за пивом та смаженим салом [1:401]. Ви-хованці школи називали його просто Дюрко-бачі та ставилися із особливою повагою, оскільки в націо-нально-визвольній революції 1848 р. він дослужив-ся до капітана і постійно розповідав їм цікаві та гу-мористичні історії.  Другим митцем із старшого покоління був учень Карловського, а пізніше Голлоші – Йожеф Карвалі, який у Мюнхен приїхав теж із Ужгорода. На проти-вагу академічній виваженості в його живописі осо-бисто він був людиною богемною, імʼя якої напри-кінці життя та після смерті майже взагалі було за-буте в Угорщині. Так його характеризує у своїх спо-гадах близький товариш, відомий угорський ар-тист Юлій Гегедуш. Натомість більшої слави здобув живописець із Оросієва Юлій Вароді, який потрапив до Шимона Голлоші на початку 1890-х рр. після навчання у Йо-ганна Хертеріча, професора Мюнхенської академії мистецтв та Ашбе. З біографії художника відомо, що його батько був інженером, та що Юлій швидко осиротів, тому, закінчивши школу, примкнув до бродячих артистів, з якими заробляв собі на хліб. Також у вільний час він виготовляв цехові вивіски, малював дешеві образи на релігійну тему та на-вчився технології виготовлення скрипок. Перебу-ваючи тимчасово у Дебрецені, на нього звернув увагу один фотограф, який приютив художника і навчив розфарбовувати фотографії. Накопивши достатньо грошей, він їде здобувати художню осві-ту в Мюнхен. Після академії та відвідин школи Аш-бе йде до Голлошія, ідеї якого його найбільше ва-били. Незадовго до міленіуму, з часу завоювання угорцями батьківщини, повертається в Будапешт та допомагає у роботі Арпаду Фесті над знамени-тою діорамою. Заробивши немало грошей, відвідує Лондон, Амстердам, Рим, Неаполь, Флоренцію та Берлін. У 1918 р. в Будапешті він виставляє 54 по-лотна, які столична публіка і критика сприймають дуже схвально, а в 1926 р. – отримує премію най-більш престижного клубу художників «Fészek». До Мюнхена переїздить на навчання також юрист за основною освітою, уродженець Косина Бейла Хорті, який настільки закохався у мистецтво, що згодом став єдиним художником із Закарпаття, котрий з перших днів Надьбанської мистецької ко-лонії працював поряд із Шимоном Голлоші, навіть після передислокації колонії на нове місце у с. Тя-чів. Він залишився вірним йому до кінця, навіть не-зважаючи на свою зайнятість, повʼязану із суспіль-но-політичною діяльністю. Уперше власні твори художник експонує в Мюнхенському Гляспалаці (Glaspalas) у 1892 р. Після студій у Мюнхені Б. Хорті їде у Париж, де навчається в академії Юліана, а зго-

дом повертається і активно працює поряд із коле-гами у Надьбані.  У 1895 р. після закінчення Ужгородської кера-мічної спеціалізованої школи на піврічне навчання у Мюнхен приїздить молодий скульптор Марк Вед-реш, який у Парижі згодом стає учнем О. Родена і отримує всесвітнє визнання кубістичними скульп-турами, створеними у Флоренції.  У 1890-х рр. Мюнхенську вільну школу Шимона Голлоші також відвідували художники Шандор Бе-
регі (Самуель Веббер) із Мукачева та хустянин 
Юлій Віраг. Тільки останній з них отримує можли-вість поїздки у Надьбаню, де працює в 1899, 1901–1903 рр. у літній період. Разом з творчими поїздка-ми 1901–1903 рр. отримує можливість відвідати Італію, Іспанію, Париж та Америку. У 1901 р. емі-грував до Нью-Йорка, де створив величезну компо-зицію «Коронація Діви Марії», за яку одержав пер-шу премію. Повернувшись на Закарпаття, жив спо-чатку в Ужгороді, а надалі в Мукачеві. У 1917 був ініціатором створення «Мукачівського мистецько-го товариства», яке у 1921 р. було перейменовано на «Мукачівський русинський мистецький клуб», до якого долучилися А. Ерделі та Й. Бокшай. Ви-конував розписи церков, зокрема, Мукачівського Св. Миколаївського монастиря на Чернечій горі, над яким працював 7 років. У 1928 р. був призначе-ний урядовим живописцем Мукачівської єпархії. Натомість талановитий портретист, фахівець жанрових композицій із Ужгорода, який паралель-но займався музикою, закінчивши Віденську кон-серваторію, Моцарт Роттманн після чотирирічно-го навчання (1900–1904) у вільній школі Голлоші зосереджується на лірично-солодкуватих живопис-них композиціях, які були дуже популярними серед угорського «полгаршагу» (бюргерства) та шляхти. Він щороку брав участь у публічних виставках угорського салону, але його уподобання були від-даленими від актуальних ідей Надьбані.  На відміну від Моцарта, ще один ужгородець Ан-
дор Новак, отримавши освіту у вільній школі Гол-лоші, їде у Париж, а згодом, на довший час, поселя-ється спочатку в Данії, а потім у Швеції, де активно працює та виставляється. У 1907 р. після персо-нальної виставки у Стокгольмі повертається в Угор-щину і викладає у Будапештській школі рисунку та прикладного мистецтва. Згодом у 1911 р. їде у Надь-баню, де, крім портретів і традиційних пейзажів, виконує цікаві живописні композиції із буйволами, подібно Каролю Кернштоку (один із ведучих осо-бистостей мистецтва «Nyоlcak» (восьми)). Ці два його твори зберігаються у фондах Угорської націо-нальної галереї. Того ж року в Будапештському па-лаці мистецтв відкривається персональна виставка Андора Новака, яка принесла автору успіх. Протягом 1902, 1903, 1908, 1910 рр. у Надьбань-ській колонії працювала також мисткиня із Ужго-рода Ірма Сейдлер – рідна сестра одного із заснов-ників комуністичної партії Угорщини Ернеста Сейд-лера та двоюрідна сестра ужгородського скульпто-ра Марка Ведреша. Після завершення навчання у Віденській школі прикладного мистецтва, продов-жує вишкіл у Будапешті, Флоренції та Мюнхені. У Надьбані спочатку вона працювала під керівницт-
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вом Кароля Ференца, а потім Кароля Рейті, за якого згодом вийшла заміж. Її твори – це живописні порт-рети, пейзажі, жанрові композиції та графіка. Роман-тичні відносини Ірми з відомим письменником Дьєрдем Лукачем та її трагічна смерть сколихнула душу й фантазію не одного письменника і науковця. На жаль, твори художниці нам поки що не відомі. У 1905 році з Мукачева до Надьбані приїздить живописець, ілюстратор Бейла Зомборі Молдован. Після навчання у професорів Будапештської акаде-мії Ласло Гегедоша та Берталана Сейкелі він і нада-лі вдосконалював свою майстерність портретиста, але вже під керівництвом Кароля Ференці. Повер-нення у Будапешт ще більше активізувало митця, який отримує в 1919 р. премію Толнаї, в 1935 р. – премію Болло, згодом стає директором Будапешт-ської школи рисунку та прикладного мистецтва. У 1929 р. на всесвітній виставці у Барселоні здобуває срібну медаль. Крім тематичних живописних тво-рів і портретів, займається художнім плакатом.  У 1911 р. до Надьбані приїжджає графік, живо-писець із Ужгорода Гейза Пап. Здобувши художню освіту спочатку в Будапештській школі рисунку та прикладного мистецтва, а згодом у 1901-1903 рр. в школі орнаментального рисунку, він увібрав і від-чув можливо найкраще сучасні тенденції європей-ського живопису та графіки. Легкість і сміливість його графічних та живописних робіт перегукується із найкращими взірцями фовістів першого десяти-ліття ХХ ст. Систематично виставляє свої твори в національному салоні та Будапештському палаці мистецтв. А після Першої світової війни і семиліт-нього російського полону активно працює і експо-нує роботи із прогресивними художниками обʼєд-нання KUT, а також в салоні Бельведере. Протягом 1913-1914 рр. в Надьбаньській коло-нії працює ще один ужгородець, випускник Буда-пештської академії мистецтв Бертольд Гарзо. Доб-ре володіючи графічними техніками, зокрема, ак-ватинтою, він ще у 1907 р. в якості студента дебю-тував на столичній виставці з графічною роботою «Каплиця на горі Гелерт». Але в Надьбані він зану-рився в живопис, передаючи дух та настрій сіль-ських мотивів яскравими, насиченими кольорами. У 1917 р. отримує премію Естергазі, а в 1924 р. його акварелі відзначені премією Юлія Вофнера.  Перша світова війна принесла свої труднощі в подальшому функціонуванні Надьбаньської мисте-цької колонії. Багато з митців було демобілізовано, частина просто переселилася з міста, шукаючи без-печніші місця для творчості та проживання. Після завершення війни у 1919 р. колонія відновлює свою діяльність, але вже під патронатом Румунії і, на жаль, без провідних фундаторів Кароля Ферен-ці, який помер у 1917 р., та Шимона Голлоші, який відійшов роком пізніше. Місто та інтелігенція, вбо-ліваючи, робить все для відновлення цього мисте-цького обʼєднання, а Надьбанське товариство мит-ців отримує згодом державну реєстрацію в Румунії та у 1924 р. було юридично затверджене міністер-ством внутрішніх справ Румунії. Навесні 1919 р. 
Янош Торма з сімома учнями знов відкриває коло-нію та вирішує запросити на літні пленери студен-тів Бухарестської академії мистецтв. 

Очільник товариства й колонії Янош Торма на-ново формує середовище та педагогічні засади, які базуються на попередньому досвіді Мюнхенської вільної академії Голлоші, плененерному живописі довоєнної Надьбані, а також на новаторських під-ходах досвіду його стажування в Парижі. Викладан-ня мало цілком практичний характер, без теоре-тичних курсів та лекцій. Чіткий конструктивний рисунок, знання анатомії та емоційний звʼязок митця з природою були найважливішими акцентами у методиці і філософії викладання. Вступити на на-вчання в мистецьку колонію можна було без іспитів, а після її завершення – дипломів вона також не вида-вала. Тобто в умовах чіткого графіку роботи учнів, де з ранку до обіду проводилися студії портрета та ого-леної фігури, а після обіду пейзаж на пленері, колонія зберігала за собою вільні засади альтернативних ака-демій Мюнхена та Парижа. Хвороба й окремі непоро-зуміння у педагогічному колективі, повʼязані із ба-жанням Торми централізовано керувати й навʼязува-ти власні ідеї, породили несприятливі умови для по-дальшого його керування. Невдовзі він їде до Ішт-вана Рейті у Будапешт і у 1927 р. звідти пише про проблеми ліквідації й реорганізації Надьбанського товариства художників та колонії.  Невдовзі його наступником стає Андраш Мікола, який, сповідуючи цінності надьбанського живо-пису та одухотворений місією збереження колонії, не зважаючи на різні проблеми, все-таки оновлює цю інституцію, але вже під назвою Надьбанського інституту мистецтв. У цьому йому активно допома-гають також угорські художники Янош Кріжан та Самуїл Бортшок. Основним гаслом А. Міколи-педа-гога було: «Педагог має вчити не малювати, а бачи-ти». Однак уже в 1932 р. незадоволені традиційним направленням школи молоді художники Олівер Піт-нер, Сара Кохан, Ласло Матолаї, Мартин Кац та ін. під впливом лівих політичних сил, ідей Баухаузу та з метою модернізації Надьбанської школи вносять нові революційні перетворення. Через це А. Мікола залишає інститут, а на його місце приходить більш прогресивний художник-експресіоніст, який з повагою ставився до нових конструктивістських, кубістичних та футуристичних ідей – Шандор Зіф-
фер. Він очолював колонію до її розформування фашистськими силами, які перейняли всі адміні-стративні позиції у Румунії і у Надьбані, зокрема, 1935 р. Але, не дивлячись на бурхливі історичні процеси, Надьбанська школа постійно відновлюва-лась, а носії її традицій живуть і сьогодні. У складні часи кінця Першої світової війни у січні 1918 р. Надьбаню відвідує художник із Ужгорода 
Еміль Грабовський. У розквіті сил, маючи два дипло-ми Будапештської школи прикладного мистецтва та Інституту образотворчого мистецтва, він активно працює поряд з Яношом Тормою, Самілем Бортшо-ком, Андрашем Міколоюа, Золтаном Яковом, що й утворило підґрунтя для подальшої творчої роботи художника. У 1919 р., повернувшись у післявоєнний Ужгород, підключається до активної праці та вистав-кової діяльності разом із місцевими художниками. У 1929 р. переїжджає до Угорщини і до 1939 р. працює в Будапешті реставратором. З творчими поїздками відвідує Австрію, Югославію, Італію та Швейцарію. У 
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1939 р. повертається додому та влаштовується біблі-отекарем, але через хворобу очей не малює й не ви-ставляється. Покидає з часом роботу бібліотекаря та за порадою А. Ерделі починає знов творчо працюва-ти. Його імпресіоністичні пейзажі переповнені ліри-кою та романтизмом, про які особливо йдеться у пра-цях Л. Шандора (1962) та Л. Балли (1977). Одним із перших закарпатців, який після Пер-шої світової війни приєднується до мистецького осередку Надьбані, був художник із Великої Добро-ні Гейза Вереш. Випускник Будапештської академії мистецтв, учень Еде Болло прийшов у 1920 р. в Надь-баню вже із накопиченим досвідом не тільки мис-тецького вишу, але і з творчої колонії міста Солнок. Відомі його твори цього періоду «Художник та мо-дель» (1924), «В Надьбані на природі» (1925), «Надьбанський пейзаж» (1925). Пізніші його твори з 1927 р., після систематичних відвідин Парижа, за-знали впливу творчості А. Матіса та вирізняються легкістю, декоративністю. З 1929 р. він із дружи-ною живе й працює у місті Сентендре. Проблеми фовізму після цього хвилюють його продовж всьо-го життя. Згодом в Угорщині він стає одним із най-яскравіших представників стилю «École de Paris» (так званої французької лінії мистецтва). У 1922–1927 рр. під керівництвом Іштвана Рей-ті, а пізніше Яноша Торми у Надьбані працює ми-тець із Ужгорода Юлій Буковинський. Перші студії з образотворчості він отримав у Мукачеві в майстер-ні свого батька Юлія Вірага. У Надьбані він увібрав основні засоби імпресіоністичного письма, а деякі його роботи набули рис експресіонізму. Темами його творів були переважно звичні пейзажі, порт-рети й жанрові композиції у так званому «надьбан-ському стилі». Після навчання у Надьбані, живе в Мукачеві, де у 1928 р. дебютує з персональною ви-ставкою, що приносить йому успіх. У 1934 р. пере-селяється у м. Кошиці, де живе й активно працює поряд з іншими закарпатськими художниками (До-бошом А., Борецьким А.), які у слід за ним емігру-вали туди після Другої світової війни. У 1936 р. Юлій стає членом Товариства словацьких художни-ків, а з 1938 р. – Товариства угорських художників та систематично виставляється не тільки із сло-вацькими колегами, а і художниками із Закарпаття. Відомі його персональні виставки у Левочі, Михай-ловцях та Пряшеві (1937). Наприкінці 1930-х рр. брав активну участь у виставках Угорського салону (Будапештський палац мистецтв). У часи радянсь-кої Словаччини його роботи систематично експо-нуються та мають неабияку популярність. У після-воєнний період частину портретів та жанрових композицій змушений виконувати на замовлення радянської влади, тому вони більшою мірою позна-чені соцреалізмом, але міські та звичайні пейзажі відрізняються творчим пошуком і вільним тракту-ванням форми. Посмертна виставка творів худож-ника була організована у 2008 році в м. Кошиці.  Ще один художник з Ужгорода Міклош Роберт 
Розенберг Унгварі працює в Надьбані в 1924-1925 рр. У колонії навчається під керівництвом Яноша Торми, а пізніше, як і Гаврило Глюк, – відвідує приватну школу відомого угорського живописця, засновника Зебегенської мистецької колонії, Іштвана Севні та 

навчається у класі Роберта Берені. Опісля ґрунтов-ної професійної підготовки вступає в Інститут об-разотворчого мистецтва, де проходить вишкіл до 1939 р. Його вчителями з живопису були Агошт Бенгхарт, Ласло Кандо та Іштван Севні. Завершив-ши навчання, повертається у рідний Ужгород, де викладає образотворче мистецтво у реальній єв-рейській гімназії, відкритій у 1934 р. Страждаючи ураженням слуху з дитинства, художник все ж таки зумів адаптуватися до умов праці та прищепити любов до мистецтва дітям, серед яких була у май-бутньому відома угорська мисткиня Ліллі Остер-райхер (Орсаг), вивченням творчого доробку якої наразі займається ряд відомих угорських мистецт-вознавців. Її ретроспективна виставка відбулась у Будапештській Національній галереї протягом 17.12.16–01.05.17. і викликала великий резонанс у колах сучасних митців і критиків.  Після концтабору в 1945 р., довіряючи радянсь-кій владі та наслідуючи ідеї соцреалізму, працює в Ужгороді. Але невдовзі у 1956 р. емігрує в Австрію, де бере участь у виставках Wiener Secesionта Угор-ського салону. До кінця життя веде активне листу-вання зі своєю улюбленою вихованкою Ліллі Орсаг, яка також високо цінувала свого наставника.  З 1935–1936 рр. у Надьбанській колонії працює 
Гізелла Колмар (Гофман Вікторне) з Берегова, про життя та творчу спадщину якої відомостей поки, на жаль, немає.  Натомість своєрідним містком між художника-ми Закарпаття та митцями з Надьбані стає місце-вий вчитель образотворчого мистецтва, спортсмен із села Фанчиково Іштван Кутлан. Як педагог ху-дожник-аматор на початку 1920-х рр. він система-тично бере участь на виставках у Мукачеві та Уж-городі. Отримавши схвальні відгуки від Юлія Іяса, активізує творчу діяльність та згодом у 1924 р. від обласного управління освіти отримує стипендію на навчання у Празі. У 1927 р. на виставці педагогів-художників у Празі отримує першу премію та сти-пендію на три місяці навчання в академії Юліана. Після повернення у селі Фанчиково засновує не-велику мистецьку колонію на території власного маєтку, куди регулярно приїздили відомі угорські художники з Надьбані Оскар Надь, Пейтер Сюле з дружиною, а також Самуїл Берегі з Мукачева та ін. З 1 вересня 1937 р. до 8 березня 1938 р. працює у Надьбані, де на час перебування для нього виділи-ли окрему майстерню.  Останнім із відвідувачів мистецької колонії у Надьбані у 1943–1944 рр. був молодий ужгородець 
Карел Якубек. Вдосконаливши знання в Ужгородсь-кому художньо-промисловому училищі 1945-1946 рр., завдяки своїм учителям А. Ерделі, Й. Бокшаю та Ф. Манайло він зумів зрости як художник та з ча-сом інтегрувати свої знання в осередок волинської творчої еліти та, після переїзду в 1964 р. до Луцька, стати одним із її лідерів. Там він одразу заснував мистецьку студію при Художньо-виробничих май-стернях Луцька. Заслужений художник України Карел Якубек вос-таннє представляв свою ретроспективну виставку на Закарпатті наприкінці 2006 – початку 2007 рр. Сти-лістика творів митця свідчила про відданість тра-
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диціям закарпатської школи живопису, яким переду-вала всесвітньовідома мистецька колонія в м. Надь-баня. Про цінний доробок свідчать відгуки після смерті відомого митця, зокрема, слова проректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки Ірини Констанкевич: «Вагому роль віді-грав Карел Якубек в організації культурно-мисте-цького життя Волині середини 1960–1990 рр. у на-лагодженні творчого процесу Волинського відді-лення Спілки художників України. Приїзд Карела Якубека на Волинь дав новий поштовх розвитку його хисту: зʼявилися волинські погідні, розлогі пейзажі, заструменів луцький колорит, змінилася стилістика. Художня виставка в Музеї Т. Шевченка у Києві, експонування робіт у художніх музеях Лу-цька, Ужгорода, у Волинському національному уні-верситеті імені Лесі Українки – неповний перелік за 2006–2008 рр. виставок і зустрічей із митцем. Тут витає його Дух, тут бринить неповторна музи-ка високого мистецтва». 
Висновки та перспективи. Результати дослі-дження дають можливість визначити основні міс-ця та центри навчання закарпатських митців кінця ХІХ – початку ХХ ст. і важливість Надьбанської ко-лонії у формуванні стилістики їхнього малярства. Завдяки цим фактам зрозумілі важливі пріоритети актуального та академічного мистецтва того часу, які впливали на художників по-різному. Наново відкриті імена забутих митців гідно доповнять ми-стецтвознавчу галерею портретів.  Ситуаційний аналіз явища Надьбанської мисте-цької колонії міжвоєнного періоду визначає вплив її на подальше формування художників не тільки Угорщини й України, а й вихованців Бухарестської академії мистецтв та митців країн близького по-граниччя. Наступні дослідження спрямовані на ви-вчення процесів інтегрування засобів образотвор-чої грамоти Надьбанської школи в мистецькі тра-диції малярства Закарпаття, доповнення біографіч-ного ряду закарпатськими художниками, творча спадщина яких потребує більш ретельного та ґрун-товного дослідження.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
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Сабов Л. Віддзеркалення закарпатського мисте-

цтва у творчості «кошицьких модерністів». Завдання 
і проблематика. У публікації звернено увагу на основні засади формування стилістики живопису «кошицьких мо-дерністів» та різновекторність впливів як західних, так і східних мистецьких осередків Європи (Берліна, Праги, Моск-ви тощо). Автор акцентує увагу на виставці, яка проходила у галереї «Malom (Млин)» м. Сентендре в 2009 році, зазна-чаючи, що у 1920-х роках у м. Кошиці утворилася форма-ція нових унікальних художників-авангардистів.  

Ключові слова: кошицькі модерністи, виставки, Під-карпатська Русь, Йожеф Полак, Східнословацький музей.  
Сабов Л. Отражение закарпатского искусства в 

творчестве «кошицких модернистов». Задачи и проб-
лематика. В публикации обращено внимание на основ-ные принципы формирования стилистики живописи «кошицких модернистов» и разновекторность воздейст-вий как западных, так и восточных художественных центров Европы (Берлина, Праги, Москвы и т. д.). Автор акцентирует внимание на выставке, которая проходила в галерее «Malom (Мельница)» г. Сентендре в 2009 году, отмечая, что в 1920-х годах в Кошице образовалась фор-мация новых уникальных художников-авангардистов.  

Ключевые слова: кошицкие модернисты, выставки, Под-карпатская Русь, Йожеф Полак, Восточнословацкий музей.  
Sabov L. Reflection of Transcarpathian art in the 

works of «Kosice modernists». Tasks and problems. In the publication, the scientist draws attention to the basic principles of the formation of the style of the painting of «Kosice modernists» and the multidimensional effects of both western and eastern artistic centers of Europe (Berlin, Prague, Moscow, etc.). The author focuses on the exhibition held in the gallery "Malom (Mlyn)" in Szentendre in 2009, noting that in the 1920s, in the city of Kosice, the formation of new unique avant-garde artists was formed, in the reasons and motives of which to this day lies a lot of questions. 123 paintings and graphic works from the funds of the East-Slavic gallery and the East-Slavic Museum were presented at this exhibition, as well as more than 50 works from private collections. A similar art exhibition of Slovak artists from 1918-1939 was organized by the workers of the East-Slavic Museum in Kosice in 2013 to celebrate the associate activity of the former museum head, co-founder of the Prague Art Museum, well-known collector and lawyer Jozef Polack. After all, he made particular efforts to create the conditions for the integration of the multinational environment of Subcar-pathian Rus in the newly established democratic Czechoslo-vakia. The author also cites fragments of correspondence of J. Polak with separate Transcarpathian activists, actualizes the problem of underdevelopment of artistic interactions between regional schools of the newly created Czecho-slovakia. It is also valuable that the researcher compiles a list of collective exhibitions of the 1920s and 1930s with the participation of Transcarpathian artists. The conclusions highlight important recent actions aimed at popularizing the art of Transcarpathia, where the issues of Erdeli Readings conferences, initiated by the Transcarpathian Academy of Arts, also play an especially important role. 
Key words: Košice modernists, exhibitions, Subcarpathi-an Rus, Josef Polak, East-Slavic Museum. __________________________________ © Лілла Сабов, 2018 
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A Kassai modernek címmel, 2009-ben Szentendrén nyílt kiállítás katalógus zárógondolataként fogalmaztam meg: «Kassán, egész Közép-Európában egyedülálló mű-vészeti közeg jött létre az 1920-as évek legelején. Pontos szerepét, jelentőségét máig nem sikerült teljes egészé-ben feltárni és meghatározni. Csupán többféle és több oldalról történő megközelítése eredményezheti valódi értékének, kapcsolatrendszerének, stílusfejlődésének a meghatározását. Viszonyát más művészeti központokkal (Berlin, Prága, Moszkva, stb.) – ha volt ilyen – megvizs-gálni és kiértékelni szintén a jövő feladatai és kutatásai közé tartozik, miközben tudatosítanunk kell, hogy a kassai avantgárd kapcsolati Kelet felé legalább olyan jelentősek voltak, mint Európa nyugati irányába» [1]. 
A két világháború közötti kassai képzőművészetet be-

mutató nagyszabású tárlat négy évvel a Kassa Európai Kul-
turális Főváros programsorozat fő rendezvényeként, azonos 
címmel megvalósult kiállítás előtt került megrendezésre. A 
kiállításon a Kelet-szlovákiai Galéria és Kelet-Szlovákiai 
Múzeum gyűjteményéből köl csönzött 123 festmény és gra-
fika, valamint a magyarországi magángyűj-teményből szár-
mazó közel 50 db műalkotás volt látható. A kassai közgyűj-
temények tulajdonában lévő jelentős számú anyagot azzal 
az ígérettel sikerült a kiállításhoz kikölcsönözni, hogy a tár-
lat, a nemzetközi összetételű kassai modernek csoportból a 
Kassán működő magyar képzőművészeket bemutatja és 
ezzel is segíti a készülő 2013-as bemutatót.  A Művészet Malomban megrendezett Kassai moder-
nek című kiállítás korszaka a 20. századi magyar képző-művészet ismeretlen fejezetét is jelenti egyben. Ez egyike azon területeknek – szélesebben értelmezett cso-portnak, stílusnak –, amely alig volt ismert számunkra a 20. századi magyar képzőművészet történetéből. A ren-dszerváltozás előtti évtizedekben több politikai, kultúr-politikai tényező is gátolta az ezzel kapcsolatos ku-tatásokat. Ugyanakkor máig kellő feldolgozottság nélkül kell tekintenünk képzőművészetünk ezen fejezetére.  A Nagybányáról kirajzó neósok, a nyolcak és aktivis-ták, illetve a magyar vadak stíluskorszaka után – rész-ben ugyanazon művészek közreműködésével – jött létre a kassai művészet önálló, sajátos, jól behatárolható stí-lusa és tematikai világa. A csendes, színes, paraszti-bányaipari vidék, Nagybánya ellenpontjaként a húszas évek elején Kassán jelenik meg önálló témaként a városi urbanizáció. Kassa első világháború után megváltozott élete termelte ki magából azt a képzőművészeti téma-világot, amely egyedülállóan képviselte és mutatta be a városi perifériára szorult nincstelenek, sötét utcák, gyártelepek és kocsmák életét. És nem utolsó sorban az oroszországi pogromok elől a városon átvonulók hadát.  A szentendrei kiállítás katalógusban is megfogalma-zottak alapján, az 1920-1939/1945 között a városban formálódott új művészeti stílus-együttes feltárásával gyakorlatilag lezárul a Nagybányától 1945-ig folyama-tosan felvázolható magyar képzőművészet fejlődési folyamat. A hagyományos, illetve az avantgárd művészet párhuzamos fejlődésének és «együttes jelenlétének» a második világháború kitörése vetett valójában véget. Másrészt, éppen a kassai művészeti periódussal alakult ki az a másfajta «kontinuitás», amely viszont már az 1945 utáni szocreál fejezetét képviseli majd Magyar-országon, Bortnyik Sándorral, Bernáth Auréllal, Uitz Bé-lával az élen. Röviden úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Ta-nácsköztársaságban magukat exponált képzőművészek, forradalmi, agitatív stílusuk és témáik (mondhatjuk) felhagyásával, Kassán, minden modernségük mellett egy polgáribb, hagyományosabb művészetet képviseltek. És 

majd 1945 után, a Szovjetunióból való hazatértük után tértek vissza részben az 1919-es szellemiségükhöz. Az 1919-ben, Kun Béla vezetette Tanácsköztársaság bukása után, az abban funkciókat betöltő magyarországi képzőművészek és ideológusok elhagyták az országot. A felvidéki származásúak (köztük Bernáth Aurél, Pór Ber-talan, Lesznai Anna, stb.) visszatértek szülőföldjükre, míg mások, először Bécsben, majd Prágában, végül Kas-sán éltek rövidebb-hosszabb ideig emigrációban (Bort-nyik Sándor, Krón Jenő, Kassák Lajos, Berény Róbert, Tihanyi Lajos, Perlrott Csaba Vilmos, Gráber Margit, Uitz Béla, Ziffer Sándor, Kernstock Károly, Kmetty János, Baja Benedek, Schiller Géza, Gergely Tibor, Kállai Ernő, Jászi Oszkár, stb.). Bár már 1921-ben többségük számára politikailag lehetővé vált a visszatérés Magyarországra, sokan Kassán maradtak, illetve tovább utaztak Párizsba, Berlinbe, vagy éppen Moszkvába [2] zentendrei kiállítá-shoz megjelent kétnyelvű magyar-angol katalógus először próbálkozott e csoport kassai működésének, stí-lusának és kapcsolatrendszerének a speciálisabb meg-közelítésére és feltárására. A 2013-ben Kassán azonos címmel megrendezett kiállítást nemzetközi művészettörténész team készítette elő annak érdekében, hogy az 1918–1939 között, Dr. Josef Polák igazgatásával működő Kelet-szlovákiai Mú-zeum tevékenységét és művészeti örökségét feldolgozza és értékelje [2]. A kassai gyűjteményekben található mű-veken kívül egész Szlovákiából és Csehországból, vala-mint külföldről kölcsönzött alkotások tették teljessé a csoport jelentőségének lehető legteljesebb bemutatását. A megjelentetett kísérő szakkatalógus, nemcsak a több évtizedes kutatási hiányt volt hivatott pótolni, hanem a további kutatásokat is segíteni. Valóban sikerült számos kérdést az eredeti dokumentumok, korabeli publikációk, kritikák, stb. alapján tisztázni és az egyes művészeti, kulturális, politikai-társadalmi összefüggéseket feltárni.  A második világháború után, az Osztrák-Magyar Mo-narchia felbomlását követően, az új ország, Csehszlo-vákia megalakulásával a korábbi kulturális intézmények helyén gyakorlatilag névcserével, cseh és szlovák veze-téssel új közgyűjtemények születtek. Így az 1873-ban alapított Felső-Magyarországi Múzeum helyét «átvevő» Kelet-szlovákiai Múzeum, amelyben a húsz év alatt összesen kettőszázhúsz kiállítást rendeztek. A múzeu-mot dr. Josef Polák prágai ügyvéd igazgatta. A gyakor-latilag kéthetente nyíló tárlatokat egyedi kivitelű plaká-tok hirdették, a Kassi Munkásban és a Kassai Újságban, valamint a Slovenský východban, a Prágai Magyar Hír-lapban megjelentetett rendszeres kritikák tudósítottak a művészekről, a rendezvény színvonaláról, stb. 1921-ben, a múzeum épületében nyílt meg Krón Jenő magán festőiskolája is, amely 1927-ig működött. Tanítványai névsorát tekintve működése rendkívül jelentős volt. [3] 1921-ben J. Polák megalapította a kelet-szlovákiai képzőművészek társaságát, melynek mintegy harminc tagja volt. A kassai újságokban maga az igazgató több-ször is publikált, köztük művészeti kritikákat.  Dr. Josef Polák hivatali- és magánlevelezéséből mó-dunk van rekonstruálni nemcsak a múzeum működteté-sével kapcsolatban felmerülő nehézségeket és sikereket, de a Prágából érkezett igazgató érdeklődésének fő területeit is. [5]  Dr. Josef Polák (Prága, 1886 – Auschwitz, 1945) vég-zettségét tekintve ügyvéd volt, aki már fiatalon elköte-lezett műgyűjtő és művészet pártoló volt. A prágai zsidó múzeum megalapítója. Kassára ő maga jelentkezett, és kérette magát igazgatónak. [6] Terve és célja a trianoni 
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döntés következtében újonnan alakult Csehszlovákia keleti részén, széles sugarú, a kárpátaljai területeket, Zakarpatska Rust is magába foglaló kulturális központ megszervezése volt. Tudatában volt annak, hogy úgy politikailag, mint kulturálisan el kell érnie és meg kell nyernie ügyének, az itt élő sokféle nemzeti összetételű lakósságot (magyarok, szlovákok, cigányok, ruszinok, ukránok, lengyelek, valamint a hivatali adminisztrációt betöltő csehek), és szintén vegyes társadalmat, a külön-böző iskolázottsággal rendelkező, és szociális színvo-nalat képező embereket. Ezért, e cél érdekében a mú-zeumot nemcsak a város, hanem egész Kelet-Szlovákia és Kárpátalja (Zakarpatska Rus) kulturális és társadalmi központjává akarta tenni. Ez a törekvése sikerült is. Ugyanakkor a kultúra területén végzett munkája során fontos célkitűzése volt, hogy a polgárokban megerősítse az új állammal való összetartozás érzését. Ennek érdekében –, de saját mentalitásának és jó politikai érzé-kének köszönhetően is, – integrálta a város különböző kulturális, vallási, nyelvi összetételű, valamint politikai szemléletű és társadalmi rétegű lakosságát.  A gazdaságilag rendkívül prosperáló Prágával «szemben», a világháború következtében az ország ezen keleti részein az elszegényedés, a nyomor volt jellemző. A Kassán elindult cseh érdekeltségű ipari beruházások, elsősorban a vasmű, egyben a nagyszámú városi proletariátus megjelenését eredményezte. Akárcsak ez az új réteg, úgy az oroszországi zsidó pogromok elől menekülő, és a városon áthaladó tömegek, eddig, azaz korábban, ismeretlenek voltak itt. A városban működő festőknél pedig új témaként jelent meg a számkivetettek és a proletariátus élete. Dr. Polák működésének köszönhetően a Kelet-szlo-vákiai Múzeum kiállításai sorra bemutatták az akkori kortárs európai képzőművészetet. A városban élő ma-gyar képzőművészek (E. Lengyel-Reinfuss, Kieselbach Géza, Kővári Kačmarik Szilárd, Csordák Lajos, Sipos Béla, Halász-Hradil Elemér) 1919-ben rendezett kiállí-tása után, a cseh Tvrdošíjní a hostia, a német expresszio-nisták, a Künstlerbund Hagen és más képzőművészeti csoportok, illetve az emigráns magyar festők és grafi-kusok bemutatása következett. Az egyes kiállításról Eugen Sabol készített pontos bibliográfiát. [7] A tárlatok a legkülönbözőbb témakörökhöz kapcsolódtak. Össze-sségét tekintve tapasztalható, hogy Polák kiállítás-programjának kifejezett célja a korabeli képzőművészet feltérképezése, a csehszlovákiai és az európai kon-textusok feltárása és a kapcsolatok kiépítése volt. Párját ritkító, harmincas évekbeli vállalkozása, melynek során nagyszabású kiállítás sorozaton keresztül bemutatta az európai grafikát. 1933-ban a finn, bolgár, észt, dán, lengyel, olasz és norvég, 1934-ben a szovjet, angol, belga és holland, 1935-ben a litván, osztrák, és spanyol, 1936-ban a svájci és a görög grafikát láthatta a közönség. 1937-ben az 1918-as fordulat előtti és utáni cseh, vala-mint francia grafika, 1938-ban pedig a jugoszláv, cseh és a szlovák művészek alkotásai szerepeltek kiállításon. A közép-és nyugat-európai irányzatokat bemutató kiál-lítások mellett a kelet felé irányuló kitekintést és e mű-vészek inspiráló megismerését biztosították az ukrán, az orosz, de a távolabbi, a kínai, és a koreai grafikai tár-latok. A jövő feladatai közé tartozna a kassai magyar emigráció, és a Moszkvában és a Szovjetunió más terü-letein élő magyar emigráció, továbbá a szovjet művé-szeti és kultúrpolitikai kapcsolatok feltárása, ami egy-részt pontosítaná és bővítené az 1945-1947 utáni ma-gyarországi gyors kulturális rendelkezések, törvények 

meghozatalának körülményeit és a képzőművészeti életben történt folyamatok ismeretét. A 2013-ban az EU kulturális Főváros program kere-tében nyílt Kassai modernek, kiállítás a legszélesebb kontextusban és az eddigi legnagyobb számú műtárggyal prezentálta a szakirodalomban a kassai avantgárd néven is szereplő művészeti társaságot. A több évi előkészítő munka nyomán, a nemzetközi művészettörténész team eredményes munkájának köszönhetően hatalmas me-rítéssel történt válogatás eredményeként sikeresen mu-tatták be a szakmai és nagyközönségnek a két világhábo-rú között kialakult specifikus stílust és művészetet. Ennek ellenére viszont a kutatók még mindig nem tárták fel azt a «hiányzó» részt, amit a két világháború közötti idő-szakban az ukrán és az orosz művészet jelentett. Kérem, engedjék meg, hogy sorba véve felsoroljam az ezzel kapcsolatos felmerülő kérdéseket és összefüg-géseket: 
- Dr. Josef Polák igazgató ide, Kárpátaljára vonatko-zó levelezései  
- Magyar, szlovák és ukrán, orosz képzőművészek közötti kapcsolatok Ismert, hogy a Kassán élő képzőművészek rendsze-resen látogattak el Kárpátaljára motívumgyűjtés céljá-ból, és feltehetően az ott nyíló kiállítás bemutatókra.  Tudjuk pl., hogy  a) František Foltýn és Schiller Géza többször is jártak együtt Kárpátalján, 1922-ben Ungváron kiállításuk is volt. b) Perlrott CsabaVilmos és Gráber Margit.  c) Josef Polák és cseh fotóművész barátja, Karol Plicka (Bécs, 1894–1987 Prága) együtt jártak Zakarpatska Rus területére fotózni. Terveztek egy közös fotókiállítást is. (Nincs róla tudomásunk, hogy megvalósult-e, vagy milyen stádiumig érkeztek el a kiállítás szervezésében, illetve mit és milyen helyszíneken fotóztak, kikhez mentek, stb.) Kutatásra vár, hogy az említetteken kívül kik fordultak még meg a Zakarpatska Rus területeken, kirándulásaik alkalmával kiket látogattak meg, kikkel álltak kapcsolat-ban, illetve voltak-e és ha igen, akkor milyen kiállításaik  
-  A kárpátaljai, ukrán és orosz kiállításokról megjele-nő kassai és kárpátaljai, ukrán valamint orosz pub-likációk, kritikák 
-  Krón Jenő magániskolájának növendékei közt volt-e aki Kárpátaljáról érkezett 
-  Dr. Josef Poláknak a prágai zsidó múzeumban őr-zött hagyatékában találhatók-e kárpátaljai, ukrán, vagy orosz képzőművészeti alkotások 
-  A kassai modernek közül van-e a kárpátaljai, ukrán gyűjteményben található műalkotás 
-  A kassai modernek művészei közül az első világhábo-rú alatt az orosz hadifogságba, és a szibériai fogolytáborok-ba kerültekre vonatkozó dokumentumok (pl. Jasszusch Antal és mások) megtalálhatók-e, és ha igen, akkor hol 
- Volt-e és ha igen, milyen hatása volt a kárpátaljai képzőművészetnek a kassai modernekre 
- Volt-e és ha igen, akkor milyen hatása volt a kassai képzőművészeknek a kárpátaljai vagy az ukrán művészetre (pl. Erdélyi Béla) 
- A Künstlerbund-Hagen csoportnak voltak-e kár-pátaljai, ukrán, vagy orosz tagjai, kiállítói E. Sabol publikációja alapján az alábbi, a kárpátaljai festőket bemutató kiállításokat ismertetjük: 1918. február-március: Felsőmagyarországi festők jótékony célú kiállítása. Katalógus 15 oldal, magyar nyelvű. 50 művész 240 műalkotása.  Kiállítók többek közt: J. Andorko, Á. Aranyossy, J. Mirkva-Halász, T. Mousson 
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1921. május: Výtvarní umelci Podkarpatskej Rusi. Katalógus 4 oldal, szlovák, magyar nyelvű. (E. Sabol a bi-bliográfiai leírásban egyszer 1920, máshol 1921 májusát közöl.) 109 műalkotás, olajkép, akvarell, tempera, pasz-tell, rajz, és sokszorosított grafikai lap. Kiállítók: J. Ijjász, Sam, Beregi, E. Grabovský, J. Boksay, J. Virágh, T. Mous-son, V. Erdélyi és E. Krón. 1922. május – június: Pamiatky zo sibírskeho zajatia. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítással kapcsolatban. Nem ismerjük, készült-e katalógus.) 1924. október: Umelci zo Slovenska. Rendező: Ka-zinczy Társaság. Katalógus 8 oldal, szlovák, magyar. A Kazinczy Társaság képzőművész tagjaitól 254 mű. 1928. október: I. Keletszlovenszkói és Podkarpatsz-ká Rusz-i póstabélyegek kiállítása. Katalógus 40 oldal, szlovák, magyar,198 bélyegsorozat. 1929. február: Plagáty, letáky a iné dokumenty vý-chodného Slovenka z rokov 1918-19. (E. Sabol nem kö-zöl bibliográfiai adatot a kiállítással kapcsolatban. Nem ismerjük, készült-e katalógus.) 1931. június: Členská výstava fotografií Karpatskeho spolku. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítás-sal kapcsolatban. Nem ismerjük, készült-e katalógus.) 1932. október: IV. výstava Klubu fotografickych ama-terov v Košiciach. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítással kapcsolatban. Nem ismerjük, készült-e kata-lógus.)  1932. november-december: Pamiatky zo sibírskeho zajatia. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítás-sal kapcsolatban. Nem ismerjük, készült-e katalógus.) 1933. március-április: Legionarska výstava. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítással kapcsolat-ban. Nem ismerjük, készült-e katalógus.)  1934. január: Súčasná európska grafika VIII.: SSSR. Katalógus 23 oldal, 12+1 reprodukció. Bevezető: A. A. Si-dorov, a moszkvai Szépművészeti Múzeum Grafikai ka-binetjének igazgatója: «Az utóbbi évek szovjet fametsze-tei, rézkarcai, litográfiái». 221 db grafika 41 szovjet és 5 ukrán művésztől. Kiállító művészek: A. Kravcenko, Vl. Favorsky (moszkvai iskola fametszői); ukrán grafiku-sok: V. I. Kasian, a monumentális fametszet és a politikai plakát vezető egyénisége, és mások; leningrádi iskola: P. A. Silingovskij és mások. Kőnyomat: N. Kuprejanov.   1934. július: Spolok výtvarných umelcov Podkarpat-skej Rusi. Katalógus 7 oldal. Bevezető: «Spolok výtvar-ných umelcov Podkarpatskej Rusi v Uzgorode». Szer-vező rendezők: prof. Ladislav Kaigl és Bedžich Oždian. A kiállítást előtte 1931-ben Ungváron, 1932-ben Mun-kácson, 1933-ban újra Ungváron rendezték meg. 89 olajfestmény, pasztell, tempera, és 9 plasztika. Kiállítók: Ant. Boček, I. Boksay, V. Erdélyi, A. Dobos, I. Gaálová, O. Jelen, A. Kocka, A. Lánczyová, M. Ludva, J. Malkus, Ed. Mráz, M. Reilová, B. Rodová, M. Špálová, J. Tomášek; szobrászok: J. Cupal, N. Ostaškin.  1934. augusztus: Karikatúra hravé a dravé zo SSSR a ČSR. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítás-sal kapcsolatban. Nem ismerjük, készült-e katalógus.) 1935. szeptember: Vývoj foto na východnom Sloven-sku. 198 fénykép 26 kassai amatőr fotóstól.  Výstava sovietskej fotografie. (Erre vonatkozó köze-lebbi adatot nem közöl E. Sabol.) 1936. március: Kniha v SSSR. (E. Sabol nem közöl bibliográfiai adatot a kiállítással kapcsolatban. Nem is-merjük, készült-e katalógus.) 1936. május: II. medzinárodná výstava fotografická. Katalógus 31 oldal, 8 reprodukció. 641 fotó, 266 amatőr fotóstól. Résztvevők közt Szovjetunió, Litvánia. 

1938. július 16. – augusztus 30. között rendezett kiállításról, melyen Kárpátaljáról is részt vettek, E. Sabol a bibliográfiai összeírása 158. pontja alatt közöl hírt: Sprievodca výtvarným pavilónom štátnych lesov a stat-kov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na výstave vý-chodu ČSR v Košiciach. Arról nem tudunk, hogy képző-művészeti anyag szerepelt-e a bemutató rendezvényen. 1938. szeptember: Súčasná európska grafika XXI.: Grafické umenie na Slovensku – Slovensko očami čes-kých umelcov.  Katalógus 15 oldal, 8 reprodukció. Előszó V. Wagner: Vývin slovenského grafického umenia v uplnulých dvoch desatročiach. Résztvevők közt: G. Angyal, F. Duša, Ant. Djuračka. A Felvidék Magyarországhoz történt visszacsatolása után 1939. májusban, a Kazinczy Társaság szervezésé-ben nyílt kiállítás a helyi és a Kárpátalján élő magyar művészeket mutatta be. Harminchárom festő és két szobrász összesen kb. száz művel szerepelt. [8]  Az ugyanezen évben ősszel (1939. október 28. – no-vember 26.) Kassán rendezett országos kiállításon (V. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás) szintén láthatók vol-tak a kárpátaljai képzőművészek alkotásai. Összesen 106 festő, 31 szobrász és 1 építész szerepelt a kiállí-táson. Ezen belül 92 festmény és 9 szobor a kelet-szlo-vákiai és kárpátaljai képzőművészektől. Köztük: Antonyi Jenő, Boksay József, Bolemann Magda, Borecky Béla, Bukovinszky Gyula, Dvan, Éder Gyula, Endrédy György, Erdélyi Béla, Ivánka László, Koch Ella, Kocka András, Kontratovics Ernő, Monajlo Tivadar, Sz. Novák Andor, Ruttkay György, Ungvári R. Miklós, Váli László, T. Win-disch Margit, Dobány Károly neve tűnik fel a 30 oldal szöveget, és 56 reprodukciót tartalmazó katalógusban. Endrédy György Ruszin paraszt, Monajlo Tivadar Szán-
tás, Soltész Zoltán Uzsoki fatemplom, Erdélyi Béla Kies 
völgy, Pausz Ilona Önarckép, Ruttkay György Fenyő című festményeket fekete-fehér reprodukcióban, mérte, technika nélkül tűnteti fel a katalógus. 1941. decemberében, 1942-ben és 1943-ban Kassán, együtt állítottak ki a kassai és a kárpátaljai művészek. Majd pedig Budapesten 1940-ben, 1943-ban, Debrecen-ben 1941-ben és Miskolcon 1943-ban. (E. Sabol, im.15.) E. Sabol bibliográfia összeírásában 161a, 161b, 161c alatt szerepelő kassai kiállítások:  Kassai képzőművészek karácsonyi kiállítása Kassán. 1942. december. Tárgymutató 24 oldal, 120 olajkép, pasztell, akvarell, tempera, rajz, kerámia, és plasztika. A kiállítók közt szerepel többek közt: E. Čajka, K. Hosszú, J. Kárpátfalvi, A. P. Kátayová, E. Kochová, L. R. Nyíry, J. Ná-daskay, J. Ruttkay, N. N. Solymosová, J. Silasi, G. Terbóts. 161b – I. Országos fényképészeti kiállítás. 1942. Júni-us. Katalógus 3 oldal, magyar. 161c – Magyar Grafikus Művészek Egyesülete. 1942. Vándorkiállítás. 80 grafika 28 grafikustól. Katalógus 3 oldal, magyar. 1943. májusban rendezték meg a II. Magyar Orszá-gos iparművészeti tárlatot. 62 kiállító művész többsége magyar. 1943. november: Száz év Kassa képzőművészetéből. Katalógus 28 oldal, 2 oldal műtárgylista. 206 kép és szobor főként Kassához kötődő képzőművészektől. A nevek közt: J. Andorko, Á. Aranyossy, E. Doby, Á. Basel-Günther, K. Hosszú, M. Jablánczy, J. Kárpátfalvi, J. Ná-daskay, L. R. Nyíry, J. Ruttkay, G. Trebóts, V. Vass. A felsorolásból is kiderül, hogy komoly kiállítási és más kapcsolatok voltak a két világháború között ezeken a területeken, amelyek 1945 után gyakorlatilag teljesen 
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megszakadtak. A magyarországi és cseh-szlovákiai rend-szerváltozások, majd a Szovjetunió megszűnésével kez-dődtek el újra a közös programok hivatalos és egyéb kez-deményezések szintjén. Negyed évszázada van már lehe-tőségünk a többoldalú látogatások, kiállítások, művészte-lepek és más rendezvények stb. megvalósítására, mégis úgy érezzük, hogy rengeteg a tennivalónk a pótlások terén. A közös kutatások és feltárások területén kiváltképpen.  A közelmúlt sikeres rendezvényei közt szeretném megemlíteni az Ungvári Magyar Főkonzulátus által kez-deményezett és támogatott Élet szemközt. Keresztmet-
szet válogatás a kortárs kárpátaljai festők alkotásaiból című, hetvennyolc művet bemutató, széles közönséget vonzó kiállítás sorozatot.  A közös témák feltárásában, a többoldalú együttmű-ködések és a kutatások, folytatásában kiemelkedő jelen-tőségű a Kárpátaljai Művészeti Akadémia rendezésében meghirdetett Erdélyi felolvasások 2017 című Nemzetközi Tudományos-Gyakorlati Konferencia.  Művészettörténészek pontosan érzékeljük és tudjuk, hogy érdemben a régió – Kelet-Magyarország, Kelet-Szlovákia, Észak-Erdély, Dél-Kelet-Lengyelország, Kár-pátalja, Ukrajna – képzőművészetéről, kulturális életéről csupán együtt tudunk a jövő generációk számára ér-tékes, valóban hiánypótló munkát letenni az asztalra.   LITERATURA 1. Kassai modernek. A két világháború közötti képzőmű-
vészet Kassán. Szentendre, MűvészetMalom, 2009. október 25 – 2010. január 17. Kurátor, katalógus tanulmány: Szabó Lilla (szöveg: magyar, angol; 76 színes reprodukció). A katalógus-ban közölt tanulmány a kassai modernek kérdését több össze-függésben is tárgyalja. A korábbi szlovák szakirodalom, illetve az egyéni kutatások tükrében mutatva be Magyarországon először, mint önálló művészeti együttest, a kassai moderneket. 2. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Napkelet, 1931. Rep-rint: Attraktor Kiadó, 2006; Botka Ferenc: Kassai Munkás 1907-
1937. repertóriuma. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969; Szabó L., 
Szlovákiai magyar könyvművészet 1918-1945. Méry Ratio, 2011. 3. 2010. novemberben Kassán rendezett konferencia előadói: Lena Lešková igazgatónő (Východoslovenská galé-ria), Tomáš Štrauss, Zuzana Bartošová, Kiss-Szemán Zsófia, Hushegyi Gábor, Kókai Károly, Jiři Hlušička, Ernyey Gyula, Bakos Katalin, Magda Veselská, Dagmar Poláčková, Dušan Kováč, Milan Knížak, Iva Mojzišová, Ivana Komanická, Szabó Lilla. Valamint Roman Jaciv (Lvov), aki Modernism models in 
Ukrainian art in 1920–1930 within a Pan-European kontext címmel tartotta meg rendkívül fontos előadását. A második nemzetközi konferenciára 2012. júniusában került sor. Az első konferencia résztvevőin kívül további előadók: Ivan Halász, Milan Olejník, Helena Nĕmcová, Michał Burdziński, Miroslav Procházka, Ján Gašpar, Tibor Ferko. 4. Szabó Lilla: Kassai modernek. 2009; Kassa EU Kultu-rális Főváros 2013 kiállítás katalógus. 5. Dr. Josef Polák levelezések és egyéb dokumentumok: Východoslovenké muzeum (VSM); Židovské muzeum v Praze. 6. Dr. Josef Polák életét és tevékenységét bemutató kiállí-tás sorozat: Prága, Pozsony, Kassa; Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, 2007. 7. Eugen Sabol, Katalógy košických výstav do roku 1955. Bibliografický súpis, Košice, 1956. 8. E. Sabol, im.15. 9. Kérem, engedjék meg, hogy megjegyezzem, nagyon fontos, hogy minél hamarabb dolgozzuk fel a még esetlege-sen egyben található művészeti hagyatékokat, életműveket, dokumentumokat. Az eltelt évtizedek, a szovjet-kommunista kultúrpolitika megszűnése után rengeteg menteni valónk van és sürgető az utolsó pillanatok helyzete.  
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Маланчук-Рибак О. Яким Запаско – мистецтвозна-

вець-медієвіст. У статті проаналізовано наукові роботи у сфері медієвістики Якима Запаска, зокрема, ті, у яких досліджено історію української рукописної книги. Основ-ну увагу звернено на проблему регіонального розмежу-вання рукописних середньовічних памʼяток. Саме це нау-ково аргументоване розмежування було одним з най-важливіших дослідницьких пріоритетів Якима Запаска. 
Ключові слова: Яким Запаско, рукописна книга, ре-гіональне розмежування памʼяток.  
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медиевист. В статье проанализированы научные рабо-ты в области медиевистики Якима Запаска, в частности те, в которых исследована история украинской рукопис-ной книги. Основное внимание обращено на проблему регионального разграничения рукописных средневеко-вых памятников. Именно это научно обоснованное раз-граничение было одним из важнейших исследователь-ских приоритетов Якима Запаска.  
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an-mediyelist. The article analyzes the scientific work in the field of medieval studies of Yakim Zapaska, particularly those who studied history of Ukrainian manuscripts. The main attention is paid to the problem of regional differentiation of handwritten medieval monuments. It is a scientifically reaso-ned distinction was one of the most important research prio-rities of Yakim Zapaska. 
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Постановка проблеми. Дослідження українсь-кої культури та мистецтва доби Середньовіччя немислиме без міцного опертя на медієвістичні розвідки Якима Прохоровича Запаска. Серед його численних статей та монографій найвагомішими є роботи, присвячені українській рукописній книжці та українським стародрукам. Бібліографія праць, присвячених науковому доробкові Якима Запаска доволі численна [1:39–45]. Але здебільшого це ре-цензії на монографії, або ж статті на відзначення ювілеїв дослідника [2]. Очевидно, що цілісний ана-ліз наукової спадщини Я. Запаска ще попереду. Йо-го розвідки мають багаторівневі історіософські, на-уково-фактологічні, науково-аналітичні, методоло-гічні виміри. Окрім того, ці дослідження мають ще один, дуже важливий вимір – український.  
Метою статті є характеристика власне цього українського виміру у медієвістиці Якима Запаска. 
Виклад основного матеріалу. Біографія Якима Запаска багато у чому репрезентативна в українсь-кій радянській науці. Він народився 1923 р. у селі Росішки на Черкащині в українській селянській ро-дині. Його батько – Прохор Флорович, мати – Фро-сина Кирилівна, сестри – Ганна, Параска і Текля на глибинному духовно-генетичному, психоемоційно-му рівнях визначали його українськість. Власне ця «природна» українськість, з роду, із землі, зі села була у Якима Запаска дуже особистісною, не декла-ративною. Водночас це українське самовизначення багато в чому в подальшому вплинуло на його пуб-лічну самореалізацію. На його долю, як і на долю цілого покоління, ви-пали «типово українські» випробовування: голодо-мор, від якого врятувала зарадність батька, який перебрався на заробітки до Москви і звідти ряту-вав родину, присилаючи харчі. Короткий час, до весни 1935 р. у Москві був і малий Яким. Після за-кінчення школи був покликаний на армійську службу. Під Сталінградом був поранений. Лікував-ся. Знову фронт. У Польщі 1944 р. отримав важке поранення у голову. Рік у госпіталі. Демобілізація. Такий початок життя міг по-різному вплинути на молодого чоловіка. На щастя, Яким Запаско мав неабияку волю до життя, амбітні плани і, напевне, скористався поблажливістю Долі. Він став студен-том-фронтовиком у Львівському поліграфічному інституті імені Івана Федорова. Вже там сформува-лася основна сфера його професійного зацікавлен-ня – Українська Книга.  Він зреалізував себе і як практик, зокрема як ре-дактор Львівського книжково-журнального видав-ництва, працюючи над художнім оздобленням книг. Але невдовзі перейшов на наукову роботу, спочатку у Львівський музей етнографії і худож-нього промислу АН України, а з 1958 – на посаду ректора Львівського інституту прикладного та де-коративного мистецтва (з 1994 р. Львівська на-ціональна академія мистецтв). Така «щаслива» життєва дорога судилась неба-гатьом. Але й дуже мало серед цих небагатьох ско-ристались життєвим шансом і не лише зреалізу-вали особисту успішну карʼєру, а й дали потужний 

імпульс для розвитку української культури, істо-ричної памʼяті, власне українськості.  Очевидно, що український вимір Якима Запаска на початку наукової карʼєри був повʼязаний з істо-рично-політичним контекстом («відлига» 1960-х років і деяке послаблення ідеологічних обмежень у національному питанні), а також культурно-ре-гіональними особливостями повоєнного Львова (колишній фронтовик, виходець з Центральної України, можливо, обираючи «національну» тему наукових досліджень, і не мав аж такого великого страху перед державно-ідеологічним Молохом як багато хто з «місцевих»).  Український вимір наукового доробку Якима Запаска всебічно репрезентований у дослідженнях рукописної книги, її мистецького оформлення [3; 4; 5]. Уже перше вагоме дослідження – кандидатська дисертація мала назву «Орнаментальне оформлен-ня української рукописної книги». Робота була за-хищена у Москві 1958 р. 1960 р. на основі дисерта-ції він видав монографію «Орнаментальне оформ-лення української рукописної книги». Очевидно, що у цій книзі були обовʼязкові слова про «брат-ній» російський народ, про спільне походження східнословʼянських народів. До речі, і у наступних численних статтях та монографіях при бажанні можна відшукати і таке немиле нам «на Україні», і термінологічну невпорядкованість. Наприклад, як синоніми вживав Давня Русь (данина російській історіографічній традиції) і Київська Русь; а також київські, давньоукраїнські, старословʼянські, дав-ньоруські, південно руські памʼятки.  Треба враховувати, що на той час (та й зрештою і дотепер) основна література, у якій досліджували рукописну книгу, була російськомовна з виразною ідеологічно-пропагандистською домінантою, а са-ме – намаганням зафіксувати вже з ХІ ст. тотальне «русское книгописание». На цьому фоні вперто звучало Запаскове київські, південно руські, україн-
ські рукописні книги. Власне ця ідея – регіонального розмежування і чіткої культурно-етнічної іденти-фікації української рукописної книги була чи не ос-новною науковою ідеєю Якима Запаска. Загально-прийнятим у радянській науці було датування по-чатків української культури з ХІV ст. І суперечити цій ідеологічній настанові вистарчало відваги дуже небагатьом. Дослідник вже на початку свого наукового шля-ху окреслив поле свого наукового інтересу – ук-раїнська рукописна книга як цілісне культурно-мистецьке явище ХІ – ХVІІІ ст. І такий підхід мав свої сильні та слабкі сторони. Аналітичний розум дослідника дав змогу максимально раціонально структурувати весь масив фактологічного матеріа-лу, побудувати вивірену за художньо-стилістич-ними ознаками періодизацію. Очевидно, що най-уразливішим місцем такого підходу була надто ве-лика кількість, особливо у ХVІІ–ХVІІІ ст., рукопис-них книжок, які вимагали глибокого аналізу авто-ра. Першопочатки рукописної книги Яким Запаско досліджує особливо докладно, кожна збережена книжка попала у поле його зору, натомість до піз-
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ніших зразків, доби Ренесансу та Бароко, засто-совує принцип репрезентаційного відбору. Згодом, 1971 р. Яким Запаско видав монографію «Мис-тецтво книги на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст.» [6], у якій звернувся до українських стародруків. Власне у цьому дослідженні художнє оформлення друкова-ної книжки показано як продовження мистецьких процесів, повʼязаних з рукописною книгою, а ста-родруки потрактовано як один з важливих і обо-вʼязкових елементів української культури. Ще одна надзвичайно важлива ідея, що прони-зує дослідження Якима Запаска, – це надзвичайно аргументоване твердження про тяглість, безперер-вність культурно-історичного розвитку різних ук-раїнських земель. До речі, його прецизійний аналіз рукописних книг обʼєктивно заперечує теорію По-годіна про обезлюднення центрально українських земель після татаро-монгольської навали. Дослід-ник послідовно дотримується ідеї культурно-ет-нічної єдності України. І скрізь домінує надзви-чайно важливий аспект українського виміру науко-вих досліджень Якима Запаска – періодизація мис-тецтва рукописної книги в Україні. Дослідження рукописної книги, зокрема її мистецького оформ-лення, здавалось би, не передбачало надто великої уваги до визначення і характеристики основних культурно-історичних періодів. Але періодизація за особливостями художньо-мистецьких стилів у Якима Запаска збігається із загальноісторичною періодизацією, запропонованою Михайлом Гру-шевським у його статті «Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії схід-ного словʼянства» [7]. Твердження М. Грушевсь-кого про надуманість та фальшивість тези щодо іс-нування загальноросійської, або східно словʼянсь-кої історії (ця теза офіційно прийнята і в радянсь-кій науці) дослідження Я. Запаска повністю під-тверджують. Хоч самого М. Грушевського дослід-ник не цитував. 1995 р. виходить у світ монографія Якима За-паска «Памʼятки книжкового мистецтва. Українсь-ка рукописна книга» [5], що стала підсумком його медієвістичних досліджень. Безумовно, що це ви-дання готувалося задовго до його видруку. Саме у цьому виданні співмірно поєднано власне мисте-цтвознавчий аналіз з всебічним зʼясуванням куль-турно-історичного контексту. У цьому дослідженні Я. Запаско реалізував сучасні йому європейські іс-торіософські засади медієвістики. Хоч ніколи не цитував власне європейських дослідників. Я дале-ка від думки про запозичення ним певних методо-логічних засад. Хоч у 1990-х рр.в Україні вчені ак-тивно відкривали для себе нові, невідомі їм істо-ріософські та методологічні підходи. Я. Запаско був далеко не ретроградом у питаннях методології. Він здійснив дослідження на мікрорівні, зокрема, од-нієї книги (Київський псалтир), чи одного автора (наприклад, Андрійчини). Поєднав мистецтвознав-ство, палеографію, історію мови та порівняльне мовознавство. Увагу науковця зосередив не лише на художньо високовартісних книжкових мініатю-рах, а й показав «дрібні», малопомітні деталі, а та-

кож вказав на не надто вправні твори тогочасних майстрів. А саме на таких засадах будувалася євро-пейська, та й світова медієвістика. До речі, розгляд історії української рукописної книги включно з ХVІІІ ст. дуже подібний до ідеї про так зване Довге Середньовіччя найвідоміших європейських медіє-вістів. Дослідникові вдалося гармонійно поєднати прискіпливість вченого-фактографа і переконли-вість аналітика. Він надзвичайно уважний до різ-них аспектів історії рукописних книг (місце появи, авторство, особливості письма та мови, деталі художнього оздоблення та ін.). Водночас не менш важливі для нього і концептуальні питання. Одним з таких було, згадане вже, регіональне розмежу-вання руських літописів. Добрі є ті дослідження, які не лише дають вичерпні відповіді на поставлені питання, а й чітко формулюють ще не вирішені на-укові проблеми. Власне Я. Запаско був серед тих, хто поставив проблему величезних втрат, а власне пограбувань української рукописної книжки, ста-родруків [8: 38–44]. Значна частина культурно без-цінних памʼяток різними шляхами, правдою і не-правдою потрапляли до Росії і зберігалися не лише в офіційних інституціях, і й у приватних колекціях. Доступ до них у нинішній ситуації майже немож-ливий. Особливо важливим Я. Запаско вважав збере-ження та наукову каталогізацію раритетів. До цієї справи він сам фахово долучився. У співавторстві з Ярославом Ісаєвичем видав три томи «Памʼятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, вида-них на Україні» (1981–1984). А у згаданому виданні «Памʼятки книжкового мистецтва. Українська ру-кописна книга», окрім монографічної частини, є ґрунтовний опис 128 рукописів.  Для мене особисто український вимір Якима За-паска, окрім всього іншого, це високий стандарт наукової фаховості і практично повна відсутність псевдопатріотичної емоційної голослівності, дек-ларативності. Досліджуючи історію української книги, Яким Запаско спирався на доробок насампе-ред українських вчених кінця ХІХ – першої полови-ни ХХ століття (Головацький Я., Срезневський І., Колесса О., Свєнціцький І., Огієнко І., Жолтовський П. Пуцко В., Мацюк О. та ін.). Але все ж основна лі-тература, на яку покликався, з якою деколи поле-мізував, належала російським дослідникам. Наш професор очевидно добре розумів ту колосальну диспропорцію у вивченні рукописної книги, зокре-ма української, яка існувала між російськомовною та україномовною історіографією. Власне його творчість і була дуже успішною спробою хоча б частково подолати цю диспропорцію. Повертаючись до теми наукової фаховості, тре-ба сказати, що його робота над працями поперед-ників та сучасників може слугувати прикладом. Посилання на доробок інших дослідників ніколи не було формальністю, Я. Запаско завжди демонст-рував глибоку пошану до вже зробленого. Його ци-тування доречні та продумані. Водночас Яким За-паско вів постійну полеміку з приводу дискусійних 
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питань. А, будучи абсолютно переконаним у своїй правоті, обирав полемічно гострий, емоційний тон для своїх публікацій. Так було у випадку з ро-сійським вченим Г. Вздорновим, який твердив, що «Київський псалтир» належить до памʼяток мос-ковської писемності. Оцінюючи такі твердження, Запаско, особливо при особистому спілкуванні з колегами, виходив за межі академічної безсторон-ності. На фоні наукового доробку Якима Запаска сьогоднішні вимоги до досліджень у гуманітарній сфері (обовʼязкове використання іншомовної, на-самперед англомовної літератури, закордонних методологій, вираховування різноманітних індек-сів цитування та ін.) видаються дещо дрібничкови-ми, зрештою, провінційними. Ще кілька фактів, які, як на мене, дуже промо-висто характеризують український вимір Якима Запаска – науковця і педагога. Перший – його воло-діння рідною мовою. Послуговувався вишуканою, добірною літературною українською мовою. А Львів-ський інститут декоративного та прикладного мис-тецтва у часи його ректорства був україномовним за будь-яких політичних обставин. Другий факт – 1990 р. за його ініціативою в Інституті було за-проваджено для всіх факультетів навчальний курс «Історія української культури» було доволі ра-дикально. У 1990-х почав говорити зі студентами, колегами, земляками про Голодомор, який сам пе-режив. Це була його дуже особистісна вистраждана та пережита данина памʼяті загиблим у 1930-і рр. І на завершення ще кілька міркувань. Перечи-туючи книжки, статті Якима Запаска, вже не раз за-мислююсь над питанням про, як прийнято казати, «наукові здобутки радянського часу». У своїх су-дженнях ми, сучасники часто висловлюємо дуже однобокі оцінки. Поширеним, майже усталеним стало заперечення наукової вартості радянського доробку в гуманітаристиці. Мовляв, у тогочасних авторів ідеологія переважала над наукою і так її деформувала, що шкода часу на її вивчення. Найін-тенсивніше «вимивання» радянської науки відбу-вається на рівні викладання у вищій школі, про-никло воно і на рівень багатьох сучасних дисерта-ційних робіт, де згадки про радянські видання в історіографічних оглядах формальні, без глибоко-го проникнення у суть змісту. На щастя, сучасна українська академічна медієвістика уникла тоталь-ного «викриття» ідеологізованої радянської науки. Епізод з мого викладацького досвіду. Студент, вихоплюючи якусь фразу чи абзац (здебільшого зі вступу роботи), що були «даниною» тогочасним політичним вимогам, з молодечим максималізмом безапеляційно твердить про ідеологічну заангажо-ваність автора, а відтак про недоцільність ви-вчення його праць. І треба довго розказувати про «особливості» радянського наукового письма, про обовʼязкові формальні твердження, які відкривали шлях до публікації книжки, про читання «між ряд-ками». При читанні деяких спогадів, публіцистичних розвідок, навіть наукових досліджень складається враження, що автори хочуть переконати в тому, що  
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«ЙОМУ ЗАВЖДИ БУДЕ ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ…»  
(ДО ПЕРЕВИДАННЯ КНИГИ  
ДМИТРА АНТОНОВИЧА «ТИМКО БОЙЧУК»)   
Кравченко Я. О. «Йому завжди буде двадцять шість…» 

(до перевидання книги Дмитра Антоновича «Тимко Бой-
чук»). У статті проаналізовано творчість молодого україн-ського художника-бойчукіста Тимка Бойчука (1896–1922) – брата творця «українського монументалізму» Михайла Бой-чука (1882–1937) в руслі розвитку українського мистецтва 20-х рр. ХХ ст. Свого часу його мистецькому спадку було при-свячене невеличке, на пʼятнадцять сторінок, дослідження вченого-мистецтвознавця, професора Дмитра Антоновича (1877–1945) «Тимко Бойчук» – видання празького «Видавни-цтва української молоді» 1929 р., перше і єдине, що через за-борону та тотальне нищення цензурою органів НКВС, стало книжковою рідкістю.  

Ключеві слова: Тимофій Бойчук, Українська академія мистецтв, школа українського монументалізму, худож-ники-бойчукісти.  
Кравченко Я. О. «Ему всегда будет двадцать шесть ...» 

(к переизданию книги Дмитрия Антоновича «Тимка 
Бойчук»). В статье проанализированы творчество моло-дого украинского художника-бойчукиста Тимка Бойчука (1896–1922) – брата создателя «украинского монумента-лизма» Михаила Бойчука (1882–1937) в русле развития украинского искусства 20-х гг. ХХ в. В свое время его ху-дожественному наследиию было посвящено небольшое, на пятнадцать страниц, исследования ученого-искусст-воведа, профессора Дмитрия Антоновича (1877–1945) «Тимка Бойчук» – издание пражского «Издательства ук-раинской молодежи», 1929, первое и единственное, что из-за запрет и полноого уничтожения цензурой органа-ми НКВД, стало книжной редкостью.  

Ключевые слова: Тимофей Бойчук, Украинская ака-демия искусств, школа украинского монументализма, художники-бойчукисты. 
 
Kravchenko Y. «He will always be twenty-six...» (befo-

re the republication of Dmytrо Antonovуch's book 
«Tymko Boichuk»). The article analyzes the work of the young Ukrainian artist Boichukist Tymkо Boichuk (1896-1922), the brother of the creator of the «Ukrainian monu-mentalism» Mykhailo Boichuk (1882-1937) in the context of the development of Ukrainian art of the twentieth years of ХХ century. At one time, his tribute to the artistic heritage was dedicated to a small, fifteen century paper, a study by a scientist-art historian Professor Dmytro Antonovych (1877-1945) «Tymko Boichuk» ‒ the edition of the Prague Publi-shing House of Ukrainian Youth in 1929, the first and only one, that because of the prohibition and total imposition of the censorship of the organs of NKVD, it became a book of ra-rity. This article will become a significant addition to the uni-que rare edition. 

Key words: Tymothy Boichuk, Ukrainian Academy of Arts, school of Ukrainian monumentalism, boichuk artists. ______________________________________________ © Ярослав Кравченко, 2018 

Постановка проблеми. На столі переді мною уні-кальне видання празького «Видавництва українсь-кої молоді» 1929 р., перше і єдине, присвячене творчості українського художника-бойчукіста Тим-ка Бойчука (1896–1922) – брата творця «українсь-кого монументалізму» Михайла Бойчука (1882–1937). Автор невеличкого мистецтвознавчого до-слідження, що разом з ілюстраціями містить пʼят-надцять сторінок, – український мистецтвознавець Дмитро Антонович (1877–1945), який особисто знав родину братів Бойчуків, вихідців з галицької Теребовлянщини, бачив Тимкові твори, що пропа-ли після арешту Михайла Бойчука та його дружини Софії Налепінської, яка, до речі, й подала репродук-ції до празького видання.  Дмитро Антонович уникнув сталінських репре-сій 1930-х рр., перебуваючи на той час у Празі як професор та ректор Українського Вільного Універ-ситету. Але його книги підлягали «невблаганному нищенню» на підрадянській Україні. Однак, як пи-сав історик Сергій Білокінь: «Якщо книжка про-йшла через друкарський верстат, вона набула без-смертя, вона була врятована».  Ідея перевидання цього бібліографічного рари-тету належить земляку Михайла і Тимофія Бойчу-ків, поету та громадському діячеві, Шевченківсько-му лауреату Роману Лубківському (1941-2015), яку гаряче підтримав архівіст та краєзнавець Богдан Хаварівський (1948-2016), уродженцю Теребовлян-ського району Тернопільської області.  Продовжуючи їхній задум й маючи в здобутку мо-нографію «Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен» та «Альбом-каталог збережених творів М. Бой-чука», ми вирішили перевидати працю Д. Антоно-вича, доповнивши монографію вступною статтею, ілюстраціями збережених творів художника та фо-торепродукціями, що не ввійшли до ілюстративно-го ряду книги «Тимко Бойчук».  
Виклад основного матеріалу. Молодший брат Михайла Бойчука – Тимофій – прожив коротке, але яскраве мистецьке життя. Тимкові навчання і твор-чість випали на швидкоплинні роки існування Ук-раїнської академії мистецтва в рамах Української державності. Й помер він у рік, коли червонозірчас-ті «соціальні експериментатори перетворили її на інститут пластичних мистецтв». Йому завжди буде двадцять шість... Народився Тимко Бойчук 27 вересня 1896 р. у багатодітній родині Левонтія Бойчука в селі Рома-нівці на Теребовлянщині, що входила у ті часи до складу Австро-Угорської імперії. Шістнадцятиліт-нім приїхав до Львова, щоб стати учнем-підмайст-ром свого старшого брата Михайла. На запрошення Російського археологічного то-вариства, яке скористалось порадою Василя Кри-чевського, Михайло Бойчук разом з молодшим бра-том, Софією Налепінською та Миколою Касперови-чем провадили реставрацію іконостаса церкви Трьох Святих у селі Лемеші на Чернігівщині. Але закінчити справу перешкодила війна. Як підданих Австрійської імперії, братів-художників інтернували «на заслан-ня» спершу до Уральська, а пізніше до Арзамаса, де, 
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«з ходженням по етапу і півголодним існуванням» перебували до революційних потрясінь 1917 р. Після повернення в Україну до Києва, у грудні 1917 р. Тимофій вступив до майстерні ікони і фрески (пізніше перейменовану у майстерню монументаль-ного живопису), яку очолив старший брат М. Бой-чук в Українській академії мистецтва.  Ще в часі навчання в Академії Тимко Бойчук ра-зом з іншими учнями монументальної майстерні – Василем Седлярем, Оксаною Павленко, Іваном Па-далкою брав участь у розписах клеєвими фарбами чотирьох корпусів Луцьких казарм у Києві влітку 1919 р. Пензлю Т. Бойчука тут належало кілька композицій, зокрема, «Оранка» (відома лише з не-досконалої фоторепродукції), «Табір червоноар-мійців», «З одного казанка», а у співавторстві з Му-сею Трубецькою – «Демонстрація» й «Зустріч з пра-порами». Композиції мистця вражали вмілим поєд-нанням «ліричного начала з епічно-величавим під-несенням простого життєвого факту». Як згадував у неопублікованій праці «Зачинателі» очевидець цих розписів, мистецтвознавець Іван Врона: «...цей обдарований юнак в усіх колективних творчих ви-ступах групи був правою рукою свого старшого брата і мав незаперечний авторитет серед всіх мо-лодших стажем і підготовкою учнів М.Бойчука».  Цю першу спільну роботу учнів і Вчителя, спов-нену труднощів, безупинної праці в колективі, дружби молодих художників і загального піднесен-ня, було по-варварськи знищено в 1922 р. Але су-дячи із збережених фоторепродукцій, бачимо «як входять у творчу практику нові революційно-під-несені теми, символічні образи нового життя».  У ті часи ідея відродження монументального мистецтва починає займати вагоме місце в твор-чості українських мистців, бо вважалось, що «лише у фресці можна послідовно розгорнути сюжет, не один окремо взятий епізод, а подати факти у їх діа-лектичному розвитку», до того ж «мова монумен-тального живопису стисла, узагальнююче чітка, як мова вправного оратора». Наступною колективною працею, в якій взяв участь Т. Бойчук, стало декоративне оформлення Київського оперного театру до Всеукраїнського зʼїзду повітових виконавчих комітетів (1919), де разом з Сергієм Колосом виконав панно «Коваль», та художнє оформлення Кооперативного інституту (1920), які також не дійшли до нашого часу.  Збереглися станкові твори художника – «Дві жін-ки з насінням», «Садять картоплю», «Груповий порт-рет», «Перекупки», «На пасовиську», «У шевській май-стерні», «Годівля свиней», «Біля яблуні» (1917–1920).  Слід зауважити, що перша з цих робіт, – «Дві жінки з насінням» – у Каталозі Першої всеукраїн-ської виставки АРМУ 1927 р. датується 1916 р., і, як справедливо зауважує історик Сергій Білокінь: «з усіх збережених творів Тимка Бойчука це якраз найраніший» й, правдоподібно, відноситься до «ар-замаського» періоду життя молодого мистця.  Усі твори художника вирізняються стилевою однорідністю і своєрідною «лапідарністю». Напри-клад, у композиції «Біля яблуні» Тимко Бойчук над-

звичайно витончено вирішив проблему синтезу прийомів іконопису і проторенесансного живопи-су.* Щоб виділити вишуканий декоративний абрис крони яблуні, художник змалював небо цільною однотонною плямою, згідно традицій візантійсько-го малярства. А пагорби, що трактуються відповід-но іконописних канонів, зменшуються до лінії го-ризонту. Водночас робота вражає складністю коло-ристичної побудови, дещо відмінної від стримано-приглушеного колоризму бойчукістів.  Автор ще однієї раритетної монографії – мис-тецький критик О. Сліпко-Москальців, у своїй праці «Михайло Бойчук», виданій 1930 р. у харківському видавництві «РУХ»** так описував проілюстровану в книзі роботу Тимка Бойчука «На пасовиську»: «Змістом у цьому творі молодий художник змальо-вує таку картину: на першому плані з правого боку сидить хлопчик, що зігнувся в лівий бік, трохи ліві-ше художник малює собаку, вище вгорі – пару ко-ней, що пасуться. Звичайнісінька жанрова тема. Але зовсім не звичайно опрацьовує її молодий ху-дожник, що слідом за вчителем намагається теж скористувати рух форм, щоб підкреслити саму дію. Що ж ми побачимо, коли перенесемо увагу на мову форм, ліній? Повільному ритмові коней своєю ма-сивністю активно вторить дерево з правого боку і глухо з лівого. Замкненою в собі скомпоновано со-баку. Також замкнено компонує художник і хлопця. Отже, художник виявив чотири настановлення, чо-тири різних життя. …Тимко Бойчук, порівнюючи молодий художник, хоч ще й спрощено, але вже опосередковано сприймає природу, а далі, що він досить задовільно організує «стихію» матеріялу, бо не матеріял «керує» ним, як це ми і по сей час помі-чаємо в представників натуралістичних напрям-ків». За твердженням історика Сергія Білоконя, цей твір «зберігається нині в державній Третьяковсь-кій галереї» у Москві. 
                                                            

* Ще на початку ХХ ст. «чарівний образ Яблуні» Ми-хайлові Бойчуку «подарував» філософ-гуманіст Григорій Сковорода. Як писала мистецтвознавець Олена Ріпко: «Символи народного філософа були органічно близьки-ми етичним постулатам Михайла Бойчука, дидактичній цінності творінь бойчукістів, які плекали традиції націо-нальної «натури», зрощували Сад добра, закладеного у природі кожної людини. Невипадково зображення Яблу-ні, Саду й Садівника немов гасло, емблему своїх культур-них діянь, найчастіше брали вони сюжетами і в монумен-тальному, і в станковому малярстві». Крону цієї Яблуні у наступні роки зустрічаємо у творах багатьох бойчукістів. 
** Як свідчить листування між Василем Седлярем та Оксаною Павленко, у харківському видавництві «РУХ» у 1930–1933 рр. планувалась низка видань, присвячених українським художникам, першою з яких і стала моно-графія О. Сліпка-Москальціва «Михайло Бойчук». Вийш-ли друком праця Василя Хмурого «Український револю-ційний плакат» (1932) та монографії Євгена Холостенка «Микола Рокицький» (1933) і «Василь Седляр» (1934), що теж стали бібліографічною рідкістю. Заплановані ви-давництвом 1933 року дослідження В. Седляра «Тимко Бойчук», «Іван Падалка», «Оксана Павленко», Є. Холос-тенка «Бернард Кратко», Л. Курбаса «Вадим Меллер» та інші друком не вийшли.  
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1967 р. письменник Валерій Шевчук писав: «Ті-шить око своєю глибинною продуманістю «Дівчи-на і хлопець» Т. Бойчука. Це картина якогось епіч-ного спокою, мʼякої погідності – все тут перейняте неповторним колоритом: обличчя модельовані просто і разюче точно». Як зазначав автор монографії «Тимко Бойчук», історик мистецтва Дмитро Антонович: «...при вро-дженій здібності... Тимко Бойчук уже в зовсім мо-лодому віці міг стати вповні викінченим майстром, встиг не тільки виявити свої мистецькі осягнення, але і зробити глибокий вплив на декого із своїх не завжди молодших товаришів-учнів».  Цю думку підтверджує учениця професора М. Бой-чука – Оксана Павленко. «Бувало іноді, – розповіда-ла вона в листі до С. Білоконя, – особливо на пер-шій порі навчання, коли було кому-небуть з нас трудно впоратись із складним завданням по ана-лізу композиції, нам допомагав Тимко. Тому в ко-лективі мав своєрідну ролю «асистента» М. Л. (Ми-хайла Львовича)».  А колишній студент майстерні Онуфрій Бізюков пояснював це тим, що «академічна школа сковува-ла, митець втрачав необхідну в мистецтві наївність, тому саме Тимко найкраще підходив до системи Бойчука. Всім іншим довелось перебудовуватись».  Як пригадувала учениця Муся Трубецька, май-стерня М. Бойчука працювала над плакатами для агіт-кампаній, а сама вона, разом з Т. Бойчуком, – над пла-катом «Товарообмін між селом і містом». У співавтор-стві з І. Падалкою він виконав плакати «Червоноармі-єць з рушницею, робітник з молотом, селянин з плу-гом добʼють контрреволюцію» (1920) та «У братньо-му єднанні праці селян та робітників наше благопо-луччя» (1921). У цих яскравих політичних агітках – ще одна яскрава грань таланту художника.  В жанрі книжкової графіки Тимко Бойчук ство-рив серію ілюстрацій до збірника «Українські ле-генди», який видало товариство «Волошки», та ілюстрації і обкладинку до дитячого збірника «Барвінок» (1919).  Голод і розруха 1921 р. довели молодого мистця до тяжкого невиліковного туберкульозу. «Про Тимка докажу, – пригадувала О. Павленко, – почав він не-здужати. Щоки червоні, очі блискучі – явно сла-бість якусь відчуває. «Його необхідно лікарю пока-зати», – кажу я Михайлу Львовичу. «Ну, покажи», – відказує. А у мене був один знайомий, значить, без-коштовний лікар, що славився як діагност… От привела я Тимка до нього. Він попросив Тимка роз-дягнутися, і коли в обличчя йому дивився, то по-сміхався і говорив бадьорим голосом, а коли повер-тався до мене. З нього наче машкара спадала і об-личчя у лікаря було суворе. «одягайтесь… А тепер вийдіть, мені треба Ксеню оглянути». Але нічого він не оглядав, а тільки сказав: «Безнадійний. Вря-тувати неможливо. У нього у грудях пожар, обидві легені охоплені вогнем». Отже, двосторонній ту-беркульоз. «А що можна зробити?» – «Годувати його треба. Жири. Молоко. Масло». Які там жири, коли ми мало не землю гризли. А їжі не купиш ні за які «керенки», ні за які «горпинки»!... Муся Тру-

бецька принесла з дому лаковані туфлі свого дядь-ка. «але на базар я їх не понесу!». Муся була княж-на, справжнісінька, з тих самих Трубецьких. «Ну, то я понесу», – кажу. Розумна така! І понесла їх на тов-кучку….». І хоч як намагалися допомогти й зара-дити недузі Оксана Павленко та Марія Трубецька, хвороба перемагала… 
Висновки. В березневі дні 1922 р. Тимофія Бой-чука не стало. «Він умирав у маленькій кімнатці... Тимко лежав на гарному килимі і вкритий був ук-раїнським килимом. Так він і мертвий лежав серед килимів».  Вже після смерті художника його твори експо-нувалися на виставках українського мистецтва у Москві, Харкові, Венеції (1927–1928). Як писав Д. Ан-тонович: «В своїх працях Тимко Бойчук попри власну індивідуальність і яскраву особистість, все ж явля-ється, окрім Миколи Касперовича, найвидатнішим учнем свого брата, і говорити про його творчість, це значить в першій лінії говорити про школу Ми-хайла Бойчука». Частина з цих творів безслідно зникла після арешту старшого брата, а частина, згідно рішення спеціальної комісії від 8 вересня 1937 р., – з спец. фонду Державного Українського Музею – «підлягають знищенню... три роботи Бой-чука Тимка – 1) «Під яблунями», 2) «Портрет старо-го», 3) «Портрет дівчини з хлопцем»»…*  А «Каталогу вцілілих творів Тимофія (Тимка) Бойчука» досі ніхто з музейних працівників ще не склав.   

     
 
 

Т. Бойчук. Автопортрет. 
1916-1919. 

У кн.: Антонович Д. 
Тимко Бойчук. 1896-1922. 
– Прага: Видавництво ук-
раїнської молоді, 1929. 

 

Т. Бойчук. 
Біля яблуні. 1919-1920. 
К., темп. НХМУ. Жс-455  

                                                            
* Перегляд у різних джерелах і публікаціях назв вцілі-лих та знищених, відомих лише з фоторепродукцій чи описів, творів Тимка Бойчука свідчить про різноваріант-ність їх прочитання мистецькими критиками. 
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Ямаш Ю. В. Історична реконструкція першої твор-

чої подорожі Івана Труша до Криму. Кримські сюжети художника, епістолярій, довідковий історичний та крає-знавчий матеріал дозволяють здійснити реконструкцію першої подорожі на півострів 1901 р. Обʼєктом дослі-дження є епістолярна спадщина художника, картини на кримську тематику, його авторські фотографії. Визначе-на мотивація першої творчої подорожі Івана Труша на кримський півострів, географія та хронологія його пере-бування, конкретизована тематична лінія творів. 
Ключові слова: Іван Труш, Крим, живопис, Байдар-ська брама, Воронцовський палац, Семеїз, кипариси.  
 
Ямаш Ю. В. Историческая реконструкция первого 

творческого путешествия Ивана Труша в Крым. Крым-ские сюжеты художника, эпистолярий, справочный ис-торический и краеведческий материал позволяют про-вести реконструкцию первого путешествия на полуост-ров 1901 г. Объектом исследования есть эпистолярное наследие художника, картины на крымскую тематику, его авторские фотографии. Определена мотивация пер-вого творческого путешествия Ивана Труша на крым-ский полуостров, география и хронология его пребывания, конкретизирована тематическая линия произведений. 
Ключовые слова: Иван Труш, Крым, живопись, Бай-дарские ворота, Воронцовский дворец, Семеиз, кипарисы.  
 
Yuriy Yamash. Historical reconstruction of the first 

creative trip of Ivan Trusz to Crimea. Background. Many scientific publications, including 10 monographs are devoted to the oeuvre of Ukrainian artist Ivan Trusz. In the meantime, one of the most interesting series of pictorial art, devoted to Crimea, was considering just in the context of art review of the written works. 
Objectives. Object of research is an epistolary heritage of the artist, images on Crimean thematic, his uniquely de-signed photos. 
Methods. Historical reconstruction of Ivan Trusz first trip to Crimea in 1901 was carried out by the method of situ-ational modeling, comparative and art review of the written works and Crimean iconography. 
Results. As follows from the research was defined mo-tivation of the first creative trip of Ivan Trusz on the Crimean Peninsula, geography and chronology of his stay, instantiated thematic line of the written works. 
Conclusions. During his stay in Crimea (Baydary, Yalta, Alupka, Semeyiz) in autumn 1901 Trusz drew about 25 essays, which in the future were served as material for pain-ting large-sized images. 
Keywords: Ivan Trusz, Crimea, pictoral art, Baydary gate, Vorontsovskyy palace, Semeyiz, cypress, chronology. __________________________________ © Юрій Ямаш, 2018 

Постановка проблеми. Окрему тематичну се-рію, присвячену Криму, складає значний відсоток живописного спадку Івана Труша який потребує окремого дослідження: визначення мотивації, вста-новлення хронології та географії подорожі, мисте-цтвознавчого аналізу творів. 
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Творчості видатного українського художника Івана Труша присвячено чимало наукових публікацій, в тому числі понад 10 монографій. Між тим одна з найцікавіших живописних серій – кримська, розгля-далась виключно в контексті мистецтвознавчого ана-лізу творів.  
Мета. На основі кримських сюжетів Івана Тру-ша, епістолярію, довідкового архівного, краєзнав-чого матеріалу ставиться завдання здійснити істо-ричну реконструкцію першої подорожі художника до Криму 1901 р. 
Виклад основного матеріалу. На початку ХХ ст. до Криму галичани потрапляли через кордон; спо-чатку потягом до Києва, потім з пересадкою до Одеси і далі пароплавом до Севастополя. Так само вчинив Іван Труш пізньої осені 1901 р. розпочавши свої омріяні вакації на півострів. Діставшись Одеси він в першу чергу придбав квіток на пароплав «Ял-та» який відшвартовувався о третій годині по по-лудні. Очікуване враження від виду моря не від-булося. Він вперше бачив його у своєму житті і во-но відверто розчарувало: «Сей факт я собі сим тлу-мачу, що на дворі був холод, а вітер віяв пилю, чи пилюкою, як ти кажеш, а море було погане» [1:24]. Художник потрапив на сучасний двохпалубний, двогвинтовий пасажирський пароплав. «Ялта» бу-ла побудована і спущена на верфі «Sir James Laing» у Сандерленді (Англія) 1896 р. за замовленням Русь-кого товариства Азовського пароплавства. Перші вра-ження подорожі були важливі для наміченої нової теми марини у малярській творчості. Художник був впевнений що море малювати буде обовʼязково: «По раз перший бачив я море гарним за Євпато-рією…» [1:24]. Труш мав конкретний план перебування у Кри-му, керувався тематикою Міцкевича, географічною мапою і непереборним бажанням відчути нові вра-ження від знайдених мотивів і якомога майстерні-ше відтворити їх на полотні. На Севастополь не варто було втрачати час. Прямо по Севастопольсь-кому шляху можна було потрапити до південного берегу Криму. На мандрівника чекав шлях прокла-дений по забутим мисливським стежкам, давнім маршрутам торговельних караванів і навіть пере-тинався зі славетною давньоримською Календсь-кою тропою. Напрямок стратегічно було обрано пра-вильно, навіть не беручи до уваги теми кримських сонетів, оскільки по військовій севастопольській до-розі художник потрапляв на південний берег Кри-му де, в разі невдалої дислокації з мистецької точ-ки зору, завжди можна було її змінити на кращу.  Між двома горами – Челебі на заході та Чху-Баїр на сході, на висоті 527 метрів над рівнем моря зна-ходилась Байдарська брама. Зведена 1848 р. за про-ектом ялтинського архітектора Карла Ешлімана брама являла собою споруду у вигляді масивного 
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античного портика виконаного з блоків місцевого вапняка, прикрашенного півколонами, на який спирався антаблемент. З флангів до неї примикали дві тумби з того ж матеріалу. Будівництво було здійснено за наказом генерал-губернатора Новоро-сійського краю графа Михайла Воронцова як па-радний вʼїзд до Південого берега Криму. Оминути браму художник не міг. З неї з висоти пташиного польоту відкривалася чудова панорама на кримське узбережжя. Він мав згадав оповідь Ле-сі Українки яка так само милувалася цим дивовиж-ним краєвидам. Так само було і з Міцкевичем. Ниж-че по серпантину обабіч дороги височила Фороська церква. Це було настільки привабливе місце, що де-які прихильники заміського відпочинку виїжджали з Севастополя вечором щоб дістатися рано в ранці Байдарської брами і побачити як червоний диск ла-гідного сонечка мляво піднімається з надрів моря.  Труш робить ймовірно з самої брами етюд про що сповіщає в одному з листів: «…зробив досить удач-ний ескіз» [2:17]. Цей ескіз в ході сучасного дослі-дження вдається знайти в приватній збірці і атри-бутувати використовуючи метод аналогії. Зобра-ження на старій поштівці з виглядом з оглядового майданчика Байдарської брами на південний берег Криму співпадає з зображенням на згаданому етюді. За подальшим маршрутом, що відповідав змісту поезії Міцкевича, наступне місце яке могло цікави-ти Труша був Кекенеїз. Кримський краєвид з видом Ай-Петрівської яйли – головної гряди Кримських гір, а конкретно – гори Кекенеїз став першим серйозним мотивом віднай-деним Трушем в ході його «кримських полювань за сюжетами» і відтворений в етюдах, а пізніше – на великоформатних полотнах. Недоїзджаючи до Ялти на мисі Кекенеїз біля села з такою самою назвою (нині село Оползневе) художник побачив гори не-звичної форми. Перевага подорожі фіакром поляга-ла в тому що в любий момент пан-барін міг його зу-пинити, пообіцяти доплатити, розкласти свої маляр-ські прилади і спокійно віддатися моментам твор-чості, як художник це зробив на Байдарській брамі. Зазначеним шляхом біля гори протягом трьох ва-кацій (1901 р., 1903 р., 1904 р.) Труш мав проїжджа-ти декілька разів. Не виключено що тут артист-ма-ляр міг зробити чимало етюдів і шкіців, принаймні сьогодні відомо кілька творів за цим мотивом вклю-чаючи твори з музейних та приватних колекцій.  Слід згадати що ця місцина надихала багатьох художників, в тому числі гору Кекенеїз у 1909 р. пи-сав відомий російський художник Аркадій Рилов. Після пленерних спроб біля Кекенеїзу Труш ман-друє далі вздовж південного берега Криму, обсервує природу, відмічає цікаві мотиви. Діставшись Ялти, оглянувши її і лишившись незадоволеним ані містом ані морем, він констатує: «Ялта, город для мене ціл-ком не інтересний – опереточний…» [1:24]. Художник мусить повертати пройденим шляхом до Алупки. Там гуляє містом і обсервує його мальовничі ку-точки. Чисті урбаністичні мотиви рідко цікавили митця. Кримські містечка є винятком з тієї точки зору, що вся архітектура – від халупи до палацу – знаходились в зеленому природному оточені. При-

наймні так було на початку ХХ ст. Це те, що потріб-но Трушеві-пейзажисту. Він швидко знаходить по-трібну йому місцину – Воронцовський парк зі сла-ветним графським палацевим комплексом. Але пе-ред тим як зосередитись на «принадах» місцевої па-мʼятки, він робить пробу пера-пензля. Серед однома-нітної акуратності алупкінських будиночків Труш по-мічає цікавий мотив з мечеттю. Її споруда з цибуле-видною банею, мінаретом, що мов олівець стирчить у небо, з формами якого перегукувалися пірамідальні кипариси помітно домінувала на тлі загальної пано-рами. Мечеть приваблювала не одного митця.  У ХIХ ст. її малювали попередники Труша, такі відомі художники як Вільрих Вольф, Ніканор Чер-нєцов, Ісаак Левітан. Вона знаходилась над Ворон-цовським палацем і була до слова зведена коштом графа за проектом архітектора Ф. Ельсона. Архітек-турний комплекс був оточена зі всіх сторін двопо-верховими будинками які, на превеликий жаль для художника, заступали відкритий простір перед ним. Труш обходить мечеть навколо і обирає два відносно вигідних мотиви. Перший – вид з гори з контрастуючими за формами силуетами сакраль-ної будівлі на тлі прозорого безхмарного неба. Лі-нія горизонту з цього ракурсу, оскільки Труш під-нявся вгору по схилу, опинялась десь на лінії висо-ти дахів. В цьому сюжеті його приваблювало різно-маніття форм, поєднання вишуканого зеленого, його градація присутня в верхівках мечеті і плямах дерев та червоно-краплакових дахів прилеглих віл на передньому плані. Другий мотив з видом на мі-нарет був обраний з близького ракурсу. Основне зацікавлення Труша в Алупці лишаєть-ся за Воронцовським парком. Його творчий день починається і закінчується прогулянками по його затишних алеях. Коли мандрує стежками парку в пошуках мотивів, милуючись цими райськими ку-точками створеними природою і людським натх-ненням й працею, згадує свою наречену Аріадну Драгоманову. Звертається подумки до неї, а пізно ввечері ділиться своїми враженнями в листах: «Люблю я ходити пізніми вечерами по Воронцовсь-кому парку і прислухатися, як филі грають – тоді і Ти ходиш зі мною. Цілими вечерами ходячи, роз-мовляю я з Тобою» [3:2]. У Львові своє натхнення Труш нерідко шукав у Стрийському парку. Зелене намисто навколо граф-ського палацу в Алупці звичайно було багатше, але деякі паралелі все ж можна було віднайти. Обидва парки були створені за взірцями англійського ланд-шафту тобто, в противагу французькій концепції з штучною симетрією, ідеальною підпорядкованістю і флористичним формоутворенням, основна ідея полягала у натуральному запозиченні, створенні зеленого середовища наближеного до природного. Своїми враженнями Труш постійно ділиться з на-реченою: «…багато опереточности бачу я і в Ворон-цовському паркові, і в берегах моря в Алупці» [1:24]. Тут галицький митець знаходив й мотиви, які його не могли лишати байдужім, але й відволікатись на них як живописець він теж не міг. Крим пропону-вав набагато більше. Цвинтарна тематика, яку Труш в основному розвивав в окремому циклі у парку була 
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представлена гротом-гробницею Чемлека – улюбле-ного сетера Михайла Воронцова. «Мементо морі» (по-мʼятай про смерть) і радій всім проявам життя, що художник і робив, сповіщая в листі про це Аріадні.  Квіти в парку – ще одна Трушева тема. Оминути їх він вже не зміг. Тема кримських квітів продовжу-ється. Закоханому юнакові хочеться всі квіти парку принести до ніг своєї милої киянки, але він зриває лише одну і надсилає їй у конверті з дописом: «По-силаю розу вирвану в Воронцовскому парку» [1:24]. Коли в парку сідали сутінки художник не по-спішав до себе в готель. В цю пору світив місяць і можна було далі блукати стежками вздовж моря, ми-луватись краєвидами і в подумках спілкуватися зі своєю коханою: «Сегодня приглядався я, як місяць сходить. Упершее мало єго було видно з-за тумана, по хвилі зайшов за хмару цілком, але світив з-поза неї над Ореандою. Кидаючи на море дві довгі сріблясті ясні стріли. Довго они лежали біля себе, скермовані вістрям на море. Потім одна ширшала, щораз більше і більше приближуючись до мого берега, темніла як ширшала, і – щезла. З противного боку, під Сева-стополя, простягся на морі легкий туман» [4:29]. Труш нотує свої враження не лише на папері, а й на картоні; пише етюди, вперше намагаючись опа-нувати новий жанр кримської марини.  Місяць так само як і сонце рухається і художни-ку треба в дуже короткий час встигнути зафіксува-ти свої враження. В листі до Аріадни він вдало опи-сує швидкі зміни, які відбуваються у вечірньому пейзажі. Клод Моне пише «Враження. Схід сонця» 1872 р. Труш обирає близьку тему, яку можна на-звати «Враження. Схід місяця». Місячний диск і ся-юча доріжка від нього на морі, плеск хвиль гребні яких ритмічно накатуються на глядача. Це не ста-тична застигла фотографія. Трушеві вдається пере-дати й світло і рух, а для чутливого спостерігача – й солений запах моря. Художник майстерно оперує кольором, знаходячи безліч відтінків при прописці неба і експресивно закручує мазок при модулюван-ні рухливих хвиль.  У Воронцовському парку було чимало кипарисів. Це був кипарисовий гай і дерева, які його заповнюва-ли для молодого художника були не просто ідеально-привабливими формами для живопису. Їх стрункі си-луети для Труша як символіста, хоча він особливо це не декларував, нагадали йому про втаємничений зміст, який вкладали в свої твори представники цієї течії і особливо його кумир Арнольд Беклін. На його най-відомішій картині «Острів померлих», репродукція якої висіла в майстерні Труша, кипариси щільною високою огорожею опоясували клаптик землі з надгробками посеред морської затоки [5:111].  Темно-похмура вічна зелень кипарису з давніх-давен слугувала емблемою смутку і жалю. Його си-луети часто можна побачити на європейських цвин-тарях. Кипарисові гілки клали в гробниці помер-лих, прикрашали ними будинки в знак трауру. Символіка дерева змінилася у християнські часи – з символа смерті воно стало символом вічного життя. В Біблії кипарис був перерахований серед дерев, що росли у райському саду. Також за міфами кипарис – це дерево гофер, з якого був побудова-

ний Ноєв ковчег. Його присутність у Воронцовсь-кому парку як раз й надавала цій місцині образу з античного минулого, в яке прагнеш потрапити і за-лишитися навічно. Ні море ані гори так не надиха-ли митця як дерева з «Острова померлих». Труш у своїх пошуках ідеального краєвиду і віднайдення його в парку не був поодиноким. В цьому ж 1901 р. його однолітка художник Констянтин Сомов відчу-вав аналогічне захоплення: «Я хотел отыскать в Крыму Крым античный с кипарисовыми густыми рощами и изумрудными травами, как в «Ифиге-нии» Гете ли как у Беклина – но нашел его очень далеко от нас, за Ялтой, отстоящей от нас за 50 верст, в Алупке, в парке, в Ореанде, там действи-тельно есть очаровательной красоты куски» [6]. Серед кримської серії Івана Труша сюжети з ки-парисами займають ледве не перше місце. Худож-ник малював їх часто на замовлення, обігруюючи мотиви і шукаючи нові композиційні рішення. В одній з рецензій до виставки художника М. Мо-чульський помічає це захоплення: «Стрункі, жаліб-ні кипариси кидають зі своїх вершків довгі мелан-холійні тіні» [7:63]. За кожною з кримських робіт Труша стояв на-турний шкіц, або авторська фотографія, яка пізні-ше використовувалась в якості сюжетної основи. В свою чергу в категорії робіт з зображенням велика кількість написана у парковій зоні і велика ймовір-ність у Воронцовському парку. Одного похмурого дня, коли дощ льє без пере-стану галицький мандрівник рушає шукати натх-нення до Семеїзу, невеличкого містечка в годині ходу від Алупки. Його грецька назва «симазі, симею-то, симейон» в перекладі «прикмета, ознака» повʼя-зана з дійсно помітними природніми памʼятками – дивовижними скелями «Кош-Кая», «Панея», «Лебе-дине крило», «Дива» та «Монах». Подолавши три версти аж за півтори години (можливо через него-ду), художник з дороги бачить найвідомішу місце-ву окрасу – «Диву» та її супутника «Монаха»: «По-важний вид бачив я на Криму доперва сьогодні на Симеїзі. Місце це віддалене від Алупки три версти. Тепер не залюднене, бо від зимку панує лихорадка, але гарніше Алупки. Камінь, чи скаля Диво дуже високі, а виходиться на верх камінними сходами, огородженими залізною огорожею» [3:2]. Згадана скеля вабила багатьох митців. Цей стрім-чак свого часу вподобав і відтворив на полотні Сер-гій Васильківський – добре відомий Трушеві своєю творчістю. Крім привабливої для ока митця фак-турної форми облітленої пальмоподібними жабри-цями та смальовками, ця велетенська камʼяна бри-ла мала інтригуюче езотеричне та міфологічне зна-чення. Не багато не мало вважалося, що це точка проекції на ДНК матрицю Людства. Її назва «Діва» (Джива-Кая, Дзива, Чива) – оманлива. Дивлячись зі сторони моря можна легко в її абрисах упізнати про-філь дівчини з закинутою головою і волоссям, що стрімко збігають до низу, до моря. Насправді за пере-казами це злий дух, що обернувся у милу панянку, але за свої чорні справи перетворений на камінь. Галицький художник в першу чергу має бажан-ня оглянути краєвид навколо згори, можливо угле-
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діти цікавий мотив, і з цією метою намагається під-нятися на 53-метрову скелю подолавши 260 камʼя-них сходинок. Пронизливий лютий вітер який в цю пізню осінню пору панує на узбережжі ледве не зби-ває його з ніг коли він пробує піднятися по сходах. Ледве долає половину екстрімного підйому до вер-шини. Овіяна вітрами та легендами скеля як підступ-на красуня показує свій характер і не пускає далі.  З подоланої висоти Труш обсервує краєвид. Про-сто під мандрівником поруч від Диви височить мо-нолітна фігура Монаха – скелі, яка ще зображена на поштівці надісланої художником до коханої Аріад-ни. (за тридцять років від неї нічого не залишиться – негода зруйнує її). Камінь нагадував людську по-стать, огорнуту в довгий чорнечій плащ з накину-тим на голову капузом. За легендами прототип ка-мʼяного образу є грішник, що покаявся, який бага-то років прожив у цих краях самітником. За тяжки гріхи він був покараний і перетворений у камінь. Цей давній переказ мав історичне підґрунтя. Поруч на стрімчаку Панеа, що з грецької мови «панайа» перекладалося як «Пресвята» (Богородиця) у се-редньовіччя знаходився укріплений монастир, гос-подарями якого в різні часи були греки, римляни, візантійці. Останні володарі генуезці у ХІІІ ст. пере-будували монастир під потужну фортецю руїни якої можна спостерігати й сьогодні. Труша приваблює ця місцина і не маючи мож-ливість малювати в негоду він планує повернутись сюди й не сам в наступному році. В одному з листів до своєї коханої Аріадни від ділиться цими прожек-тами додаючи для аргументації їх спільної подоро-жі коротеньку характеристику містечка: «В Семеїзі могли би-сьмо побути два тижнї. Місцевість там дуже гарна і купати ся добро. До купаня є там дуже вигідне місце. І помешкання там можна знайти і добру їду. Се місце однак не дешеве. З кінця нашого октября зачинає там панувати малярія. Но ми сидїли би-сьмо там тілько до 7 або 10 октября…..» [8:49]. За три роки художник здійснить омріяну поїзд-ку зі своєю коханою. Але чи знайдеться в нього час на етюд «Диви» досі не відомо. Такого образу на сьо-годні не знайдено. Повернувшись до Алупки, Іван ще деякий час перебуває там. Він розуміє, що багато вже не ма-лює. Погода явно не сприяє цьому. Він скаржиться на неї, на безперестанні дощі, хіба що з невелики-ми перервами, а найбільше – на різку зміну світла. При сильних вітрах хмари раптово то набігають, то зникають і пленеристу важко схопити перше вра-ження. Це неабияк дратує, позбавляє бажання на-віть розпочати роботу. В решті решт вже час збира-тися до дому. Підсумковуючи результати мандрів-ки художник лишається дуже незадоволеним: «По-дорож на Крим – то перша моя неудача, яку я пере-жив в житті; тим більше она болюча для мене, що тепер мав я усякі средства до диспозиції. З яких 20 – до 25 зачатих етюдів не докінчив, і, мабуть, і завтра не докінчу жадного. Остається мені лиш лихого мате-риалу на дві-три картини. Треба буде на той рік доб-ре устроїтись, щоби відбити собі і сей рік» [9:31]. Самокритичність творчої особистості зрозуміла. Такий художник як Труш при сприятливих погод-

них умовах спроможний писати не меньше трьох– пʼяти, шести і більше етюдів за день в залежності від формату. Але й той доробок у 20–25 картонів є чималенький. Практично це обсяг персональної виставки. Слід додати, що митець має ще значний фотоматеріал, яким він користується при створен-ні живописних робіт. Сам він не переймається кіль-кістю робіт, оскільки, відчуває поступ в самому процесі: «Всеж таки я сего року яко пейзажист стою ліпше прошлого» [9:32]. У короткий час, тобто взимку 1902 р. він планує скористатися пленерним матеріалом і написати до 12 великоформатних картин з яких 6 сам визначає як «не согірших» [9:32]. В Алупці Іван перебуває до суботи 7 грудня 1901 р. й по полудню зі своїм творчим доробком відʼїджає до Ялти. Там він ночує в одному з готелів та о 12 год., на тому ж самому параплаві «Ялта», на якому він прибув до Криму, відпливає до Одеси. 
Висновки і перспективи. Художник Іван Труш здійснює 1901 року в межах листопада - 7 грудня першу творчу подорож до Криму. На півострів він потрапляє через Одесу пароплавом. Його подорож проходить через міста та населені пункти: Севасто-піль, Байдари, Кекенеїз, Ялта, Алупка, Семеїз, далі знову Алупка та Ялта. Його творчі напрацювання складають до 25 етюдів з яких він пізніше планує написати декілька великоформатних робіт Матеріали дослідження, результати та виснов-ки вводять в обіг мистецтвознавчої науки нові по-ложення і можуть бути використані в окремих мо-нографічних виданнях та наукових публікаціях. 
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творчості Ігоря Маїка. У статті досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої особистості І. Маїка, вивчається його індивіду-альна мистецька стилістика, аналізується новаторство, образно-пластична мова малярських творів, колористич-ні та композиційні авторські прийоми і пошуки засобів виразності. 
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творчестве Игоря Маика. В статье исследуется творче-ство известного львовского живописца И. Маика. Анали-зируются тенденции творчества художника, который внес значительный вклад в развитие украинского искус-ства. Исследуется влияние львовской монументальной школы на становление творческой индивидуальности И. Маика, изучаются особенности стилистики, анализиру-ется новаторство, образно-пластический язик произве-дений, цветовые и композиционные авторские приемы и поиски средств выразительности. 
Ключевие слова: художник, живопись, изобразитель-ность, художественные особенности, монументальность. 
 
Zherebetska O. Features and innovations in the pain-

ting of Igor Maik. This article is about the work of famous artist form Lviv I. Maika. The article include analysis of the tendencies of artistʼs creativity, which made a signi icant contribution to the development of Ukrainian art. Also it shows the influence of the Lviv monumental school on the creative personality of I. Maika, his individual art stylistics, the innovation and the figurative and plastic language of his works, coloristic and compositional authorʼs techniques and his search of expression. 
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Постановка проблеми. У контексті розвитку українського образотворчого мистецтва сучасний етап національного відродження в Україні вимагає особливої уваги щодо вивчення, осмислення її культурної спадщини. Важливою складовою мис-тецьких надбань є львівська художня школа, що мала великий вплив на розвиток української куль-тури ХХ ст. Дослідження цього явища неможливе без вивчення творчого доробку митців Львова, які своїми творами та самобутнім мистецьким харак-тером впливають на його еволюцію. У дослідженні розглянемо творчість яскравого представника львівських художників-монумента-лістів. Його роботи вирізняються особливими ме-тодами і підходами до виконання живописних тво-рів, унікальними принципами моделювання фор-ми, декоративного трактування, власним характе-ром монументально-декоративної живописної мо-ви, високою професійною майстерністю.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час написання статті було опрацьовано публікації в періодичних виданнях, каталоги збірних і персо-нальних виставок І. Маїка [2; 3; 7]. Ці та інші дже-рела розкривають певні аспекти творчості автора та є важливим інформативним ґрунтом для дослі-дження. Аналіз існуючих праць дозволяє зробити висновок про недостатнє дослідження творчості Іго-ря Маїка, що зумовлює актуальність нашої праці. 
Мета статті – проаналізувати творчість І. Маїка – яскравого представника львівської живописної школи, дослідити мистецький доробок, особливості та новаторство творчої манери автора, розглянути пошуки образно-пластичної мови малярських творів, простежити своєрідність техніки виконання. 
Виклад основного матеріалу. Ігор Маїк нале-жить до плеяди львівських митців, які формували традиції львівської монументальної школи. Його творчість є унікальною своєрідною манерою вико-нання, дивовижним синтезом поєднання рельєф-ної площини та яскравих кольорів і відтінків. Особ-ливою рисою його картин є використання монумен-тальних прийомів, що вирізняє їх оригінальність рельєфного живопису. Середовище та оточення ху-дожника вплинули на мистецькі пріоритети, ви-творили самобутню естетику живописних та мону-ментальних творів.  І. Маїк народився 7 жовтня 1956 р. у Львові. У ди-тинстві дуже багато читав, що спонукало його до ві-дображення улюблених книжкових постатей на па-пері. Поступово ці спроби привели до бажання стати художником. Задля обраної мети був готовий до най-тяжчих випробувань, подібних до зображених Арчі-бальдом Джозефом Кроніним у книзі «Могила хрес-тоносця» та Ірвіном Стоуном у «Спразі життя» [7]. Художню освіту І. Маїк здобув у Львівському державному інституті прикладного та декоратив-ного мистецтва. Досліджуючи першопричини роз-витку мистецького потенціалу автора, бачимо, що великий вплив на становлення його творчої осо-бистості мали його викладачі, а саме Карло Звірин-ський, Михайло Курилич, Богдан Галицький, Воло-димир Хохряков. На все життя запамʼятав уроки живопису видатного художника та педагога К. Зві-ринського, якого називає педагогом від Бога, що все життя прищепив йому любов до живопису. Ін-ший великий педагог Михайло Курилич відкрив Маїку композиційне мислення, котре згодом стане визначальним принципом його творчості. Настіль-ки визначальним, що, схоже, композиція майбут-
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нього твору народжується в його уяві першою, і тільки по тому на неї нанизуються ідеї-образи. При цьому взаємна гармонія горизонтальних і верти-кальних силуетів-виразів його картин буквально заворожує [3:5].  Ще будучи студентом, з задоволенням працював на пленері, експериментував з фактурою у творчих роботах. Навчаючись на четвертому курсі, свій доро-бок експонував в аудиторіях відділу художнього скла, на якому навчався. На виставці, влаштованій спільно з однокурсником Леонідом Грінченком і мо-лодшими колегами Людмилою Фатєєвою та Павлом Бєлогорцевим, розпочав свою публічну діяльність як художник [2]. Створення дипломної роботи «Етюд» – живописно-пластичної композиції за мотивами Кар-пат, що була виконана під керівництвом викладачів Б. Галицького і В. Хохрякова, стало першим кроком до рельєфних зображень. Після закінчення інституту отримав скерування на роботу до Львівського художньо-виробничого комбінату Художнього фонду України. Мозаїчні та керамічні панно, вітражі, настінні розписи просто-рові композиції зі скла, металу кераміки – усе це він виконує у цей період. Активна співпраця з Львів-ською кераміко-скульптурною фабрикою спонука-ла до створення низки декоративних пластів, пан-но, ваз, кашпо, інших просторових обʼєктів. Робота над керамічною пластикою стимулювала поглиб-лення експериментів у рельєфному живописі, ви-вела його з площини на простір. Молодий митець постійно шукав свої власні, не подібні до інших, способи малювання. Його переслідував дух нова-торства і творчого пошуку.  Аналізуючи монументальні твори І. Маїка, ство-рені в часі праці у художньому комбінаті, звертає-мо увагу на різні технічні та композиційні прийоми виконання. Графічні, правильні, чітко сформовані зображення міста, в мозаїках на автозупинках в с. Солонка, експресивні яскраві рельєфи біля Винни-ківського базару, будинок культури і творчості ЛОРТА яскраво демонструють неповторність об-разно-пластичного мислення автора, свідчать про професіоналізм, який вимагає великих зусиль. Слід згадати й монументальні праці: живописне панно ««Розвиток автомобілізму» (1980, львівський авто-сервіс), композицію зі скла «Куточок старого міс-та» (1982), керамічні композиції у санаторіях «Кар-пати», «Електрон» (1987–1994, м. Трускавець, усі – Львівська область), Палаці культури енергетиків (1987, м. Усть-Ілімськ, Іркутської області), кіноте-атрі «Аврора» (1989, м. Георгіївськ, Ставропольсь-кого краю, РФ); вітраж (1989, церква с. Тейсарів, Жидачівського р-ну); мозаїчні панно (1995, фасад церкви с. Криниця, Миколаївського р-ну); рельєфи «Червоний пейзаж» та «Провінційне містечко» (оби-два 2002) [4:11]. Творча праця художника-монументаліста допо-могла засвоїти різні техніки і способи виконання і він знову візьметься за експеримент – тепер суто в малярстві. З цього приводу І. Маїк зазначав: «У якийсь час мені захотілося урізноманітнити техні-ку живопису через пластику монументальних ком-позицій та рельєфів. Я шукав різні фактури і нама-гався вдосконалити і збагатити їх. Щоб полотно не було мертвою площиною, щоб сама фактура визна-чалась не лише крупними і жирними мазками. За-вдяки систематичній праці в сфері монументаль-ного мистецтва та станкового живопису, відбувся синтез різних технік, що примножило мої можли-

вості в живопису і дозволило урізноманітнити пла-стику, збагатити фактуру, до певної міри навіть змінити уявлення про образотворчість, частково класичну, а десь своєрідну, відображену свідомістю та набутими знаннями, власним художнім досві-дом». Так створювався рельєфний живопис І. Маї-ка, неповторна техніка, у якій не те що у Львові, будь-де мало хто працює. По-перше, це дуже склад-ний і тривалий процес – формування складного рель-єфу може тривати цілий рік; по-друге, існують свої таємниці, про які митець розповідає неохоче [5]. Дослідження провідних тенденцій творчості ху-дожника засвідчує його постійне зростання та ак-тивні пошуки нових художніх і технічних засобів для втілення творчих замислів. Невтомний експе-риментатор цілковито занурений у пошук фактур чи складнопідрядних композиційних вузлів, які в подальшому можуть стати стильовим принципом його самовираження. Творча філософія Маїка поля-гає в тому, що до мистецтва він ставиться фор-мально. Митець зазначає: «Якщо говорити про ме-ту моєї творчості, то через призму власних пошуків прагну показати авторське бачення добре знайо-мих, милих серцю мотивів рідного краю, його свя-тині, простори полів і тісняву міст. Завжди працюю з радістю та великим задоволенням…» [6:11]. Раніше у творчості Ігоря Маїка переважали такі жанри як натюрморт, ландшафтний чи міський краєвиди і оголена натура. Велику увагу митець приділяє створенню композиції та урізноманітнює фактури, будує тональність зображень, вишукує досконалу кольорову гаму. Для створення зобра-жень незалежних від рельєфу використовує різно-манітні матеріали, до прикладу, фактурний грунт, для якого використовує все – палички, коріння, на-віть нарости на деревах. Одна з картин має рельє-фи з кори, цей ефект викликав у глядачів різні асо-ціації – від хмари до напівоголеної жінки. Власне це і є характерною рисою рельєфного живопису Ігоря Маїка – мінливий асоціативний ряд, коли окремі жіночі силуети то виникають, то знову губляться («Літо», «Пагорби Перемишлянщини», «Липнева спека»). Водночас це надає його творам додаткової експресії, чого одним кольором чи тільки грубими мазками не виразити.  Ще в далеких сімдесятих велику увагу митець приділяв пошукам нових засобів вираження. В цей час у нього виникла ідея вживати для цього вико-ристані тюбики з-під фарб. Так розпочались експе-рименти з їх кріпленням на площині, шпаклюван-ня і грутування. Додаткову фактуру творив з вжи-ваних пензлів, що імітували рельєф органних труб. Йому вдалося створити техніку, де кожен тюбик відповідає одному мазку пензля, створює рельєфну фактуру, узагальнює зображення. Паралельно про-бував використати тіж матеріали як фактурний ґрунт [3:5]. І. Маїк відмінно справляється з завдан-ням, що можемо побачити в картинах «На околиці» (2005), «Дівчина на дивані» (2007), «Тюльпани» (2009), «Мальвіна» (2010), «Композиція» (2010). «Протягом творчої карʼєри постійно прагну вдосконалити та урізноманітнити техніку живопису через монумен-талізацію композиції, формування рельєфної або й просторової пластики полотен. Якщо ж говорити про мету моєї творчості, то через призму власних пошуків прагну показати авторське бачення добре знайомих, милих серцю мотивів рідного краю, його святині, простори полів і тісняву міст…», – комен-тує художник [3:4].  
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При вибудовуванні концепції твору художник використовує враження від мандрівок рідною Ук-раїною, осмислює і використовує знайомі з дитин-ства, добре зрозумілі обʼєкти, асоціації, з якими на-роджуються обриси майбутніх картин. Він уважно відбирає та шліфує деталі, чітко будує композицію, забирає другорядне і, звичайно, додає барви своїх почуттів і ставлення до зображуваного. Носталь-гічними нотами вирізняються картини «Колодіїв-ка» (2010), «Бернардинський монастир» (2010), «Ду-би Богдана Хмельницького» (2010), «На пасовись-ку» (2010), «Табун» (2010) та інші. В основу кожної картини взято добре продуману графіку зобра-жень, її ритму підпорядковано фактуру та рельєф, а кольорова палітра посилює гру світла і тіні, допо-магає поглибити зображення, надати йому власти-востей мінливості та переливання при зміні освіт-лення. Важливо, що саме ці засоби характерні для І. Маїка і вирізняють його серед інших художників. 
Висновки і перспективи. Працюючи над даним дослідженням, стає зрозуміло, що в творчому акти-ві художника ще багато нереалізованих задумів, безліч невтілених ідей, а його повсякденне життя наповнене новими пошуками, новими мистецьки-ми експериментами. Визначити справжню величину мистецького доробку І. Маїка та дати якісну оцінку його творів можна лише в майбутньому. Проте аналізуючи жи-вописні праці на сучасному етапі, можна стверджу-вати, що митець відіграє важливу роль у розвитку мистецтва Львова. Вивчаючи його способи малю-вання, молоді митці мають змогу ознайомитись з основними принципами виконання рельєфного живопису, який не втратив свою актуальність.                 ЛІТЕРАТУРАТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Головко Н. Враження від Срібного квадрата // Ви-сокий замок. – 2004. – 15 червня. – С. 6. 2. Грабовський В. Червневі «Враження» // Діловий діалог. – 2004. – № 25 (215). – 25 червня–1 липня. 3. Грабовський В. Палітра, що творить добро // По-клик сумління. – 1995. – № 27 (вересень). – С. 4–5. 4. Коваленко С. Те, що завжди з Ігорем Маїком // Ук-раїна і час. – 2008. – № 21(309). – 5 червня. – С. 11. 5. Керик О. Художник Ігор Маїк, який бачить світ ча-рівно-рельєфним // Суботня пошта. – 2006 р. – 30 липня. 6. Литвин В. Митець про митців // Україна і час. – 2007. – №17 (253). – 26 квітня. – С. 11. 7. Холодна В. Полотняні рельєфи Батьківщини // Ви-сокий Замок. – 2014. –11–12 липня. 8. http: // www.zik.com.ua/ua/print/2008/06/06/ 139173.  
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Постановка проблеми. На сьогодні залишаєть-ся малодослідженою теоретична спадщина профе-сора вірменського походження Яна Болоза Антонє-вича (1858–1922). Він був першим керівником к-афедри історії нового мистецтва у львівському уні-верситеті, відкритої наприкінці XX ст. Антонєвич від-дав її створенню і розбудові майже тридцять років ді-яльності, виховав багато учнів, серед яких професори та доктори наук Владислав Подляха, Владислав Жи-ла, Владислав Козіцький, Юзеф Пьотрковський, Бог-дан Третер, Зиґмунт Батовський, Мечислав Орловіч, та написав велику кількість філологічних та мисте-цтвознавчих праць. Йому належать розвідки, при-свячені польському, вірменському та західноєвро-пейського мистецтву різних історичних періодів.  Особливу увагу Антонєвич приділяв теоретич-ним фаховим розвідкам, збереженню памʼяток сві-тової культури, дослідженню італійського ренесан-су, зосереджуючись на мистецтві нової доби. В по-ле зору Антонєвича потрапили твори таких видат-них особистостей епохи відродження, як Мікелан-джело, Леонардо да Вінчі, Рафаель [1;2]. Методоло-гія Антонєвича базувалася на докладному вивченні літератури і культури того часу, а також естетичного враження, яке справляє твір мистецтва безпосе-редньо на глядача [3]. Професор захоплювався також мистецтвом доби бароко, німецьким романтизмом і символізмом перелому ХІХ–ХХ ст. Його теоретичні розважання над творчістю Арнольда Бекліна, Ферді-нанда Годлера, а особливо Яцка Мальчевського, з яким приятелював, свідчать про неабиякий талант професора [4]. За працю над дослідженням творчості Артура Гроттгера він був відзначений нагородою фундації імені Пробуса Барчевського [5].  У наш час тема інтерпретації твору мистецтва набуває надзвичайної актуальності. Йдеться про передумови створення львівської мистецтвознав-чої школи в першій половині XX ст. та її здобутки. Визначна особистість Яна Болоза Антонєвича, який був піонером мистецтвознавства у Львові, привер-тає нашу увагу й тепер. Його постать є свідченням ерудованості та інтелігентності, обізнаності в різ-них напрямках історії мистецтва, а також філософії, філології, музикології, історії.  Антонєвич захоплювався образотворчою куль-турою Венеції, зокрема, провідними представника-ми венеційської школи живопису епохи італійсько-го ренесансу. В статті береться до уваги спосіб ін-терпретації дослідником творчості одного з пред-ставників цієї школи – Тиціана. Тлумачення Анто-нєвича щодо символіки картини «Любов небесна і Любов земна» мало значний суспільний та науко-вий резонанс, як і верифікація ним картини Тиціа-на «Портрет мужчини», що знаходиться у Львові. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ян Болоз був вихідцем з Галичини (тоді Австро-Угор-щина) і належав до давнього шляхетського роду, який мав володіння під Бучачем. Його предки, як і багато інших вірменських родин, осіли на терито-рії теперішньої Західної України, тікаючи від пере-слідувань з батьківщини. Виростав серед польської культури, спочатку здобув філологічну освіту гер-маніста, а пізніше – зацікавився проблемами мис-тецтва та культури. Його значення у мистецтво-

знавстві непересічне, а науковий доробок потребує докладного дослідження як з польського так і з ук-раїнського боку. Серед невеликої кількості фахо-вих робіт присвячених Антонєвичу та львівському мистецтвознавчому середовищу, слід виділити ро-боти Владислава Подляхи [6], Ксаверія Півоцького [7], Адама Малкевича [8], Маріуша Бриля [9], які розглядають спадок професора на тлі поступу єв-ропейського суспільства, світових тенденцій та ін-телектуальної біографії.  Останні дослідження присвячені діяльності Яна Болоза Антонєвича беруть до уваги особистість в культурологічному аспекті. Вони охоплюють два пе-ріоди діяльності науковця. Перший – це час навчан-ня, здобуття освіти, опрацювання переважно філоло-гічних проблем, зокрема, дослідження творчості пое-та-романтика Зигмунта Красінського (до 1893 р.) і другий – відколи він очолив щойно утворену кафед-ру нового мистецтва в університеті. Власне, у львівс-кий період творчості, до самої смерті 1922 р., профе-сор цілком віддався мистецтвознавчій праці.  
Мета – вказати на оригінальність та актуаль-ність поглядів львівського мистецтвознавця кінця ХІХ – початку ХХ ст. Яна Болоза Антонєвича для су-часної науки. Дослідити та показати його неор-динарний спосіб інтерпретації творів мистецтва. Розкрити метод, завдяки якому Антонєвич не тіль-ки пояснював значення багатофігурної композиції, але визначав автентичність портрету Тиціана. Від-значити вклад Антонєвича у розвиток світового мистецтвознавства. 
Виклад основного матеріалу. Зупинимося на визначному творі образотворчого мистецтва, який впродовж багатьох століть збуджує зацікавлення і викликає масу запитань та інтерпретацій [10:2]. Не обійшов увагою цей твір Ян Болоз Антонєвич. Ціка-вим і дискусійним є його погляд на тлумачення картини «Любов небесна і Любов земна» (італ. Amor sacro e Amor profano) італійського художни-ка, представника венеційської школи епохи Відро-дження – Тиціана (італ. Tiziano Vecellio). У своїй промові 1903 р., на засіданні Краківської Академії мистецтв професор коротко розглядав понад два-дцять гіпотез дослідників цього твору. Антонєвич, залучаючи власну методологію і науковий потен-ціал, рішуче з ними не погоджувався. Зупиняється тільки на кількох, на його погляд, найцікавіших, які, проте, також спростовував. Одна з них гово-рить про те, що картина намальована з нагоди він-чання князя Альфонса з Феррари і молодої вдови. Власне дві постаті на картині – це персоніфікації однієї й тої самої жінки – коханки, а пізніше його дружини Лаури Діанті.  З лівого боку можна побачити невблаганну і не-скорену жінку, праворуч – ту, що, дякуючи Венері – покровительці кохання, напилася любовного на-пою і віддала своє серце чоловікові. Друга гіпотеза належить мистецтвознавцеві Францу Вікгофу, який пояснював сцену, що відбувається на картині, звер-таючись до давньогрецької міфології, як зображен-ня художником доньки колхідського царя Аета – Ме-деї, яку Венера намовляє допомогти ватажку арго-навтів Ясону. Потрібно зауважити, що спочатку кар-тина мала інші назви, такі, як «Краса прикрашена і 
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неприкрашена», «Три типи любові» – теперішню ж надано їй Джорджо Вазарі. Антонєвич висував сміливу гіпотезу щодо років життя художника, яка наближена до визнаної те-пер. Він стверджував, що Тиціан, вмираючи, мав 86 років (1490–1576), а не був столітнім старцем, як тоді вважалося. Також професор вказував на дату виникнення картини –1508 або 1509 рік, а не 1514, як запевняли дослідники, коли Тиціану було 18–19 років. У той час він виконував фрески для палацу Фондако деї Тедескі, які на сьогодні не збереглися. Картина, на його переконання, була замовлена од-ним з німецьких купців для загальної зали палацо-вої їдальні. Це досить сумнівне твердження Анто-нєвича, якщо взяти до уваги гіпотезу про створен-ня картини, як весільного подарунку. Також Антонєвич пропонував власну незалежну інтерпретацію картини, джерело якої в класичній та середньовічній філософській традиції. Антонєвич вважає, що жінка ліворуч символізує Землю. Про це свідчить вінок з мирту на голові, багате шлюбне вбрання і те, що вона обіймає лівою рукою скринь-ку з коштовностями, а також пара кроликів на зад-ньому плані картини, які гріються в траві. Інша, оголена жіноча постать є алегорією Повітря. Вона ніби підноситься догори у пурпуровому плащі, який розвівається від подмуху вітру, символізм її посилює пара метеликів вгорі. Земля сидить біля 
Води, опершись ліктем на цямриння криниці. Нато-мість, Повітря, знаходиться поряд з символом Вог-
ню, адже високо підносить палаючий світильник. Ця картина, на переконання Антонєвича, представ-ляє чотири стихії відповідно до середньовічних уявлень, які ґрунтувалися на античній філософії, визначаючи дві головні стихії Землю і Повітря. Во-да вважалася за рідкий стан концентрації землі, а вогонь за більш летючий стан концентрації повіт-ря. Його інтерпретація зустрічала наприкінці ви-кладу бурхливі оплески зібраних слухачів. Тут по-трібно згадати, що професор мав неабиякий та-лант промовця, володів темою доповіді і вмів спра-вити враження на зібраних. Як згадував його послі-довник Зиґмунт Батовський, професор був «одним з найвидатніших майстрів живого, кунштовного слова, приковуючи слухача стрімкими, сповненими глибокого змісту реченнями» [11:9]. Якщо порівнювати з іншими сучасними тракту-ваннями, то гіпотеза Антонєвича не позбавлена ві-рогідності і знаходиться в колі неоплатонічних ін-терпретацій, адже вказує на співставлення земного і небесного, стану приземленості і піднесеності. Найновіші гіпотези Рони Гоффен говорять про надзвичайно цікаві аспекти виникнення картини, яка була намальована з нагоди шлюбу не князя Альфонса з Феррари, а секретаря найвищого орга-ну правління Венеційської республіки Ради десяти Ніколо Ауреліо з Лаурою Багаротто, жінкою, чоло-вік і батько якої виступили проти Венеційської республіки і були оголошені зрадниками [12:112]. Можливо, сцена боротьби і насильства, що зобра-жена на саркофазі, є згадкою про страту батька на-реченої – вердикт про це, разом з іншими мужами, мав підписати також майбутній другий чоловік на-реченої. Питання, що спонукало секретаря Ради де-

сяти взяти за дружину жінку і вдову, близькі якої були замішані в зраді, досі залишається відкритим. Можливо, це була спроба Ауреліо поправити своє фінансове становище, а Лаури Багаротто стверди-ти свій стан достойної і мудрої жінки. Герб Ауреліо зображений на стінці саркофагу, на якій сидять жі-ночі постаті та його дружини на срібній тарелі, розташованій поміж ними, свідчив би про рівно-правність позицій двох знатних родів.  Полишаючи історичні факти, хочемо вказати на деяку близькість інтерпретацій Антонєвича до ду-мок відомого мистецтвознавця Ервіна Панофсько-го, який розкриває значення картини відповідно до неоплатонічного вчення мислителя епохи Від-родження Марсіліо Фічіно. Італійський діяч і гу-маніст Фічіно, засновник флорентійської Платонів-ської академії, був відомий перекладами і комента-рями Платона, Прокла та інших філософів, думки яких він переосмислив відповідно до концепцій хри-стиянського віровчення. Краса земна була, згідно з Фічіно, початковим етапом містичного контемпля-ційного пізнання божественного і нескінченного. На переконання Панофського, оголена Венера – Venere Celeste – символізує ідеальну красу, вічну, універсаль-ну. Інша – Venere Volgare – символізує красу і любов людську, земну, яку ми бачимо, сприймаємо наочно, творимо через мистецтво [13:199]. Амур, який зна-ходиться поміж двох Венер і рукою помішує воду в джерелі, може виражати неоплатонічну віру у те, що любов є «космічною мішаниною» і посередником поміж землею і небом. Античний же саркофаг – символ смерті, наповнений водою життя.  Антонєвич і Панофський близькі в тому, що вба-чають у картині символічний християнський зміст, який формувався впродовж століть, був підсумком культурного розвитку епох, філософських пошуків ідеалу, а весілля можновладця стало тільки при-водом до створення наповненої символами, алего-ріями та метафорами картини. Тиціан для них є та-лановитим інтерпретатором венеційської колорис-тичної школи і втілювачем старожитніх неоплато-нічних ідей, пристосованих до філософії християн-ства. Через фігуративний живопис автор показує співставлення земного і повітряного, водяного і вог-ненного, краси духовної і чуттєвої. Можна сприйня-ти цей алхімічний «сплав» стихій, як вияв вічної бо-жественної любові, яка виривається за межі тілес-них «оков». В неоплатонічній традиції, згідно мис-лителя Фічіно, як розʼяснює Панофський, дві любові є близнюками (Geminae Venerus), одна не може іс-нувати без іншої у нашому світі, подібно як в про-позиції Антонєвича всі стихії споріднені і перехо-дять одна в іншу, керуючи ладом земним і небесним. У своїй мистецтвознавчій практиці Антонєвич ще раз звернеться до творчості Тиціана, коли по-трібно буде підтвердити автентичність «Портрету мужчини» пензля митця, що знаходиться у Львів-ській картинній галереї (тоді галереї Любомирських) [14:5]. 1907 р. в стінах музею професором була прове-дена експертиза в присутності колег, знаних докто-рів наук, таких як Мєчислав Орловіч, Юзеф Піотрков-ський, Юзеф Вілюш, Мєчислав Третер, підчас якої він обґрунтував авторство картини. Обізнаний з техні-кою та способом малювання старих майстрів, враж-
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ливий до краси Антонєвич перший впізнав руку ве-ликого венеціанця. За його ініціативи портрет в 1914 р. був відданий на реставрацію до Відня [15:4]. Під час реставрації було знайдено підпис Тиціана, а також імʼя портретованого. Антонєвич часто подо-рожував Західною Європою, безпосередньо дослі-джуючи твори мистецтва. Тому, глянувши профе-сійним оком, міг зробити висновок, що під лаком неодноразово реставрованого та пошкодженого портрета, знаходиться твір Тиціана. 
Висновки та перспективи дослідження. Анто-нєвич був відомим у львівському науковому сере-довищі початку ХХ ст. знавцем та інтерпретатором мистецтва італійського ренесансу. Його погляд зо-середжувався, передовсім, на чільних представни-ках тієї епохи. Він мріяв написати велику моногра-фію «Трилогія Відродження», де б показав тристу-пеневий розвиток мистецтва ренесансу, починаю-чи від творчості Леонардо да Вінчі, через Рафаеля і закінчуючи Мікеланджело, які піднялися на вер-шину культурного айсбергу і стоять понад історі-єю. Цим проектам перешкодила смерть професора, а згодом ліквідація кафедри.  Ян Болоз Антонєвич був знайомий з різними взірцями мистецької думки свого часу, серед яких праці першовідкривачів Генріха Вельфліна, Франка Віцкоффа, Алоіза Рігля. Був дослідником, який вмів оригінально підійти до тлумачення твору мисте-цтва. Мистецтвознавчі концепції Антонєвича фор-мувалися під впливом різних напрямків німецької філологічної та філософської думки XIX ст. Зокре-ма, це розробки повʼязані з дослідженням літера-турних текстів, теорії подібності історії мистецтва і філології Вільгельма Вундта, методу особистісного «співпереживання» Вільгельма Дільтея та ідеаліс-тичної філософії романтизму. Професор дбав про розгляд художнього твору як іконографічного тек-сту, через який митець виражає свій духовний стан. В творчості митців шукав приховану душу – одвічний внутрішній зміст, який би виявляв риси геніальності. Як зазначав Адам Малкевич, таке ви-ділення художнього твору з історичного контексту привело Антонєвича «…до, свого роду…» [8:81]. Неможливо до кінця вичерпати інтерпретацію картини Тиціана «Любов небесна і Любов земна», але вразливий до краси Антонєвич не міг не за-глибитися у складну структуру твору і вже на по-чатку XX ст. вбачав неабиякі світоглядні конотації повʼязані із цим зображенням. Занурення в літе-ратуру, пошуки філософських та культурних під-текстів, з огляду на естетичні вартості твору мис-тецтва, – ось та методологія, якою користувався Антонєвич. Також, визначальним в підході до тво-ру мистецтва було емоційне враження та естетич-не задоволення, яке отримував глядач від спогля-дання образу. Сучасники згадують, як в одній з по-їздок до Будапештської картинної галереї, під час екскурсії, яку провадив професор, він зненацька зу-пинився перед картиною майстра «іспанської шко-ли», докладно оглянув її, а потім розвів руками і звернувся до слухачів: «Панове! Тут вже язик му-сить замовкнути! Вдивляйтеся, споглядайте, по-старайтеся зрозуміти. Позаяк той архітвір сам до нас промовляє!» [16:688]. Він завжди старався ін-

терпретувати по-своєму, не наслідуючи думок ін-ших, піддаючись власним враженням, цінував неза-ангажованість і незалежність і заохочував бачити в картинах, щось більше ніж сюжетну лінію: певну таємницю твору, його глибинну філософію. В наш час такий безсторонній та побудований на глибо-кому знанні античної культури підхід до твору мистецтва є й надалі актуальним. Мистецтвозна-вець має бути не тільки інтелектуальною, освіче-ною людиною, орієнтуватися в стилях, історії, мі-фології, соціології тощо, але бути вразливим до твору мистецтва, його естетичних вартостей. 
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ЙОСИП ПАЛ – ТАЛАНОВИТИЙ ПЕДАГОГ  
І СКУЛЬПТОР ЗАКАРПАТТЯ (1943-2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Небесник І. І. Йосип Пал – талановитий педагог і 

скульптор Закарпаття (1943-2003). Талановитий педа-гог і скульптор Закарпаття Й. Пал вищу художню освіту отримав у Львівському державному інституті декора-тивного та прикладного мистецтва. В училищі викладав такі спеціальні дисципліни, як рисунок, композиція, скульптура, керував дипломними роботами на відділі художньої обробки дерева. Протягом 1971-1974 рр. пр-ацював на посаді директора Ужгородського училища прикладного мистецтва. За чверть століття підготував сотні художників, що стали вчителями, різьбярами по дереву, скульпторами.   Ключові слова: художня освіта Закарпаття, Йосип Пал, концепція мистецтва, скульптура, педагог.  
 

Небесник И. Иосиф Пал ‒ талантливый педагог и 
скульптор Закарпатья (1943-2003). Талантливый пе-дагог и скульптор Закарпатья И. Пал высшее художест-венное образование получил во Львовском государст-венном институте декоративного и прикладного искус-ства. В училище преподавал такие специальные дисцип-лины, как рисунок, композиция, скульптура, руководил дипломными работами отделе художественной обработ-ки дерева. В течение 1971-1974 гг. Работал в должности директора Ужгородского училища прикладного искус-ства. За четверть века подготовил сотни художников, ставших учителями, резчиками по дереву, скульпторами.  

Ключевые слова: художественное образование За-карпатья, Иосиф Пал, концепция искусства, скульптура, педагог. 
 
Nebesnyk I. Yosyp-Olexander Olexandrovych Pal was 

a talented pedagogue and sculptor of Transcarpathia 
(1943-2003). Talented pedagogue and sculptor of Trans-carpathia Yosyp Aleksandrovych Pal received higher art edu-cation at Lviv State Institute of Decorative and Applied Arts. In the school he taught such special disciplines as drawing, composition, sculpture, supervising diploma works on the department of wood processing. During 1971-1974 he wor-ked as a director of the Uzhgorod School of Applied Arts. He as a creative person, was a sculptor, had collaborative projects with Valentyn Znoba and Vasyl Svyda. For a quarter of century, Yosyp Pal prepared hundreds of artists who became tea-chers, carvers on wood, sculptors. He was one of the best tea-chers in the artistic education of Transcarpathia. 

Key words: artistic education of Transcarpathia, Yosyp Pal, concept of art, sculpture, pedagogue. __________________________________ © Іван Небесник, 2018 

Постановка проблеми. Закарпатська академія мис-тецтв постала як вищий навчальний заклад, в першу чергу, дякуючи таким педагогам і художникам, як Йосип Пал. Дослідженню його творчості науковці май-же не приділяли уваги, а незаперечним фактом є те, що він виховав ціле покоління художників і педагогів, які і сьогодні продовжують його справу. Тому знання його методики викладання та виховання майбутніх митців сьогодні є вкрай актуальним. 
Виклад основного матеріалу. 1 січня 1943 ро-ку в сім’ї сільського вчителя-угорця Олександра Пала, призваного на війну, в селі Тур’я Пасіка (Пе-речинський р-н, Закарпатська область) народився син Йосип-Олександр. З наближенням радянських військ угорець-офіцер Олександр Пал (із Шолгото-ріану, Угорщина) змушений був відступити разом з угорськими військами в Угорщину з метою особис-тої безпеки. З осені 1944 року нова радянська вла-да розпочала в Закарпатті репресії проти угорсько-го та німецького населення. Згодом відбувалися гоніння на представників церкви, особливо католи-цької та греко-католицької, як представників непід-владного Кремлю Ватикану. Над сім’єю греко-ка-толицького священика Миколи Балтовича нависла грізна небезпека. У 1950 році він був заарештова-ний НКВД і відправлений в концентраційні табори. Греко-католицьку парафію в селі Т. Пасіка ліквіду-вали, а сім’ю виселили з хати. Віруючі із сусіднього села Туриці прийняли дочку та внуків священика до себе в хату, а молода мама і вчителька щотижня писала у зошиті звіти, що вона робила, як себе поводила і носила їх в управління КДБ в Ужгород.  Регулярного зв’язку між сім’єю і батьком в Угорщині, очевидно, не було. У Радянському Союзі розвивалася шпигуноманія і боротьба із космопо-літами. Під час повстання у 1956 році в Угорщині Олександр Пал, який працював шкільним інспекто-ром і вчителем фізики, ледь не загинув від рук пов-станців як представник влади. Після смерті Сталіна священик Балтович повернувся із таборів і невдов-зі помер. Його донька і вчителька початкових кла-сів вже не мусила носити звіти в Ужгород. У 1957 році Йосип Пал закінчив навчання в се-мирічній школі і поступив на навчання в Ужгород-ське училище прикладного мистецтва, в якому на-вчався до 1962 року. За роки навчання Йосип пока-зав себе працьовитим, дисциплінованим і талано-витим учнем. Учителями в училищі були: Іван Гарапко (директор), Василь Свида, Вільмош Берец та інші. Навчаючись на відділі художньої обробки дерева, він найбільше цікавився рисунком, точни-ми пропорціями фігури, мав схильність до точних дисциплін (математика, фізика).  Після закінчення навчання в Ужгородському училищі прикладного мистецтва Йосип Пал посту-пив на відділ художнього скла у Львівському дер-жавному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Львів справив на Йосипа велике вра-ження і можна стверджувати, що сформував його як митця із певними принципами. Особливий вплив із певними принципами. Особливий вплив на нього мав викладач скульптури Дмитро Крва-вич. Знання і навики в галузі скульптури стали для Йосипа Пала в майбутньому дуже в пригоді з точки 
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зору матеріального забезпечення сім’ї і самоствер-дження як творчої людини.  Період навчання у Львові був тривалим у зв’язку із строковою службою в армії, він тривав до 1970 року. Після завершення освіти отримав направлення на роботу в Ужгородське училище прикладного мистецт-ва на посаду викладача спецдисциплін [1:37]. У цей час в училищі відбувався процес омолодження викладаць-кого складу випускниками мистецьких вишів, в тому числі П. Баллою, Текелем, І. Манайлом, В. Петрецьким і т. д. У 1971 році Й. Пал був призначений директором училища. У той час художник був одружений і разом із Марією виховували двох – Олександра і Василя.  Викладаючи основи рисунку в училищі, Й. Пал намагався донести до студентів вимоги, які стави-ли перед ним його викладачі у Львові. Особливо уважно він ставився до конструкції рисунку, до ма-тематично вивіреної побудови. Йосип Пал вважав, що недостатньо, маючи добре око і вправну руку, малювати те, що бачиш, а потрібно мати власну концепцію розуміння мистецтва. Таким чином, він за допомогою чотирьох конусів – єдності і бороть-би протилежностей пояснював закони образотвор-чого мистецтва. Він вважав, що ліпше мати слабку концепцію, ніж ніяку. Повинно бути усвідомлення того, що ти робиш. І він розумів, що ліпить, рисує, малює. Розумів глибину суть. На думку Йосипа Пала, основа закарпатської школи живопису – це колір. Відкритий колір як візуальна концепція. Але повинна бути ще й концепція філософська [2:14].  У процесі навчальної роботи, викладання рисунку в училищі виникли суперечки про те, який метод ви-кладання рисунку правильніший – традиційний, пре-зентований представником старшого покоління пе-дагогів Вільмошем Берецом, чи метод, яким користу-валися молоді викладачі, випускники Львівського інституту, лідером серед який був Йосип Пал. Розв’яз-ком цієї суперечки була виставка рисунків учнів В. Бе-реца та Й. Пала в присутності представника Міністер-ства з Києва, після якої Вільмош Берец публічно ви-знав, що методи молодого педагога Йосипа Пала ефективні і заслуговують на підтримку.  Серед інших викладачів Ужгородського учили-ща прикладного мистецтва Йосип Пал виділявся тим, що він ніколи не намагався використовувати такі «аргументи», ніби йому дісталися слабкі, нета-лановиті чи непідготовлені учні. Усі задані ним за-вдання виконувалися повністю і вчасно, відвіду-вання занять у нього було на 100 відсотків. Логіка пояснення нового матеріалу була «залізною», аргу-ментованою і зрозумілою. Окрім художньої сторо-ни, Йосип Пал віртуозно володів технологіями об-робки матеріалів з дерева, гіпсу, полімерів, металу тощо. Як згадував сам педагог, головними помил-ками його поведінки в молодості були легковаж-ність і надлишкове довір’я до людей. На посаді ди-ректора училища його підвела головний бухгал-тер, яку він недостатньо контролював, що могло закінчитися сумно не тільки для нечесної фінанси-стки, а й для директора, над яким постійно висіла підозра «неблагонадійного» для радянської влади.  Найбільш авторитетним з точки зору керівни-цтва в Закарпатській області серед викладачів учи-лища був скульптор і різьбяр Василь Свида. Йому 

діставалося багато замовлень на виготовлення па-м’ятних знаків, скульптур, об’ємних композицій. Для виконання такого значного обсягу робіт потрібні були помічники. У цьому випадку Йосип Пал як ви-сококласний фахівець формотворення, знавець ана-томії людини виявився потрібним для Василя Сви-ди. Можливо, завдяки В. Свиді Й. Пал ближче по-знайомився з видатним українським скульптором Валентином Знобою, батько якого, Іван Зноба, був автором пам’ятника «Україна ‒ визволителям» на околиці Ужгорода. Йосип Пал разом із Валентином Знобою працювали над ще одним пам’ятником, який планували встановити на одній із площ Ужго-рода, але фінансування якого ще не було вирішене. У майстерні В. Зноби Й. Пал засвоїв багато секретів і прийомів, необхідних у роботі скульптора.  У радянські часи скульптор міг отримати замов-лення тільки від владних установ, приватні замов-лення траплялися тільки для пам’ятників на цвин-тарі або пам’ятних дошок. Здібностей для отриман-ня офіційних замовлень на виконання скульптур-них робіт, тобто комерційних здібностей, у Й. Пала не було. Інколи колеги-скульптори, які знали про його мистецькі таланти, залучали його до виконан-ня певних завдань, особливо коли вимагалося до-сягти портретної подібності.  
Висновки. На нашу думку, основною заслугою художника-педагога Йосипа Пала протягом 1970-2003 рр. є те, що Ужгородське училище прикладно-го мистецтва, а згодом і його наступник ‒ коледж зберегли академічну спрямованість підготовки ху-дожників, як це й планували засновники А. Ерделі, Й. Бокшай, Ф. Манайло, А. Коцка та інші корифеї об-разотворчого мистецтва. Адже влада такого завдан-ня перед навчальним закладом не ставила. Училище повинно було готувати майстрів-технологів для фабрик міністерства місцевої промисловості, де, як правило, виготовляли сувеніри із кераміки та дере-ва. Зберегти творче спрямування закладу, високий професіоналізм, художній смак змогли педагоги, що орієнтувалися на таких, як Йосип Пал, Іван Ма-найло, Вільмош Берец, Василь Петрецький, Людми-ла Аверкієва, Едіта Медвецька, Антон Шепа, Аттіла Дунчак, Микола Медвецький та інші. Високий рі-вень викладання рисунку, живопису, композиції, скульптури дозволяв постійно поповнювати ряди членів Національної спілки художників України, підтверджував авторитет закарпатської художньої школи на загальнодержавному рівні і в умовах незалежної української держави створити на базі училища вищий художній навчальний заклад ака-демічного спрямування, спочатку ‒ інститут, пізні-ше ‒ Закарпатську академію мистецтв.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1.  Гаврош Олександр. Скульптор без скульптур // Срібна земля. Фест. ‒ 22-28 травня. ‒ 2003. 2. Небесник І. І. Художня освіта Закарпаття: вчора і сьо-годні. Від художньо-промислового училища до Закарпатсь-кого художнього інституту. – Ужгород. Ґражда. – 2006. ‒ 175 с. 3. Чепа І. І. Виставка творів викладачів Ужгородсько-го училища прикладного мистецтва. Каталог. Ужгород. – 1972. – 29 с.  
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Кашшай О. С. Формування творчої особистості ху-

дожника Антона Кашшая у кінці 1920–1940-х рр.: ми-
стецька освіта, естетичне становлення. Стаття при-свячена дослідженню раннього етапу життя художника Антона Кашшая, зокрема, формуванню його творчої осо-бистості та естетичних поглядів в контексті соціально-культурної та суспільної ситуації на Закарпатті.  

Ключові слова: Антон Кашшай, закарпатське мистецт-во, закарпатська художня школа, закарпатський живопис.  
Кашшай Е. С. Формирование творческой личности 

художника Антона Кашшая в конце 1920–1940-х гг.: 
художественное образование, эстетическое станов-
ление. Статья посвящена исследованию формирования творческой личности и эстетических взглядов худож-ника Антона Кашшая в контексте социально-культурной и общественной жизни Закарпатья, анализу системы ху-дожественного образования мастера.  
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artist Anton Kashshaya in the end 1920–1940-s: fine art 
education, the aesthetic formation. 

Background. The article is devoted to the artist Anton Kashshay (1921-1991), is one of the famous figures of Uk-rainian art of the twentieth century, a landscape painter. He was a well-known personality who formed his own artistic language, discovered innovative methods and techniques of painting, influenced the development of Ukrainian landscape art and showed the prospects of the development of the genre, taught a new generation of young painters who wor-ked after him.  
Objectives. The objectives of the article is to study the cultural and social situation in Transcarpathia in the 1920–1940s, revealing the facts that influenced the formation of the artistʼs personality. 
Results. The Masterʼs creative growth took place in a difficult and dynamic historical situation. A wide range of factors about the artist was analyzed. The biographical fact was investigated.  
Conclusions. First, it is an active revitalization of the so-cio-political and cultural life of the region after its accession to Czechoslovakia/ Secondly, the successful pedagogical activity of the founders of the art school, which was based on certain principles. Thirdly, the introduction of creative experiment in the learning system. And the last is he raising of attention to the principles of folk art, which was very important for of Trans-carpathian artistʼs art method, especially A. Kashshaya. 
Key words: Anton Kashshay, Transcarpathian Art, The Art of Transcarpathia, Transcarpathian Art School, Transcar-pathian Painting. __________________________________ © Олена Кашшай, 2018 

Постановка проблеми. Художник Антон Каш-шай (1921-1991 рр.) є одним з тим культурних дія-чів закарпатського краю, хто в другій половині ХХ ст. брав безпосередню участь у формуванні та розвитку закарпатської образотворчої школи. В іс-торії українського мистецтва він відомий як по-тужний та характерний живописець, автор епічних пейзажів, сповнених різного настрою та широкої гами емоційних відтінків. Його творча манера по-ступово трансформувалася, рухаючись від надбань реалістичної школи в бік вивільнення від жорсткої предметності та лінійної перспективи, але незмін-ною залишилася впізнавана своєрідна могутність творчої манери, що викристалізовувалася завдяки цілеспрямованим пошукам, і щоразу, на кожному новому етапі набувала досконалості.  Антон Кашшай є однією із визначних постатей в українському мистецтві. Будучи представником молодої генерації закарпатських художників, він отримав художню освіту безпосередньо від стар-шого покоління – Й. Бокшая, А. Ерделі, А. Борецько-го, Е. Грабовського. Цілком засвоївши уроки стар-ших митців, він тим не менш на цьому підґрунті сформував власну творчу манеру, розробивши но-ваторські прийоми та техніки живопису, чим суттє-во розширив потенціал існуючої образотворчої традиції. Він особисто доклав чимало зусиль у ви-хованні наступної генерації закарпатських худож-ників, багато років навчаючи молодих живописців і передаючи їм свій досвід. На посаді голови Закарпатського відділення На-ціональної спілки художників України (1961-1976) А. Кашшай багато років поспіль керував діяльністю організації в регіоні, влаштовував пленери, мисте-цькі події, підтримував творчу активність митців, безпосередньо утворював контури художньої та культурної картини Закарпаття у 1950-1980-х рр. При цьому все життя був надзвичайно вірним тра-диціям, які отримав від вчителів.  Для мистецтвознавчого аналізу творчого до-робку А. Кашшая надзвичайно актуальною є необ-хідність висвітлити ранні етапи його формування як творчої особистості, здійснити огляд соціально-культурної ситуації, на тлі якої відбувалося худож-нє і особисте зростання художника. Оскільки ста-новлення живописця відбувалося у 1920–1940-і рр., в часи, коли політичні та історичні події на Закар-патті були надзвичайно інтенсивними, доречним є прослідити етапи життя художника на їх фоні.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити відсутність на сьогодні комплекс-ного дослідження, присвяченого вивченню творчо-го доробку та біографії Антона Кашшая. У науковій літературі до цього часу імʼя А. Кашшая фігурувало здебільшого в загальних працях про історію україн-ського мистецтва [5; 7; 8; 9; 10]. За життя про нього написано чимало статей в журналах та газетах, ви-дано декілька художніх каталогів [1; 2]. Перший ґрунтовний аналіз творчості художника було зроб-лено в альбомі «Антон Кашшай. Живопис», ви-даному до 90-річчя від дня його народження [3], де опублікована значна кількість творів майстра різ-них років, а у вступній статті робиться спроба здійснити огляд основних етапів розвитку твор-
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чості майстра, який спирається на образотворчий матеріал видання. Проте формат альбому не перед-бачає комплексного дослідження творчого шляху художника, і в ньому оглядово наведені дані про його життя і становлення.  Художнику віддається належне місце в числен-них дослідженнях про закарпатський живопис [7; 14; 15]. Серед таких можна виокремити монографії та альбоми про А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла, А. Коцку, Е. Контратовича, В. Микиту, Ю. Герца та ін., в яких наводяться окремі факти про життя А. Каш-шая зазначеного періоду в контексті його контак-тів з іншими художниками.  За останні роки здійснено ряд фундаменталь-них наукових досліджень, в яких різнобічно роз-криваються історичні, соціально-культурні, освітні та мистецькі передумови виникнення закарпат-ської школи живопису, які детально описують за-гальну атмосферу, що вирувала в краї в означений період. Однією з фундаментальних наукових праць, присвячених розвитку краю, і, зокрема, у період 1920–1940-х рр., є монографія «Закарпаття 1919- 2009 років: історія, політика, культура» (за ред. М. Вегеша, Ч. Фединця), в якій зведені фактичні ма-теріали історико-політичного, соціально-економіч-ного, культурно-освітнього життя регіону і на гли-бокому матеріалі розкриваються всі аспекти існу-вання краю в зазначений період [6]. Серед ґрунтовних праць, присвячених розвитку художньої освіти на Закарпатті ХХ ст. необхідно від-значити книгу І. Небесника «Художня освіта на За-карпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний ас-пект» (2000), присвячену актуальним питанням ста-новлення, змісту і характеру системи художньої під-готовки митців [13]. У ній структурно висвітлюються всі періоди становлення художньої освіти на За-карпатті, зокрема 1920-1940-і рр., детально опису-ються повʼязані з цим факти, розкриваються запро-вадженні А. Ерделі та Й. Бокшаєм принципи мис-тецького викладання. Робота дає надзвичайно ба-гатий матеріал для аналізу художньої освіти в об-ласті та допомагає логічно звʼязати його з фактами життя А. Кашшая в означений період.  
Метою статті є дослідження культурно-соціальної ситуації, що панувала на Закарпатті у 1920-1940-х рр., виявлення фактів, які вплинули на формування творчої особистості художника Антона Кашшая в цей час, аналіз отриманої ним мистецької освіти та засад формування його естетичних пріоритетів.  
Виклад основного матеріалу. Дослідники не раз намагалися відшукати причини виникнення у 1920-х рр. потужної мистецької течії на Закарпатті. Небувалий злет в розвитку регіонального мистецт-ва, що відбувався, починаючи з другої чверті ХХ ст., охопив майже всі його види. Культурно-мистецьке явище формувалося на Закарпатті поступово, в пе-ріод між двома світовим війнами у 1920–1940 рр. Питання, яким чином на стику декількох держав за короткий проміжок часу сформувалося своєрідне та новаторське художнє явище з небувалою кіль-кістю яскравих творчих особистостей, є актуаль-ним для мистецтвознавчої науки і сьогодні.  Виникнення явища безпосередньо повʼязується з іменами випускників Будапештського королівсь-

кого інституту Йосипом Бокшаєм та Адальбертом Ерделі, які організували в Ужгороді певну систему художньої підготовки для молоді. Спочатку свою освітню діяльність митці впроваджували в загаль-ноосвітніх закладах Ужгорода – Ужгородській пів-чо-учительській семінарії та Ужгородській реаль-ній гімназії, а також Мукачеві [12:6]. Згодом, у 1927 р., в Ужгороді було відкрито Публічну школу малювання, де учні вищезгаданих закладів могли брати додаткові уроки з професійної майстерності.  А. Кашшай народився 24 лютого 1921 р. в с. Дуб-риничі Перечинського району в родині лісника. Одну з важливих ролей в долі митця відіграв його батько, який регулярно брав хлопця в гори, й іноді такі походи затягувалися на кілька днів. Враження і досвід з цих подорожей стали важливим підґрун-тям у формуванні власного уявлення про оточую-чий всесвіт, завдяки ним прийшло вміння відчува-ти природу, її стани, вбирати в себе її образи, і, врешті-решт, малювати. Талант до малювання про-явився досить рано, і, фактично, завдяки небайду-жості батька А. Кашшай відбувся як пейзажист. Ві-домо, що батько і рідний дядько підтримували ба-жання хлопця малювати.  У 1929 р. родина Кашшаїв із Дубриничів пере-їхала в с. Доманиці, що під Ужгородом, і в цьому ж році майбутній художник розпочав навчання в Уж-городській реальній гімназії, що продовжувалося протягом 1929-1939 рр. Саме тут він отримав пер-ші уроки художньої освіти у Й. Бокшая та А. Ерделі, які в той час викладали малюнок в навчальних за-кладах Ужгорода [13:20]. Трохи згодом він почне додатково відвідувати Публічну школу малювання та поступово інтегруватися до кола творчої молоді і художників старшого покоління.  Антон Кашшай разом з іншими учнями були са-ме тим поколінням, на яке була спрямована систе-ма тогочасної мистецької підготовки, впровадженої митцями старшого покоління. І. Небесник в своїй праці ретельно висвітлює освітньо-виховні успіхи педагогічної системи, запровадженої у гімназіях, де у блоці мистецьких дисциплін, крім рисунку та гео-метрії, особлива увага приділялась естетичному вихованню [13:20]. Щодо рисунку, то системним пріоритетом викладання дисципліни був саме пле-нер, а не копіювання [13:21], методологічні засади якого базувалися на методиці викладання рисунку у школах Європи та Америки [13:21].  Важливим напрямком у вихованні в гімназіях було формування цілісної, розвиненої, патріотично орієнтованої особистості. Відомо, що в обох гімна-зіях діяли організації «Просвіти», «Пласту», працю-вали хорові та театральні колективи; вихованці здійснювали ознайомчі екскурсії до культурних центрів Європи [Там само].  Ще одим важливим аргументом на користь на-вчання саме в Ужгородській реальній гімназії, за свідченням того ж І. Небесника, був надзвичайно якісно оснащений кабінет рисунку, де було все не-обхідне для проведення уроків – картини, пластич-ні моделі, репродукції, кераміка, твори декоративно-го-ужиткового мистецтва для постановок [13:22]. Більшість науковців сходяться на думці, що сис-тема ґрунтовної художньої підготовки, закладена 
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засновниками школи на початковому етапі, є першо-джерелом і поштовхом для майбутнього розвитку певної мистецької традиції на Закарпатті. У дослі-дженні художньої освіти Закарпаття, здійсненому А. Волощук, стверджується, що особливості систе-ми викладання в регіоні спираються на «поєднан-ня здобутків місцевої художньої школи з педаго-гічним досвідом, напрацьованим в умовах україн-ських регіонів та європейських мистецько-педаго-гічних традицій… в атмосфері національно-куль-турного відродження; збереження традиції народ-ної культури та мистецтва» [4:135]. Успіхи в розвитку художньої освіти на Закарпатті того часу відбувалися також і завдяки загальній по-літичний ситуації, в якій опинився край, починаючи з 1920-х рр. За визначенням дослідників, у 1920-х рр. на Закарпатті склалися всі передумови для динаміч-ного розвитку регіональної культури та мистецтва [11:77]. Після приєднання краю до Чехословаччини у 1919 р., упродовж 1919-1939 рр., коли регіон отримав можливість реалізувати себе з більш широкими пра-вами та можливостями, ніж до того, всі сфери життя зазнали динамічного розвитку [11:77]. Економічне зростання вплинуло на розвиток куль-тури в цілому. Молоді художники мали змогу відчути себе такими, що живуть у європейському місті з його специфікою та можливостями. Зокрема, в краї було розпочато масштабну архітектурну реконст-рукцію, в результаті якої із середини 1920-х рр. відбувається розбудова міст і сіл. Причому, у будів-ництві домінує естетика європейських мистецьких напрямків, зокрема, конструктивізму, актуальному для Європи того часу. Тож, відпрацьовуючи в сту-діях художні вправи із стилізації та експерименту-ючи різними прийомами, художники мали змогу безпосередньо «на вулиці» засвоювати певні мо-дерністські стилі та течії.  У 1920–1930-х рр. на Закарпатті активно розви-вається театральна активність. У 1921 р. під егідою того ж закарпатського товариства «Просвіта» в Уж-городі відбулося урочисте відкриття театру. Орга-нізовувались приватні музичні школи – в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Виноградові, Хусті, Солотвині, засновниками яких ставали випускники Будапешт-ської, Празької та Віденської консерваторій. Відбу-лася активізація літературного життя регіону, яке концентрувалося навколо редакцій газет, журна-лів, видавництв і друкарень. Регулярно відбували-ся вечори поезії. Серед пластичних видів мистецтва у 1920-х рр. на Закарпатті домінує народно-прикладне мисте-цтво та народні промисли, в наслідок чого відкри-ваються та поширюються «ремесельські школи». Можливо, цей фактор переваги декоративно-вжит-кового мистецтва на тлі зростання національної свідомості в краї є ще одним аспектом, що вплинув на формування специфічної естетики закарпатсь-кої художньої школи, в якому завжди були акту-альними традиції народного мистецтва. Синтез ху-дожніх принципів народного мистецтва із засада-ми академічної майстерності є одним з фундамен-тальних пріоритетів закарпатської традиції, що суттєво впливав на формування специфічної, влас-тивої регіону художньої естетики, зокрема, прита-

манної А. Кашшаю на деяких етапах його зростан-ня. У його творчості в певні періоди можна вияви-ти образотворчі прийоми, властиві народному ма-лярству, за допомогою яких вибудовується картин-ний простір та посилюється ефект узагальнення образів. Цікавість до народного мистецтва, його елементів була закладена ще в реальній гімназії.  Навчання малюванню таким чином відбувалося на тлі творчого злету в мистецькому середовищі Ужгорода. Завдяки демократизації суспільства за-карпатські митці могли здійснювати творчі поїзд-ки на навчання в Європу, відвідували виставки та різ-номанітні мистецькі події, зокрема в Празі і Відні.  Й. Бокшай писав, що в той час перед очима в них був приклад багатьох європейських країн, де на-прикінці XIX – початку XX ст. відбувався активний процес зміцнення власних національних шкіл мис-тецтва [7]. Якщо Й. Бокшай привніс в систему на-вчання принципи професіональної академічної майстерності та пленерної роботи, то А. Ерделі, як новатор, допомагав молодим мистцям розкривати творчий потенціал через засвоювання здобутків модерністського європейського мистецтва першої половини ХХ ст. Молодь в гімназіях та Публічній школі рисунку вже з самого початку навчання от-римувала не тільки необхідні засади майстерності, але й творчо експериментувала. Останнє є ґрунтов-ним у розумінні витоків сміливих, іноді ризикова-них пошуків у творчості Антона Кашшая у 1960–1980 рр. Здібність до сміливих експериментів і од-ночасно глибоке розуміння основ живописної май-стерності, отриманої в результаті багаторічної пле-нерної практики, характеризує творчість А. Каш-шая на різних етапах його творчого життя. Адже майстер досконало засвоїв цю школу і сповна реа-лізував отримані знання у власних роботах.  У 1939 р. ситуація на Закарпатті змінилася. Регі-он був окупований гортистською Угорщиною (1939-1944 рр.). Почалася війна, після закінчення якої у 1945 р. в Європі змінилися кордони, а Закарпаття стало радянським і приєдналося до Радянської Ук-раїни. Міста залишили різні установи і творчі органі-зації [6:135]. Публічна школа малювання закрилася. Цей рік також припав на завершення А. Кашшаєм навчання у гімназії. Юнак, який мріяв продовжувати художню світу в Будапештській академії мистецтв чи в арт-школах Америки, був змушений кардинально змінити свої плани і йти заробляти [3:230].  З 1940 по 1946 рр. А. Кашшай працював служ-бовцем в бюджетно-фінансовому Управлінні при Ужгородській угорській королівській лісничий ди-рекції (1940-1941), рахівником у рахунковій части-ні при Ужгородському угорському королівському фінансовому управлінні (1941–1944), потім у ра-хунковому відділі Народної Ради Закарпатської Ук-раїни (1944–1945), начальником сектору плану-вання Закарпатського обласного відділу в Ужгоро-ді (1946). Завдяки цій роботі він звільняється від воєнно-примусової роботи [3:232]. Але навіть в цей складний час художня спільнота продовжувала підтримувати тісний звʼязок. Митець також нама-гався бути поруч із вчителями та іншими художни-ками. При будь-якій нагоді вони зустрічалися, ви-ривалися разом на пленери [3:232].  
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1945 рік став для художника визначальним – він не тільки одружився на Ілоні Шипош-Солої, але й прийняв рішення піти з фінансово-планового від-ділу заради художньої діяльності. У 1946 р. в роди-ні народився старший син Іштван (Степан), тож пи-тання забезпечення родини на якийсь час перекри-вало багато інших пріоритетів, але все одно він оста-точно вирішив займатися художньою діяльністю. Згодом, після війни, мистецькі події в Закарпат-ті почали помалу відновлюватись. У 1946 р. було створено Закарпатське відділення Спілки худож-ників України, яке очолив А. Ерделі. Після звіль-нення із роботи у 1946 р. А. Кашшай пішов в худож-ню студію, організовану при Спілці. У жовтні цього ж року вступив до Спілки художників, а згодом пі-шов працювати в творчо-виробничі майстерні Ху-дожнього фонду СРСР.  До першої половини 1940-х рр. відноситься серія етюдів, виконаних на пленері, в яких переважає ре-алістичний метод: «Літо», «Зимова річка» (сер. 40-х). У 1947 р. на обласній виставці розпочинається ви-ставкова діяльність художника – експонується по-лотно «Доманинці», яке демонструє досить міцну живописну майстерність. З 1950-х рр. митців краю почали запрошувати до всесоюзних і республіканських художніх виста-вок. На перших же післявоєнних виставках в Києві та Москві їхні твори були відзначені нагородами і дипломами. Закарпаття, приєднане до СРСР у 1946 р., не мало до того тривалих контактів з визнаними радянськими мистецькими центрами, академіями та спілками, тож полотна закарпатців справляли певне враження на радянських критиків, творчу еліту та глядачів. На початку 1950-х рр. Третьяків-ська галерея здійснила ряд закупівель творів за-карпатців до своїх фондів, зокрема, ряд епічних пейзажів Антона Кашшая.  
Висновки. У період 1920-1940-х рр. художник пройшов складну путь формування власної творчої особистості, отримав мистецьку освіту у видатних майстрів краю, увійшов до творчої спільноти ху-дожників, які допомагали у вихованні його есте-тичних смаків. Творче зростання майстра відбува-лося в умовах складної та динамічної історичної ситуації, що панувала на Закарпатті в означений період, і яка, тим не менш, сприяла мистецькій ак-тивності та позитивно вплинула на остаточне рі-шення А. Кашшая обрати шлях художника.  Аналізуючи соціально-культурну ситуацію на Закарпатті протягом 1920-1940-х рр. – періоді фор-мування художника, чітко виокремлюються певні аспекти, що сприяли становленню та вихованню його естетичних поглядів.  У першу чергу, це активне пожвавлення суспіль-но-політичного та культурного життя регіону піс-ля його приєднання до Чехословаччини, в резуль-таті чого на Закарпатті склалися умови для втілен-ня різносторонніх творчих програм і проектів. Мо-лоде покоління, серед яких був і А. Кашшай, мало перед очима гарний приклад реалізації творчого потенціалу. Творча інтелігенція, зокрема, художни-ки, вільно подорожуючи Європою, привносили в край новаторські ідеї та підтримували його худож-нє життя на високому рівні.  
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Музика живопису або живопис музики?  
М. Чюрльоніс 

 
Постановка проблеми. Колорит є одним з най-важливіших засобів емоційної виразності в живо-писі, а в музиці колорит – це тембр. Звʼязок між мис-тецтвами існував завжди. В одні епохи він був мен-шим, в інші – цей звʼязок був великим. Вивчення взаємозвʼязків мистецтв підвищує рівень розвитку художніх, естетичних якостей, розвиває сприйнят-тя художньо-творчих здібностей, що надзвичайно важливо для якісної підготовки майбутніх фахівців.  
Мета – визначити спільне поняття цих мис-тецтв, їх взаємозвʼязок, побачити родинні звʼязки, оволодіти навичками сприйняття і передачі харак-терних рис музичного твору через мальовниче його осмислення.  
Виклад основного матеріалу. Форми взаємо-звʼязку мистецтв бувають надзвичайно різні. Спів-дружність музики, поетичного слова, танцюваль-них рухів, театралізованої дії виникла здавна у на-родних обрядах. У професійному мистецтві – в опе-рі та балеті, у театрі і кіно – музика стала невідʼєм-ним компонентом мистецької взаємодії. Багато спільного є між музикою та образотвор-чим мистецтвом, хоча їхні художні мови дуже від-різняються, особливо способом сприймання. Му-зика належить до часових мистецтв і сприймається слухом, а живопис, графіка, скульптура, архітек-тура – це просторові мистецтва, які ми сприймаємо зором. Тому їх взаємодія досить складна і розвива-ється у різних напрямах. Леонардо да Вінчі – великий італійський худож-ник епохи Відродження, назвав музику «сестрою живопису». Ці два види мистецтва розвивалися ра-зом, стикаючись не менш тісно, ніж музика і поезія. Музиканти і музикування, музичні інструменти бу-ли улюбленою моделлю для образотворчого мис-тецтва різних епох.  Є семантичне споріднення між тембром в музи-ці і колоритом в живописі. Тим не менш, колорит це одна з найважливіших систем емоційної вираз-ності в живописі, а в музиці колоритом є тембр.  Музика нерідко надихає художників і скульпторів на створення портретів музикантів-виконавців, на-тюрмортів із музичними інструментами, картин із му-зичними назвами: прелюдія, соната, симфонія, нок-тюрн, фуга тощо. У такий спосіб вони створюють об-рази музики. І навпаки, мотиви й особливості просто-рових мистецтв проникають у музику: виникають звукові «портрети» і «пейзажі» – фортепіанні аква-релі, етюди-картини або симфонічні ескізи, фрески. Інший напрям взаємодії музики й образотвор-чого мистецтва – «музикальний живопис» започат-кував литовський композитор і художник Мікало-юс Чюрльоніс. Він створив цілу галерею картин-со-нат, утілюючи цю музичну форму в живописних композиціях на тему весни, літа, зірок, сонця, лісу, пірамід. Більшість картин Чюрльоніса за жанром картини-сонати, картини-фуги, картини-прелюди. Про Чюрльоніса Вʼячеслав Іванов писав: «Свої фан-тастичні картини він дійсно співав, висловлюючи 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 8  р і к .  В И П У С К  1 0  

 63

ніжними фарбами, візерунками ліній, завжди хи-мерною і надзвичайною композицією якісь космічні симфонії... Чюрльоніс безсумнівно музикант...» [11]. «Його творчість – музика в тій же мірі, як живопис», – писав про Чюрльоніса В. Є. Маковський. ‒ Те, як міг бачити-чути Чюрльоніс, можна розшифровувати, роз-плутувати і розгадувати» [11].  Новий напрям у царині синтезу мистецтв ви-никає тоді, коли російський композитор Олександр Скрябін створив оригінальний твір «Прометей» («Поема вогню») [2]. У партитуру цього твору ком-позитор вписав рядок для «світлової клавіатури». Відповідно до авторського задуму під час виконан-ня поеми в концертному залі за допомогою різно-кольорових променів мав виникати образ палаю-чого вогню. Так виникла кольоромузика. Спіль-ність Чюрльоніса і Скрябіна неможливо не поміти-ти. Ледь вловимі спільні риси є навіть в зовнішнос-ті, видно деяку спільність ідей та інтересів. Азбучні є уявлення про те, що Скрябін вирішував питання світломузики з «музичної сторони», а Чюрльоніс – з «мальовничої» [6]. Відбувалося це в першому де-сятилітті ХХ ст., і знайомі вони при цьому не були.  Відомий російський художник І. Є. Рєпін дуже любив музику і створював образи відомих музикан-тів. Свого друга – композитора і диригента А. Г. Рубін-штейна – художник малював три рази. Перші дві картини-портрети були створені ще при житті му-зиканта (1881 р. та 1887 р.), котрий позував при їх створенні. У цих портретах Рєпін зумів передати характер А. Рубінштейна: сила, енергійність, велич-ність. Під час написання другого портрета, де ди-ригент був зображений за диригентським пультом на нейтральному фоні, по пояс, вільний без усіля-ких деталей, І. Рєпін сказав: «…Цікава голова, на ле-ва схожий, шкода, що часу у нього мало, і позує він погано…» [10]. Як відомо, цей портрет написаний за кілька днів до смерті відомого комопозитора, що надає роботі особливого драматизму. Створюється враження величності та грандіозності зображува-ного. Він сам як його музика: особлива, неповтор-на. Ця музика звучить в його очах. Там також неза-кінчені твори, невтілені ідеї, музика, яку він вже ні-коли не напише. Після смерті композитора, художник знову по-вернувся до написання його портрета. Над цим портретом, Рєпін працював з 1909 по 1915 рр. Ця картина відрізняється святковістю, урочистістю, монументальністю, хоча і написана після смерті композитора. І на цей раз художник писав картину по памʼяті. Фігура диригента показана в повний зріст на фоні святкової Петербурзької концертної зали, яка наповнена глядачами. Обличчя слухачів не видно, вони злиті в одну масу. Для художника важливі не їх особистості, а якимось чином він зу-мів передати єдність залу і оркестру. Хоча оркестру на картині не зображено, але дуже добре відчуває-ться присутність артистів. Диригент показаний в мить творчого польоту, де вся фігура музиканта ві-дображає свою велич та сильний характер. Худож-ник досягає такого результату завдяки енергійним мазкам фарб, ніби зображуючи звуки музики. Під 

час написання цієї картини І. Рєпін використовує сучасний вид живопису, стиль імпресіонізму і яск-равий ефект зображуваного передався за рахунок гри фарб. Найбільш великий представник імпресіонізму в музиці – французький композитор Клод Дебюссі, теж любив зображувати пейзажі у своїй музиці, і вони у нього такі ж хиткі, як і у художників-імпре-сіоністів. Слід згадати такі твори, як симфонічні ескізи, пʼєса «Місячне сяйво», фортепіанна прелю-дія «Дівчина з волоссям кольору льону» і багато ін-ших. Акорди прозорі, а нестійка гармонія і капризи ритмів у поєднанні з темою-фактурою, властивим творам Дебюссі, найкраще сприяють створенню таких же швидкоплинних настроїв, які панують в пейзажах художників-імпресіоністів [13].  Є художники, які бачать спільність між написа-ними ними картинами та музичними жанрами. Ось так зʼявляються цикли: Соната сонця raquo, Сона-
та весни raquo, Соната пірамід Чюрльоніса, фуги і 
ноктюрни Купки, Фуга в червоному Клеє.  Ще одна форма взаємодії музики і живопису зʼяв-ляється в другій половині ХХ ст. – графічні парти-тури. Вони виглядають як малюнки, але такий зовнішній вигляд більш очевидний для виконання великими складами оркестру, ніж численний ряд рядків. При цьому більше підходить для музики, де висока роль імпровізації. Одна з перших таких пʼєс для будь-якого складу, також натхненна творчістю художників – Олександра Колдера, Джексона Пол-лака і Роберта Раушенберга. Її партитура дуже ці-кава, адже цю композицію можна виконувати з будь-якої точки і при цьому в будь-яку сторону, ви-конання відбувається в трьох вимірах – горизон-тальному, вертикальному і тимчасовому. При цьому заздалегідь необхідно визначити тільки тривалість пʼєси, тому що вона не запропонована композитором. Тому пʼєса залишає враження ірреальності.  Не можна оминути і наших відомих митців Сріб-ної Землі. Закарпаття – це скарбниця народних та-лантів. Наш край здавна славиться своїми худож-німи та музичними традиціями, започаткованими палкими ентузіастами, талановитими артистами, художниками, блискучими педагогами, неповтор-ними культурно-громадськими діячами. Закарпат-ці пишаються своїми видатними земляками. Гор-дість Закарпаття: Володимир Микита – унікальна і неповторна особистість. Народний художник Укра-їни, академік Академії мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, він вписав яскраву сторінку в історію закарпатської школи живопису; Йосип Базел – один з передових музикантів Закарпаття, який отримав велике визнання, повагу багатьох прихильників, людина великого таланту, лауреат багатьох нагород та премій, композитор, педагог, прекрасний музикант. Багато років митці товари-шували, підтримували один одного у творчих почи-наннях. І результатом багаторічної дружби на світ зʼявилася музична пʼєса для струнного квартету «Сумна мить» за картиною В. Микити «Моя мамка».  Премʼєра твору відбулася у великій залі музич-ного училища, де на той час працював композитор. 
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Виконали цю пʼєсу студенти музичного училища під керівництвом І. В. Лєснік. Це є цікава та неорди-нарна композиція Йосипа Йосиповича, котра стала музичним супроводом до перегляду картини худож-ника. Й. Базел прагнув до синтезу живопису з му-зичним мистецтвом. На картині зображена старенька жінка в чорному вбранні, знесилена від горя та болю, мати В. Микити. Контрастом до її образу слугує бар-вистий і квітучий фон, який символізує оточуюче життя. Коротка сумна мить містить стільки правди-вих емоцій! Серед музичних фарб: густий, темний ре-гістр та різкі і насичені кластери. Тут зображується внутрішній світ матері, передається біль втрати, хви-лювання, а також згадку про нелегке життя старої жінки (про що на картині свідчать зморщені і вироб-лені від важкої праці руки) [8]. Передача почуттів музики зручніше через абст-рактні форми, живі, органічні, дихаючі і зростаючі. Мистецтво завжди надихає музикантів, а музика ху-дожників, створюючи політ творчої думки при ство-ренні творів мистецтва. Візерунки оригінальні і не-повторні, адже почуття неповторно різноманітні. 
Висновки. У процесі вивчення теми доходимо ви-сновку, що взаємозвʼязки образотворчого мистецтва і музики, взаємодія звуку і кольору велика, як у му-зиці тембр і тон, так в мистецтві рівнозначні їм колір і ритм. В обох мистецтвах велике значення відіграє ритм, створюється сюжет. Проведена паралель між живописом і музикою, знайдено поєднання сприй-няття творів образотворчого мистецтва і музики на підставі спільності їх стилю, жанру, настрою.  В образотворчому мистецтві можна виразити не тільки настрій, але і засоби музики такі, як тембр, ритм, мелодія.  Намагаючись зробити музику видимою, худож-ник формує вміння бачити і відчувати взаємозвʼя-зок мистецтв, взаємодію звуку і кольору, розвиває сприйняття творів музики та образотворчого мис-тецтва на основі їх спільних рис. Вивчення взаємо-звʼязків мистецтв підвищує рівень розвитку худож-ніх, естетичних якостей, розвиває сприйняття, роз-виває художньо-творчі здібності, що надзвичайно важливо для вміння відчувати, а це дуже важливо для художника.  Передача одного через інше дуже цікава в плані прикладного застосування в мальовничому і му-зичному мистецтві. Саме завдяки цій своїй особли-вості поширюватися, творчість взаємно доповнює і взаємно замінює один одного. Протягом всього іс-нування цих мистецтв вони взаємодіяли, близь-кість їх була різна, але завжди їх можна було спів-віднести і доповнити. Поєднавши традиції обох мистецтв, зумівши зрозуміти їх загальні поняття, узагальнивши досвід попередньої взаємодії мис-тецтв, художній і музичний розвиток, можна сказа-ти, що художники створили яскраві самобутні тво-ри, а звʼязок мистецтв завжди існував і допомагав художникам і музикантам.      
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УДК 77.071.1 Контратович (407.87»1933-1944») 
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РАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ  
ЕРНЕСТА КОНТРАТОВИЧА (1933-1943)  
Чейпеш А. І. Ранній період творчості Ернеста Кон-

тратовича (1933-1943). Стаття присвячена першому етапу творчості Ернеста Контратовича, який тривав з 1933 р. до 1943 р. та включає в себе два наступних: пері-од Чехословацької Республіки (1933-1938) та період угорської окупації (1939-1943).  
Ключові слова: закарпатська школа живопису, жан-рові композиції Ернеста Контратовича, експресіонізм, побутовий живопис Закарпаття.   
Чейпеш А. И. Ранний период творчества Эрнеста 

Контратовича в 1933-1943 годы. Статья посвящена первому этапу творчества Эрнеста Контратовича, кото-рый длился с 1933 г. по 1943 г. и включает в себя два следующих: период Чехословацкой республики (1933- 1938) и период венгерской оккупации (1939-1943).  
Ключевые слова: Закарпатская школа живописи, жан-ровые композиции Э. Контратовича, экспрессионизм, жан-ровая живопись Закарпатья.  
Cheipesh A. I. Early period of creativity of Ernest 

Kontratovich (1933-1943). Ernest Kontratovych was one of the representatives of the Transcarpathian art school, and he not only takes an important place in the regional art school but in the whole culture of Ukrainian landscape of XX century. Collection of his landscapes mostly depicts majestic views of different spots of Carpathian mountains. Kontrato-vych himself considered own work as landscape, paying a lot of attention and time to this genre. However, he didnʼt have a bright and optimistic start, that could have been full of energy and pure beauty. The first stage of his artistic career took its place during 1930ʼs and the beginning of 1940ʼs – a period considered as Carpathian economic crisis. This article is dedicated to analysis of his work from this particular period, to his style and themes that changed as time was passing. It is known that Kontratovych himself connected the stages of his artistic path with the main historical events of Transcarpathian region. The longest, so called «Soviet» period, started in 1944, when Soviet Army had entered Transcarpathian region to set those lands free from the fascist Hungarian occupation. The previous period is deter-mined as «pre-soviet»: political powers changed twice then. According to this timeline, there are two subperiods during pre-soviet one. The first one was named after Chechoslovak Republic (1933–1938), when Transcarpatian region was under its protectorate, and the second one named after Hun-garian occupation (1939–1943). The period of Czechoslovak Republic is marked by unusual choice of themes and plots.  E. Kontratovich finally looks at the landscape, the one in which he will be in further creativity - an intimate or large-scale image of the forest and mountains, bright in color and emotions. 
Key words: Transcarpathiaʼs school of art, Ernest Kontra-tovychʼs genre compositions, expressionism, Genre painting of Transcarpathia. ______________________________________________ © Анна Чейпеш, 2018 

Постановка проблеми. Закарпатська школа живопису – наймолодша з усіх художніх шкіл Укра-їни. Часом заснування вважається відкриття А. Ер-делі Ужгородського державного художньо-промис-лового училища у 1946 році, де викладали видатні художники Закарпаття – Й. Бокшай, В. Свида, А. Коц-ка, Е. Контратович та ін. Незважаючи на те, що за-карпатській школі вже понад 70 років, діяльність її митців досі потребує глибокого вивчення та дослі-дження. Один із корифеїв школи, учень та послі-довник А. Ерделі та Й. Бокшая, Е. Контратович за життя якого не вийшло жодної монографії, яка б висвітлювала його величезний творчий доробок. Певну складність становить дослідження творчості Е. Контратовича через ряд причин, зокрема, відсут-ність датування та існування декількох варіантів полотен, невелика кількість ранніх робіт, що дійш-ли до нашого часу. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливу інформацію про життя та творчий шлях Ернеста Контратовича представлено в особовій справі, яка зберігається в поточному архіві Закар-патської організації Національної спілки художни-ків України (ЗОО НСХУ). Там наявні детальні спис-ки робіт, виставок (із зазначенням кількості та назв робіт) та ряд найбільш ранніх публікацій 1970-х рр. про Е. Контратовича у професійній літе-ратурі та пресі Закарпаття. Єдиною монографією є альбом «Ернест Конт-ратович», що побачив світ у 2007 році [3]. Вступні статті написані мистецтвознавцями О. Федоруком та О. Приходько й дають уявлення про творчу ді-яльність живописця. Альбом презентує 96 картин усіх періодів творчості.  Мистецтвознавець В. Мартиненко у серії «Ху-дожники України» дає опис ранніх літ митця, пер-ших спроб творити та періоду становлення [2]. Професійний аналіз, чітке та вдале визначення го-ловних задумів, надзвичайно тонке та інтуїтивне відчуття смислу робіт блискуче показано на тлі со-ціально-історичних умов розвитку особистості ху-дожника. Праця «Образотворче мистецтво Закарпаття» львівського мистецтвознавця Г. Островського, 1974 р. дає багато інформації про життя Е. Контратовича [6]. Логічна структуризація фактів – поділ на розді-ли, що узгоджені з історичною ситуацією на Закар-патті, дає змогу прослідкувати поступовий розви-ток та зміну творчої манери Е. Контратовича у кон-тексті культурно-художнього середовища.  Каталоги персональних виставок, що видавали-ся кожні 5 років, починаючи з 80-річчя митця, зав-жди дають нову та невідому інформацію про кори-фея крайової школи. Він не був обділений увагою преси, збереглася велика кількість нарисів, статей та інтервʼю. Все це вказує на безперечну цікавість до художнього доробку та життя Е. Контратовича.  
Метоюдослідження є мистецтвознавчий аналіз перших робіт Е. Контратовича, написаних у ранній період творчості (1933–1938). У цей час художник багато експериментував з технікою та матеріалом, звертався до різних жанрів.  



В ІСНИК  ЗАКАРПАТСЬКО Ї  АКАДЕМ І Ї  МИСТЕЦТВ 

 66 

Виклад основного матеріалу. Ернест Контра-тович народився у Чехословаччині у 1912 р. та з дитинства відчував потяг до малювання. Він копі-ював репродукції з картин епохи Ренесансу, ліпив з глини, створював численні начерки місцевих жите-лів. Після закінчення школи пішов навчатися в Уж-городську півчо-учительську семінарію, де сталася доленосна зустріч з А. Ерделі, який щойно повернув-ся з Європи повний сил та натхнення створити ху-дожньо-освітній заклад у рідному Закарпатті. Е. Кон-тратович та його талановиті однолітки, що також мали хист до живопису, А. Борецький, А. Коцка, З. Шо-лтес, відвідували «Публічну школу малювання», зас-новану А. Ерделі та Й. Бокшаєм. Старші викладачі во-дили молодь на пленери, передаючи здобуті під час свого навчання за кордоном безцінні знання, виховуючи таким чином наступне покоління пред-ставників місцевої школи.  У 1931 р. було засновано Товариство діячів об-разотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі. «Основне його ядро творять руські художники: О. Бокшай, А. Ерделі, В. Коцка, В. Дван-Шарпотокі, Ів. Ерделі і пізніше, вступили А. Борецький, А. До-бош, Е. Контратович і З. Шолтес» [1:401]. Беручи участь у своїх перших виставках, організованих То-вариством, молодий художник поступово ставав ві-домим у мистецьких колах Закарпаття. З цих років починається насичена експериментами творча ді-яльність. В автобіографічній записці «Творчий шлях» рукою художника написано: «Для обʼєктив-ного визначення мого творчого шляху пропоную дотримуватися такої схеми: 1. Творчість дорадян-ського періоду; 2. Творчість радянського періоду. Дорадянський період поділяється на: 1. Період Че-хословацької республіки; 2. Період угорської оку-пації» [7]. Доречним видається змінити назви двох перших етапів творчості. У дорадянський час від-булося становлення творчої особистості митця, то-му він визначається як «ранній». Радянський етап був часом найбільшої творчої активності, тож він позначений як «період розквіту». Після розпаду Ра-дянського Союзу у творчості Е. Контратовича на-стає третій період із назвою «період доби Незалеж-ності». Оскільки художник жив та творив переваж-но на Закарпатті, доцільним є визначити його як «закарпатський період». Згідно з цього ранній пе-ріод охоплює 1933–1943 рр., період розквіту три-вав з 1944 р. по 1990 р., хронологічні межі закар-патського періоду – 1991–2007 рр. До 1919 р. територія Закарпатської області на-лежала Угорщині, потім за Сен-Жерменським дого-вором її було передано Чехословацькій республіці, в складі якої Закарпаття ( у ті роки – Підкарпатська Русь) набуло автономного статусу. Період угорсь-кої окупації тривав з 1939 до 1943 рр., коли радян-ські війська прорвали кордон та увійшли до Закар-патської області у 1944 р. Економічна ситуація на західній Україні не сприяла розкриттю творчого потенціалу митця. Мова йде про світову економічну кризу 1929 року – одну з найбільших криз країн капіталістичного сві-ту. «Ранній період творчості Контратовича випадає 

на дуже важкий для Закарпаття час – роки еконо-мічної кризи. Вимирали села, руйнувалися сотні сі-мей, з небаченою швидкістю зростала армія еміг-рантів, безробітних, жебраків. Художник не зміг то-ді зрозуміти до кінця справжнього значення подій… Він узяв близько до серця лише один бік явищ – безмірне страждання рідного народу» [6:69]. Провід-ною темою всього раннього періоду стає зображення злиднів, зубожіння, убозтва. Головною метою було відбити у роботах жахаючу реальність. Для митця бу-ло непомірно важко бачити нещадне вимирання та зникнення рідної Верховини. Закарпатський поет і публіцист В. Гренджа-Дон-ський писав про це: «…В десяту річницю панування чеського імперіалістичного-шовіністичного режи-му верховинці гинуть з голоду! У серці Європи, у вік радія і прекрасних комунікацій, у добу величез-них культурних досягнень, в ХХ столітті… Ми на очах світу здихаємо з голоду… Так хочеться зари-дати на весь світ, стягнути з неба й самого бога, хай би побачив, як страждає, як мучиться й гине на-род…» [2:9].  Життєві обставини відповідним чином відобра-зились у творчості митця. Е. Контратович починає галерею своїх ранніх робіт зображенням жебраків, знедолених, помираючих. Непривабливі, трагічні образи злиденних стають дзеркалом драматичних подій.  Роботи обох періодів раннього часу схожі на те-матикою, композицією, колоритом та стильовими тенденціями. Саме тоді Е. Контратович починає до-сить експресивно вирішувати твори, використову-вати навмисну деформацію, досягаючи крайнього напруження у настрої картини. Улюблені тони в цей час – чорні, темно-сині, фіолетові, червонуваті. Композиційне вирішення у жанрових роботах, та-ких як «Похорон бідняка» (1939), «Бідна Верхови-на» (1939), «Бездомна сирота» (1943), досить по-дібне. У них використаний схожий прийом – макси-мальне наближення головного персонажу на пер-ший план, за рахунок чого художник робить гляда-ча учасником подій. Відкривається творчість митця періоду Чехо-словацької Республіки «двома старанно виписани-ми, підкреслено психологічними олійними портре-тами нужденного «Жебрака Олекси» (1930) та за-смученої «Німої дівчини» (1932). Зі слів самого ху-дожника відомо, що його ніколи не приваблював жанр портрета, він був лише приводом для студію-вання натури» [2:7]. Перші спроби себе у жанрі пейзажу відзначаються тяжінням до камерності та ліричності. Картини, зазвичай, невеликого розміру, виконані олією на полотні або картоні. Тематика невибаглива – верховинські сільські хатки з їх ха-рактерними гострими дахами, провулки, гори («Зима в Сухім», «Ужок», «Зимовий пейзаж» (всі – поч. 1930-х рр.)). Одним із ранніх романтичних творів художника є краєвид «Верби над озером» (1933). Невеличка за розміром робота асоціюється із ілюстрацією до казки. Погляд відразу притягують верби, які нага-дують силуети людей, що ніби застигли в німій 
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розмові. Е. Контратович був захоплений фольклор-ною культурою Закарпаття, з її містичними історі-ями, неймовірними пригодами, народними пісня-ми, елементи яких знаходять відображення у тво-рах раннього періоду.  У цей час Е. Контратович починає створювати жанрові композиції. Багато з них написано у 1937–1939 рр. Тематика залишилась та ж сама – страж-денний народ Закарпаття.  Жанрова робота «Дід каліка» 1937 р. написана в олійній техніці на картоні. Головним персонажем є дід із покаліченими ногами, який стоїть спи-раючись на свою палицю. Одинока постать зобра-жена на тлі дивного пейзажу. Земля вкрита зелен-ню, поодаль видно сільські хати, там іде розмірене життя, а тут мертві, засохлі верби і нікому не по-трібний каліка. Композиція твору побудована си-метрично, художник дотримується ритму, що хви-лями передається від першого до другого плану. Людська постать ніби повторюється в контурах ви-гнутих дерев. Приглушені кольори, контраст теп-лих (жовтого, жовтогарячого, вохристого) та хо-лодних тонів (синього, зеленого, фіолетового) під-креслюють фантастичність твору, його містич-ність. Кольором виділена фігура каліки, його білий одяг складається з відтінків жовтого, блакитного та фіолетового, яким окреслено контур. Жовте об-личчя перегукується із жовтою землею та небом. Форми побудовані мʼяким мазком, але не опрацьо-вані детально, тому що головне – не деталі, а від-творення загального настрою твору, розкриття те-ми самотності та байдужості.  Образи жебраків залишаються провідними у творчості художника. «Вони [жебраки] є представ-никами низів, а я завжди симпатизував біднякам» [3:99]. Таке ставлення до людей не випадкове. Ху-дожник сам ніколи не розкошував, жив скромно та просто. Вчителювання у найбільш віддалених міс-цях Верховини дало йому змогу побачити світ не прикрашеним, таким, яким він був насправді, в усій його оголеності та злиднях. Побачене закарбува-лось у памʼяті, залишило невигойні рубці на серці. Тому Е. Контратович звертається саме до цієї тема-тики, хоча його завжди полонив казковий світ Кар-пат. Митець тяжів до природної краси, яка його оточувала, але вона на певний час відступила пе-ред суворими реаліями життя. Відтворення соці-альних умов існування стало першорядним в його творчості. У такому ключі вирішена робота «Зруйнована хата» (1938). Напівзруйнована хата на пустирі, яку оточує мертвий пейзаж, схожий на згарище після спустошуючої пожежі. Єдиний рух присутній у постаті старенької із парою кіз, що підіймаються по схилу. У композиції відчувається певна зако-номірність ритмічної побудови. Пологі гори, мʼя-кий схил з руїнами, хмарки що окутують гірські вершини, похилений тин – все підкреслює пла-вність та округлість ліній. «Ось його «Верховинсь-ка хата» (сучасна назва «Зруйнована хата» – авт.); хати майже немає, стоїть лише третина, інша роз-кидана вітрами, знесена стихією; на передньому 

плані, – перед «хатою» – зіяє яма, як відкрита мо-гила, біля ями дуплава верба – готовий хрест» [1: 275]. Символічність у роботах Е. Контратовича присутня завжди. Його полотна – це реалістичне відображення з деяким філософським підтекстом. Саме про цю рису вдало висловився О. Ізворін у статті 1943 р. «Сучасні руські художники»: «Не-давно художник мав декілька композиційних ре-чей, і тут убогість скорше виражена почуттям, ді-стала ідейне оформлення, стала прямою темою, до-сягла символічного значення. Можна сказати, що якою б манерою Контратович не користувався, все витворене ним до цього часу пронизане духом ре-алістичної правди. Він перший пробує показати со-ціальну убогість народу, що ховається за зовніш-ньою барвистістю «нашої мальовничої отчини» [1:276]. У роботах «Безробітний волоцюга» та «Жебрач-ки» Е. Контратович продовжує відтворювати жит-тя селян в часи кризи. Покалічені долею жінки зоб-ражені на тлі поетичного пейзажу, який підкрес-лює трагічність та безвихідь їх життя. «Безробіт-ний волоцюга» робота знакова, адже в ній вже вба-чаються майбутні стильові особливості творчості митця. Твір написаний дещо узагальнено, без надмірної деталізації, акцентується увага на від-творенні настрою та емоційному стані ситуації. Ця робота могла слугувати попереднім варіантом до завершеного, капітального полотна «Безробітний волоцюга», створеного декількома роками пізніше у більш похмурій, темній гамі. Лежачи на траві, підперши голову однією рукою, чоловік курить трубку. В нього все що потрібно зараз – одяг, пляшка, шмат хлібини, взуття, що висить на при-хиленій до тину палиці. З одного боку, це образ безтурботності, адже безробітний означає вільний. Та в контексті епохи, це виражає нагальну проб-лему суспільства на даний час. Криза призвела до скорочення виробництва, а отже, і до суттєвого зменшення робочих місць. Селянин, що раніше мав роботу, тепер нікому не потрібний. А що робити із цією непотрібністю, кожен вирішує особисто – можна іти та шукати кращої долі, заробітку, а можна стати волоцюгою і безнадійно тинятися та просити милостиню. Примітно, що багатьох жеб-раків та скалічених людей художник малює не в лахміттях, а в білих одежах. Дід із скаліченими но-гами, жебрачки біля церкви, персонаж цього по-лотна – всі одягнені або в біле або в звичайний одяг. «Для мене кожен жебрак – святий» [3:99].  У 1938 р. Е. Контратович пише роботу «Привид війни», який із розгортанням військових дій набув назву «Перед Мюнхеном». «Більшого лаконізму годі і шукати: червоно-жовта заграва на зловісно-му синьо-фіолетовому небі слугує тлом для на-стромленого на частокіл черепа з вишкіреними зу-бами й бездонними зеленими очницями» [2:13]. Це вже не натяк, це конкретне відсилання до справж-нього обличчя фашизму – жорстокості, смерті. Вій-на не несе нічого доброго, вона залишає по собі ли-ше пустоту, сіє ненависть – думка, яку стверджує художник у своєму творі. 
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Передчуття майбутньої біди відчувається май-же в усіх полотнах 1938 р. – «Бідний край», «Перед бурею», «Розпʼяття за селом», за рахунок звернен-ня художника до похмурого, напруженого колори-ту. Іноді він звертається до холодної гами синьо-зелених із додаванням чорного тону, іноді – до чер-воно-вохристих тонів, наближеність яких створює відчуття тривоги.  У ранніх роботах Е. Контратович надає перевагу двом напрямкам. Для зображення краєвидів ху-дожник обирає реалістичний напрямок, для вирі-шення жанрових робіт звертається до експресіо-нізму. На відміну від європейського експресіонізму у своїх творах Е. Контратович звертає більше уваги на пластичність у відтворенні форми. Художник показав своє розуміння: у творах превалює мʼя-кість та округлість форм, переважає хвиляста лінія, відмінний колорит – замість яскравих, насичених кольорів присутні темні, приглушені тони. Він при-вніс національну своєрідність, відтворивши теми й мотиви народних казок, міфів та легенд. «Знання життя і побуту свого народу, безперервний звʼязок з ним, правильне розуміння його історії і звʼязків допомогли Ернесту Контратовичу створити свій неповторний стиль» [8:3]. Митець сформував сти-льову течію у своєму розумінні, за що деякі дослід-ники окреслили його винахідником «карпатського експресіонізму». Експресивне вираження у творах художника відзначено у статті в угорському жур-налі «Művészet» («Мистецтво»): «Контратович, по-лишивши натуральне спостереження дійсності, скоріше звертається до того, щоб передати дійс-ність, пропустивши її крізь себе, крізь власний світ; висловлюється експресивно, має майбутнє, бо ця експресія перебуває у розвитку» [2:13].  Про еволюцію власної манери у перший період вдало написала В. Мартиненко: «Зате у виборі пей-зажних мотивів, у передачі настрою і в розумінні колориту молодий художник з перших самостійних робіт проявляє творчу оригінальність. Від робіт, написаних майже без білила, Контратович перехо-дить до тонкошарового олійного живопису з біли-лом, причому окремі місця продовжує прописувати чистим кольором, що дає ефект широкого діапазо-ну нюансування барв» [2:8].   Після ліквідації незалежності Чехословаччини на території Закарпаття 15 березня 1939 р. було проголошено незалежну державу – Карпатську Ук-раїну. Президентом її став Августин Волошин. 18 березня цього ж року в Закарпаття були введені угорські війська, незалежність ліквідована, а те-риторія окупована Угорщиною. За 3 дні Закарпат-ський край вийшов з протекторату однієї держави і став частиною іншої. Цю історичну подію прийня-то вважати точкою відліку початку другого періо-ду творчості Е. Контратовича. Цей порівняно невеликий період за часовими рамками тривав лише з 1939 по 1943 рр., до вступу радянських військ на Закарпатську землю. Проте він має питому вагу, адже демонструє вже більш зрілого та досвідченого митця. Суттєвою рисою цього періо-ду є документальність робіт Е. Контратовича. 

З перемінним успіхом художнику вдавалося оминути безпосередньо військові дії, але це не за-вадило бути в курсі подій. Його альбоми початку 1940-х р. – вірний доказ постійних спостережень. «Війна відбита в них начерками велетенських хрес-тів, що символізують людське страждання, і німо волаючих до неба постатей з піднесеними в безна-дії руками зігнутих горем біженців. Над вивернути-ми з корінням деревами та грізними бункерами кружляє невситиме вороння, а над руїнами міст – бомбардувальники» [2:14]. Пізніше альбомні на-черки втілилися у завершені полотна, як, наприк-лад: «Ведуть арештованих» (1942), «Надгробок з червоними пташками» (1943).  У період угорської окупації Е. Контратович про-довжує зображувати образи жебраків та волоцюг, пише одну з найвідоміших своїх робіт – «Похорон бідняка» (1939). Це улюблена робота самого ху-дожника, з якою він пройшов своєрідний екзамен у вчителя. В. Мартиненко вдало охарактеризувала цей твір, як “зітканий з чорноти та смутку реквієм верховинцеві”» [2:11].  На першому плані похилий витий тинок із поби-тими горщиками. На подвірʼї перед хатою селяни схилилися над світлою труною, священик править свою месу. Безнадійно та важко розвиваються хо-ругви над горсткою селян, зображення святих роз-миті та нечіткі, стара, присадкувата хата з бездон-но-чорними вікнами, гнітючі гори і затягнуте хма-рами денне небо. Центральна постать у картині – згорблена жінка, яка асоціюється із відчуттям не-відворотної самотності, що на неї чекає. Основна палітра твору витримана у темних, похмурих ко-льорах, що доповнюють один одного – темно синій де-не-де стає чорним, приглушений зелений поде-куди розбавлений блакитним, фіолетовим та бру-натним. Звертають на себе увагу церковні хоругви – чорно-сині полотна, контур окреслений жовтим, але і цей колір не додає картині теплоти. Фігури людей дрібні, прописані загально, це ніби збірний образ багатьох, хто відчув це горе. Е. Контратович використовує типові прийоми – мʼяким мазком пластично виліплена форма предметів, чітко від-чувається спокійний ритм. Предмети побуту нав-мисно наближені на перший план, створюють вра-ження присутності глядача у картині. Митець об-рав експресіоністичні прийоми виконання – на-вмисне огрублення форми, використання зближе-ної гами кольорів, за рахунок якої майстерно пере-дається емоційне забарвлення картини. «Худож-ник не розробляє детально індивідуальних харак-теристик кожного персонажа, та образна, психоло-гічна й соціальна характеристика селянської маси подана ним з великою майстерністю, тактом і ху-дожньою завершеністю» [6:98]. «Бідна Верховина» (1939) одне з полотен, що ві-дображає важку ситуацію на Закарпатті. Всіма ху-дожніми засобами Е. Контратович намагається створити узагальнений образ родини, яка по-страждала в той час.    Одна з найбільш драматичних та болісних робіт молодого митця цього періоду – «Голод» (1939). 
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Обшарпана хатина, убога піч, пусті глечики… Тьмя-не світло лампи підкреслює страшний зміст карти-ни – зігнуті, виснажені ноги людини, що лежить на печі. Все зображене викликає не тільки жаль, але й жах. Найбільше вражає своєю страхітливістю люд-ська постать в центрі полотна. Дитина з пустими очима, з опухлим від голоду черевом, з ніжками, що трохи товщі за ложку в руці. Немає жодної зайвої деталі, лаконічно та конкретно художник вказує на страждання, яке спіткало цих людей. Така містка композиція – результат роздумів восьми років. «На першому начеркові (1931) передано крайнє напру-ження в знесиленій постаті чоловіка і страшне не-розуміння ситуації дитиною. Потім зʼявляється кілька виконаних олівцем ескізів багатопостатевої композиції, в яких подано інтерʼєр хатини: над умираючою дитиною сидить жінка з іншим дитям на руках, а далі – похнюплена батькова постать. Розташування дійових осіб і хатнього начиння де-що театралізоване» [2:11]. Є ще начерки більш компактної групи, але художник безпрограшно обрав варіант небагатослівного та водночас ефект-ного вислову своєї думки та саме її втілив у кінце-вому результаті.  Угорський критик Аба Йозеф написав: «…зʼя-вився виразник життя верховинців, який бачить, як не бачать інші» [2:13]. Це характеризує особливе світобачення Е. Контратовича, його бажання до-нести до світу страшні реалії. Використання експ-ресивних набутків дозволило художнику ще біль-ше підкреслити трагічність подій на закарпатських землях. З приходом військ окупантів змінюється і тема-тика творів Е. Контратовича. Не можна сказати, що вона стала іншою докорінно, та тема війни зазву-чала в його полотнах голосно та впевнено.  У 1942 р. була створена великих розмірів кар-тина «Ведуть арештованих». Високо в горах кру-тою звивистою стежкою ведуть арештованих. Ста-рих, молодих, зовсім юних закарпатців, одягнених хто в білу сорочку, хто в кожух, але очевидно, що всіх відірвали від дому, забрали з села, що зникає за схилом. Їхній супровід – озброєні конвоїри. Ху-дожник свідомо робить наголос на зображенні по-чуттів самих арештованих. У першій групі можна розпізнати цілий набір емоцій. Крайній чоловік іде згорбившись та похнюпивши голову, обличчя його розгублене, очевидно, міркує над тим, що буде з його родиною без нього. Чоловік на протилежній стороні від нього дивиться прямо на глядача, його обличчя суворе, його дух незламний, він уособлен-ня непокори та протесту. Але найбільш цікавим є образ селянина у білій сорочці. Його голова заки-нута до неба, очі рішучі вперлися в небесний звід – ось де справжня українська воля до життя, де та прадавня сила духу над якою жандарми не мають ніякої влади. «В образах пригноблених та нескоре-них верховинців художник, однак, зумів розпізнати могутню силу, здатну на опір, на боротьбу за свої людські права» [5:4]. Динамічність першого плану гармонійно поєд-нується із статикою другого та третього планів, де 

і надалі йде розмірений темп життя. Гама кольорів зближена – переважають темно-зелений, сірий та сині тони. Світлі тони варіюються від вохристого до жовтогарячого та подекуди червоного створю-ючи відчуття напруження в цій сцені.  «У ті роки, – пригадує художник, – заарештову-вали за несплату податків, критику режиму, забас-товки, що за них переслідували як за саботаж, за боротьбу проти гнобителів» [6:98]. Отже, приво-дом для створення полотна була не просто ідея, а сукупність життєвих реалій та вражень.  У наступному році створює ще два твори, при-свячені саме наслідкам війни – «Бездомна сирота» та «Старе дерево з бункером» (обидві 1943). З вищевикладеного може скластися хибне вра-ження, що Е. Контратович художник темних та по-хмурих фарб. Та в такий нелегкий час для України митець звертається і до пейзажу, і до обрядових сцен. Проживаючи у місцях Закарпаття, де фольк-лор та місцеві традиції шануються століттями, а весілля та свята відзначаються надзвичайно уро-чисто, він зібрав достатньо спостережень, щоб вті-лити їх у найкращих жанрових полотнах.  Його цікавить абсолютно все – жнива, освячен-ня води, весілля, вʼязання снопів, збирання яблук, танці та гуляння верховинського народу. Не зали-шає без уваги давно улюблений містичний світ Карпат. Його прагнення до таких знань втілюється у зображеннях лісових панн, віщунів, містичних істот. Страшна кудлата відьма зі своїми чорними котись-ками («Відьма», 1939), загадкова ворожка із збудже-ними очима розкидає карти («Ворожка», 1943), по-дитячому наївна «Веснянка» довговолоса дівчина, алегорія провісниці теплої пори року (1930-ті рр.) – стають головними героями його творів.  У 1939 році Е. Контратович розпочинає серію «Карпатські Мадонни». Це своєрідна ода материн-ству, благочесті та родинним звʼязкам. Серія не має чіткої характеристики чи типології, у більшості ви-падків, це зображення матері з дитиною на руках і, звичайно, незмінним закарпатським пейзажем.  Оригінальною за вирішенням є картина з цієї серії, виконана на картоні, змішаною технікою олії та темпери – «Мадонна з немовлям» (1939) (Рис. 8). Не-великих розмірів картон за стилістикою близький до народної ікони, на що ясно вказують вільне зобра-ження предметів та занадто реальні обличчя Богома-тері та Христа. Це досить узагальнений образ Мадон-ни, не тільки як «вмістилища невмістимого», а прос-то як жінки, продовжувачки роду людського. Ісус на руках у матері усміхнений, тримає яблуко. Німби над головами дещо умовні, спрощені. Вірогідно, Е. Конт-ратович створював картон до Великодня, на що вказує паска із свічкою та яйця перед нею (які на Закарпатті зазвичай не фарбують у червоний колір), монетки та ще одна свічка – все це на білому полотні лежить перед Богоматірʼю. Колорит складають досить наближені тони червоного та коричневого.  У 1940-ві роки пише роботи «Жниці», «Вʼязання снопів», «Цімбори», «Музики», які вже виявляють в ньому справжнього колориста, майстра декоратив-ного живопису.  
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Невелика за розмірами робота «Вʼязання сно-пів» підкреслює захват художником закарпатськи-ми жінками (Рис. 9). Е. Контратович показує важкі обставини, в яких перебували матері того часу. Че-рез несприятливі умови жінка була вимушена роз-риватися між нагальною, необхідною роботою та доглядом за немовлям. Саме цю проблему зобра-зив художник: мить, коли жниця змушена відірва-тися від праці та приділити увагу своїй дитині. По-гляди жінок спрямовані на центральну постать ма-тері з дитиною, які є смисловим центром картини. Загальний колорит із вкрапленнями червоного ко-льору в квітах, хустині, поясі також звертають увагу глядача на жінку з немовлям. За художніми засобами вираження твір вражає своїм чистим яскравим колоритом, зітканим із білого, небесно-блакитного, жовтого та зеленого кольорів. Худож-ник наголошує на красі материнства та жіночності, які за будь-яких умов викликають захоплення.  Поряд із жанровими композиціями Е. Контра-тович продовжує розвивати пейзажний жанр, до якого завжди був небайдужим. Він любить зобра-жувати осінні мотиви («Осінній пейзаж», 1939), зимові краєвиди («Зимовий сільський пейзаж», 1939), весну («Хати весною», 1939; «Рання весна», 1942; «Весна в горах», 1940).  Літній ліричний краєвид «Біля джерела в лісі» (1940-ві рр.) відображає буйні трави та папороть на березі ледь примітного струмочку (Рис. 10). Ре-тельно виписані стовбури берізок, кожен листочок ніжної зелені та квітів. Е. Контратович часто повто-рював: «Квіти зробили з мене художника» [3:98]. Він наголошував на тому, що для зображення кві-тів потрібна неабияка майстерність, вміння швид-ко перенести на полотно побачене, адже природа щомиті разюче змінюється. Художник звертається до пейзажного жанру, реалістично відбиваючи на-вколишню природу.  Такими були перші роботи Е. Контратовича, йо-го перші творчі експерименти. З 1944 р. починаєть-ся новий етап – період розквіту, позначений най-більшою кількістю робіт, особливою увагою до краєвиду та жанрових композицій. 
Висновки. З 1933 по 1943 тривав ранній період творчості Е. Контратовича. Початок мистецького шляху молодого художника припав на важкий час для Закарпаття, яке відчуло вплив світової еконо-мічної кризи. Наслідки тих подій знайшли відобра-ження у перших роботах Е. Контратовича.  Періодизація творчості митця тісно повʼязана із історичним контекстом. 1933-1938 рр. припадають на перебування Закарпаття у складі Чехословаць-кої республіки. Політика уряду була досить лояль-ною до художньої культури нової території, під-тримувала звʼязки між художніми спільнотами та намагалася підняти загальним рівень освіти та економіки Підкарпатського краю. Період Чехосло-вацької республіки у творчості Е. Контратовича по-вʼязаний із діяльністю Товариства діячів обра-зотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі, яке щорічно проводило виставки та пленери за участі молодих митців.  

Свої перші роботи Е. Контратович присвятив ві-дображенню наслідків кризи на Закарпатті. Голов-ними персонажами стали злиденні, понівечені се-ляни, які через різке скорочення виробництва втратили робочі місця та були вимушені побирати-ся, просити милостиню. Руйнування сіл Верховини, вимирання сімей, армії емігрантів стали провідною темою у творах 1933–1938 рр. Для підсилення емоційного забарвлення робіт з образами жебраків Е. Контратович обрав експре-сіоністичні прийоми відтворення – огрублення та деформацію форми, похмуру, темну гаму із зближе-ними тонами червоного, чорного, фіолетового. Від-чуття напруги, обурення, тривоги викликають жанрові композиції періоду Чехословацької рес-публіки.  Перші спроби себе у якості пейзажиста позначе-ні тяжінням до ліричності та камерності. Невеликі за розміром картони із зображенням сільських кра-євидів показують нахил до більш реалістичного відтворення.  З 1939 р. змінюється політична ситуація в світі. Незалежність Чехословаччини ліквідується, а тери-торія Закарпаття окуповується угорськими війсь-ками. Ці події привносять нову тематику у твори Контратовича – тему війни та її наслідків. Війна постає на полотнах в образах арештова-них, голодуючих, в пейзажах з бункерами та кла-довищами. Митець творив відповідно духові часу, розвиваючи стилістику експресіонізму у своїх ро-ботах.  Пізніше трагічність та драма зійдуть нанівець, на зміну їм прийдуть неосяжні Карпати – масштаб-ні панорами гір, просторі полонини. Відкривається обдарування Е. Контратовича як пейзажиста – різ-ні пори року, різний підхід до їх зображення дозво-ляють говорити про творчий потенціал митця-пей-зажиста. До них додаються численні жанрові по-лотна, які демонструють важливі та буденні події з життя верховинських селян. Серія «Карпатські Ма-донни» розпочата у 1940-х рр. Міфічний світ Кар-пат, персонажі легенд та народних казок втілю-ються у полотнах цих же років. На основі мистецтвознавчого аналізу доведено, що протягом зазначеного десятиліття художник чітко обирає два напрямки для зображення жан-рових та пейзажних творів – експресіоністичний та реалістичний відповідно. В зображенні жанрових сцен він звертається до експресіоністичної манери – використовує деформацію форми предметів, на-ближення головного персонажу до першого плану, похмурий колорит. Ці прийоми підсилюють емо-ційний стан напруги та тривоги у створених ро-ботах. Пейзажний жанр вказує на нахил до реаліс-тичної манери відтворення – чітка фіксація дійс-ності та увага до деталей. 
Перспективи майбутніх досліджень полягають у глибинному вивченні інших віх творчості, форму-ванні стилістичних особливостей та розробки ос-новних тем у творчості Е. Контратовича. 
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Манайло-Приходько В. І. Внесок Івана Манайла у ді-

яльність Ужгородського училища прикладного мис-
тецтва (сер. 1960-х – сер. 1980-х рр.). Базуючи дослі-дження на архівних документах, автор має на меті про-аналізувати зміст та напрямки діяльності Ужгородського училища прикладного мистецтва за період з сер. 1960-х до сер. 1980-х рр. і внесок Івана Манайла – педагога та ди-ректора цього закладу в навчально-виховний процес. 
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Манайло-Приходько В. И. Вклад Ивана Манайла в 

деятельность Ужгородского училища прикладного 
искусства (сер. 1960-х – сер. 1980-х годов). Базируя ис-следования на архивных документах, автор анализирует содержание и направления деятельности Ужгородского училища прикладного искусства за период с сер. 1960-х до сер. 1980-х годов и вклад Ивана Манайла – педагога и директора этого заведения в учебно-воспитательный процесс. 
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Manailo-Prikhodko V. І. Ivan Manaylo’s contribution 

to activities of Uzhgorod College of Applied Arts (avg. 
1960 to the middle. 1980). The author analyzes the content and directions of Uzhgorod College of Applied Arts activities for the period from the middle 1960s to the middle 1980s. by basing on the research of archival documents. The article also assesses the contribution of the teacher and the director of this institution Ivan Manaylo in the educational process. 
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Постановка проблеми. Ужгородське училище прикладного мистецтва впродовж свого існування із 1946 р. мало кілька періодів свого розвитку. За-початковане засновниками як заклад художньої освіти образотворчого спрямування, з 1960-х на-вчальний заклад став базою підготовки кадрів для підприємств художньої промисловості. Подібних училищ прикладного мистецтва, підпорядкованих Міністерству місцевої промисловості УРСР в Украї-ні було ще кілька, зокрема, у м. Косів та м. Віжниця. Міністерство взяло ці заклади на повне забезпе-чення, визначало напрямок навчання згідно по-треб промисловості, регулювало проходження прак-тик та наступне працевлаштування випускників. У період із середини 1960-х до середини 1980-х ро-ків, час коли в училищі працював Іван Манайло, згадані процеси набули майже бездоганної злаго-дженості: держава замовляла і створювала умови, а училище готувало потрібних спеціалістів. Училище мало всі шанси перетворитися на фабрику далеких від креативності ремісників. Проте, завдяки висо-кому професіоналізму, дбайливому слідуванню освіт-нім та образотворчим традиціям закарпатської мис-тецької школи художники-педагоги училища зумі-ли не перетворити свій заклад на «кузню» майст-рів по виготовленню радянського «шир-потребу», а виховувати яскравих творчих особистостей, яки-ми і нині пишається мистецтво Закарпаття.  
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Чи-мало дослідників образотворчого мистецтва За-карпаття приділяло увагу діяльності Ужгородсь-кого училища прикладного мистецтва. За час існу-вання навчального закладу майже всі представни-ки місцевої художньої школи чи викладали, чи на-вчалися у його стінах. Період, який досліджується у даній розвідці, побіжно згадується у розгорнутому аналізі роботи училища за роки його існування (до 2000 р.), який зробив І. Небесник у монографії «Ху-дожня освіта на Закарпатті у ХХ ст.: історико-педа-гогічний аспект» [37]. Цієї теми торкаються автори довідкового видання «Від художньо-промислового училища до Закарпатського художнього інститу-ту» [36], у якому дана коротка історична довідка щодо діяльності навчального закладу та довідка про кожного викладача, що працював за період 1946–2006 рр.  
Метою статті є аналіз особливостей навчально-виховного процесу училища прикладного мистецт-ва в Ужгороді за період сер.1960-х – сер. 1980-х рр. та визначення внеску педагога та директора учи-лища Івана Манайла у діяльність закладу. 
Виклад основного матеріалу. У становленні та роботі Ужгородського училища прикладного ми-стецтва брали участь чимало визначних осіб: ви-датні митці, освітяни, діячі культури. Значна час-тина викладачів працювали десятиліттями, відда-ючи цій справі найкращі свої роки. Окремі осо-бистості зробили значний внесок у діяльність та розвиток закладу, відкривали нові перспективи та сприяли зміцненню традицій художньої освіти на Закарпатті. До таких належав і Іван Манайло, син одного із засновників училища – Федора Манайла.  
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Іван Федорович працював в художньому учили-щі із 1966 по 1985 рік (з нетривалими перервами). Влаштувався на викладацьку роботу за направлен-ням, яке отримав після закінчення художньо-педа-гогічного факультету Київського державного ху-дожнього інституту (1960-1966). Навчальна програ-ма цього факультету, який існував всього кілька років (1958-1967), була укладена таким чином, аби всебічно підготувати таких викладачів, які б мали високий рівень кваліфікації художника-педагога, ме-тодиста і вихователя. Значна частина інститутської програми, що базувалася на академічних засадах освіти з пріоритетом вивчення станкових форм, бу-ла присвячена ретельному студіюванню натури за-собами рисунка і живопису. Разом з тим, зміст за-вдань програм по малюнку, живопису і, особливо, по композиції, був спрямований на оволодіння навичка-ми в таких видах діяльності, як художнє оформлення клубів, майданів, демонстрацій, масових дійств, ство-ренні панно, лозунгів, плакатів, на формування знань та навичок у роботі зі шрифтами, в офорті, у гравюрі (ліногравюрі, ксилографії), літографії. Навчали сту-дентів факультету і науковій організації системи ху-дожньо-педагогічної підготовки та науково-методич-ній роботі [2:50].  Такий широкий профіль професійної художньо-пе-дагогічної підготовки передбачав випуск фахівців-пе-дагогів високої кваліфікації, які б, згідно державної ос-вітньої програми кінця 1950-х–поч. 1960-х рр., повинні були ліквідувати «недостатньо якісний стан, на той час, у сфері художньої освіти в державі» [2: 49]. Та-ким чином, Іван Манайло, який розпочав викладаць-ку діяльність в Ужгородському училищі приклад-ного мистецтва з 1966 р., був одним з перших ви-кладачів такої кваліфікації. З початку і впродовж всіх років викладання Іван Федорович мав репутацію одного з найбільш досвідчених викладачів рисунку та живопису. Як згадують його учні, міг не тільки показа-ти, але й кваліфіковано та докладно розтлумачити на-вчальний матеріал. Розробляв методичні поради, ма-лював наочні посібники, міг надати фахові рекоменда-ції по всім спецдисциплінам.  У 1966 р. директором училища був І. Барнич, ко-легами Івана Манайла – Й. Бокшай, В. Свида, І. Гарапко, Ш. Петкі, В. Берец та ін. Безсумнівно, старші колеги ма-ли великий педагогічний досвід і тим не менше, відпо-відно до згаданої державної програми підвищення кваліфікаційного рівня викладачів сфери художньої освіти та згідно розпоряджень Міністерства місцевої промисловості, практично всі викладачі училища щороку відвідували наради класних керівників, чи курси «підвищення ділової кваліфікації» у Києві [4], чи методичні конференції, наприклад у м. Косів [3], або у м. Вижниці Чернівецької області [7], де знаходилися художньо-промислові училища, підпорядковані Міні-стерству місцевої промисловості, чи семінари, що час-то проходили в Ірпенському індустріальному техніку-мі Київської області [25]. Разом з тим, викладачі училища, яке готувало спе-ціалістів для підприємств художньої промисловості: сувенірних, фаянсових, ювелірних та подібних вироб-ництв, повинні були знати потреби та можливості цих 

підприємств і відповідно адаптувати навчальні про-грами училища. Наприклад, у 1968 р. Іван Манайло, як керівник дипломних проектів, разом зі Василем Сви-дою та ін. був командирований до Києва для вивчення передового досвіду виробництва на підприємствах місцевої промисловості, ознайомлення з асортимен-том продукції цих підприємств, організації проходжен-ня виробничої практики учнів УУПМ на цих підпри-ємствах та наближення навчального процесу до задач підприємств Міністерства місцевої промисловості» [5]. Практична складова навчального процесу УУПМ кінця 1960-х аж до середини 1980-х рр. була доволі відчутною. Було налагоджено регулярне постачання матеріалів переважно зі Львова та Стрия, що відбито у Наказах по училищу, обладнані виробничі майстерні художньої кераміки, художньої обробки дерева та художньої обробки металу, у яких учні могли вико-нувати передбачений навчальною програмою вели-кий обсяг роботи в матеріалі. Всі студенти художнього закладу проходили обовʼязкову практику на вироб-ництві. Іван Манайло, який з травня 1974 р. приступив до виконання обовʼязків директора Ужгородського учи-лища прикладного мистецтва [16], на початку кожно-го навчального року брав участь у нарадах Міністерст-ва місцевої промисловості, де вирішувалося питання місця проходження виробничої технологічної практи-ки учнів на підприємствах країни [28]. Досліджуючи Накази по училищу зазначеного пе-ріоду, можемо прослідкувати географію проходження навчально-виробничої, чи технологічної, чи учбової, чи переддипломної практики учнів училища на про-мислових підприємствах, які визначало Міністерство місцевої промисловості УРСР. Студенти ХК проходили практику на Берегівському майоліковому заводі, на Ужгородській фабриці «Художпрому», на керамічних заводах м. Хуст, м. Суми, с. Бараново Житомирської об-ласті, м. Полонне Хмельницької області, с. Опішня Пол-тавської області, на Довбиському керамічному заводі, на Львівській кераміко-скульптурній фабриці, на фар-форових заводах Полтави, Тернополя, Борислава Львів-ської області, на Будянському фарфоровому заводі Хар-ківської області. Студенти ХОМ проходили практику на Київському ювелірному заводі «Українськи само-цвіти», на Мукачівському станко-будівному заводі, на Львівському ювелірному заводі, на заводі «Ужгород-прилад» та «Газової апаратури», у м. Ялта на обʼєднан-ні «Таврія», у м. Києві в інституті проблеми лиття, на фабриці художніх виробів м. Мукачево, студенти ХОД – на фабриці «Гуцульщина» м. Косів, у таборі «Юних ху-дожників» м. Свалява, на Сувенірній фабриці художніх виробів с. Драчино (Свалявський район). Проходжен-ня такої практики давало учням необхідні практичні навички, готувало до роботи на подібних підприємст-вах, могло визначити майбутнє місце роботи.  Пошуку ідей та втіленню адаптованих до можливо-стей і потреб державного сектору художньої промис-ловості творчих робіт учнів училища було створене Експериментальне конструкторське бюро (ЕКБ), що діяло в УУПМ. ЕКБ підпорядковувалося конструктор-ському бюро Міністерства місцевої промисловості УРСР, яке визначало актуальні замовлення художньо-го промислу, напрямок художньо-конструкторських 
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розробок, фінансувало діяльність ЕКБ, давало дозвіл на виконання замовлень. Активізацію роботи ЕКБ можна відзначити із середини 1970-х років коли на чолі училища став Іван Манайло.  Іван Федорович доклав багато зусиль, щоб викори-стати можливості ЕКБ для покращення фінансового стану училища, додаткового заробітку викладачів та студентів. ЕКБ не припиняло керівництво конструк-торською та творчою роботою учнів училища [19], але з цього часу почало заключати договори по художньо-му оформленню громадських обʼєктів, які здійснюва-ли студенти в рамках технологічної чи переддиплом-ної практики. Так, за договорами укладеними ЕКБ УУПМ, у 1975 р. учні училища оформили санаторій «Сонячне Закарпаття» [18], у 1977 році обʼєкти міст Волівець, Свалява, Мукачево, села Усть-Чорна [22], у 1979 р. – київський ресторан «Дубки» [31] та Ресторан «Чардаш» у Ялті [32], у 1983 р.– столову Свалявського політехнікуму [34]. Через ЕКБ училище брало замов-лення на виготовлення продукції. Наприклад, від заво-ду «Арсенал» [33], чи на виготовлення гіпсового по-груддя (для актового залу Ужгородського ФМК) [1].  Виконання художнього оформлення обʼєктів учня-ми училища під керівництвом викладачів здійснюва-лося на високому естетичному та технологічному рів-ні. Ужгородське училище здобуло репутацію добросо-вісного та креативного виконавця державних замов-лень. Випускників УУПМ охоче брали на підприємства художпрому, чи до вищих навчальних закладів для продовження художньої освіти.  Регулярність виробничих практик, великий обсяг практичних завдань, специфіка традицій місцевої мис-тецької школи у вихованні художнього смаку обумов-лювали підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які часто дотримувалися виразного закарпатського духу. Незважаючи на ідеологічні рамки, викладачі учи-лища змогли знайти оптимально можливий баланс у вихованні молодого покоління, навчаючи інтерпрету-вати навіть нудні теми офіційного мистецтва, не від-кидаючи традиції закарпатського, чи навіть світового мистецтва. Художні вироби учнів школи вирізнялися особливим місцевим колоритом і стилем, тому не див-но, що вони не одноразово експонувалися на вистав-ках країни. Наприклад, у 1970 р. учні училища демон-стрували свої роботи на виставці, присвяченій 25-річ-чю училища та 25-річчю воззʼєднання Закарпаття з Україною, у Києві [8], у 1971 р. – знову в Києві [12]. У 1972 р. вироби учнів були представлені на виставці «Товарів народного споживання» у Києві [14], у 1975 р. – на виставці «Мистецтво Закарпаття за 30 вільних ро-ків» у Києві [17]. У 1983 р. дипломні роботи випускни-ків училища експонувалися на павільйоні художніх промислів ВДНХ [35]. Студентські роботи демонстру-валися і на теренах рідної області. Так, у 1977 р. ви-ставка, присвячена 60-річчю Великої Жовтневої со-ціалістичної революції [23] відвідала Рахів та Міжгірʼя [26], Хуст та Виноградів [27].  Слід зазначити, що творчі смаки учнів училища формувалися не тільки на традиціях закарпатської школи живопису. Щороку студенти, у рамках прохо-дження учбової практики, знайомилися із взірцями радянського мистецтва. Наприклад, влітку 1970 р. учні 

училища для ознайомлення із «памʼятниками образо-творчого та прикладного мистецтва» відвідали Ригу, Москву, Ленінград, Київ [10], у 1971 р. – Львівські му-зей Леніна, музей народного мистецтва, інститут при-кладного і декоративного мистецтва [11]. У 1972 р. уч-ні знову були у Москві, Ленінграді, Ризі та Талліні [13]. Іноді музейна та виробнича практика була обʼєднана, як у 1977 р., коли учні 1-го, 2-го та 3-го курсів усіх від-ділень проходили «учбово-технічно-виробничу прак-тику на підприємствах Москви та Ленінграду» [24].  Наведені факти діяльності училища демонстру-ють високий фаховий рівень викладацького складу училища за часів директорства Івана Манайла (1974-1985 з перервою у 1980-1982 рр.). Впродовж цього періоду серед його колег були художники В. Свида, В. Берец, М. Роскін, Л. Аверкієва, А. Бачин-ська, Й. Бачинський, Ф. Лощак, В. Демидюк, І. Дідик, І. Маснюк, Й. Пал, В. Петрецький, М. Пуглик, І. Чепа, М. Михайлюк, Г. Товтин, Е. Мальчицька, І. Греник, П. Ходанич, П. Бідзіля, В. Сопільняк та ін. Таланови-ті художники-педагоги навчали всьому необхідно-му в межах навчальної програми Міністерства міс-цевпрому, прививали теоретичні та практичні на-вички, що дозволило виховати не тільки вправних майстрів для художньо-промислового виробницт-ва, але й когорту талановитих художників, продов-жити і розвинути традиції, власне, художньої осві-ти в УУПМ, яких, у багатьох аспектах, тримаються педагоги Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі і сьогодні.  Проте чимало сторін навчально-виховного проце-су сьогодні відійшли в минуле. Життя країни СРСР в епоху застою, у тому числі і освіта узгоджувалися із завданнями, ідеями, планами керівної Комуністичної партії. Характерною ознакою тих часів було включен-ня у склад приймальних комісій представників МК КП України, обкому КПУ, МК ЛКСМ України, обкому профспілки комунально-побутових підприємств, об-кому профспілки працівників місцевпрому прізвища яких, іноді, навіть не зазначалися.  Чуйне піклування навчально-виховним процесом з боку партійних органів можемо прослідкувати через Накази по училищу, які зобовʼязують всіх учнів та ви-кладачів шанувати річниці революційно-комуністич-них подій, чи вивчати промови керівників країни та аналізувати рішення зʼїздів Комуністичної партії. Обо-вʼязковим також було проходження учнями училища початкової військової підготовки, проводити змаган-ня зі стрільбі [29]. Із 1973 р. традиційною стала допо-мога освітніх закладів у зборі колгоспного врожаю, а із 1978 р. з числа студентів почали організовувати буді-вельні загони, які повинні були допомагати країні на амбітних всесоюзних будівництвах [30]. Улюбленою темою партійних органів було фізичне виховання мо-лоді. У рамках проведення всесоюзних спартакіад в УУПМ відбувалися змагання, присвячені річницям Воззʼєднання Закарпаття з Україною, здачі норм ГТО. Студенти училища брали участь не тільки у спартакіа-дах свого закладу, але й у обласних [15]. З іншого боку, централізоване державне керування мало і ряд позитивних сторін. Учні УУПМ мали можли-вість проходити вище згадані практики на підприєм-ствах країни, мали безкоштовні екскурсії по музеям 
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країни, майстерні училища були забезпечені матеріа-лами, а методфонд поповнювався (навіть Іван Манай-ло, на підставі дозволу міністерства промисловості УРСР у 1975 р. особисто їздив у відрядження до худож-ніх майстерень Академії мистецтв СРСР м. Ленінграду для відбору гіпсових моделей для училища [20]). Особ-ливо цінною сьогодні видається гарантія отримання роботи після закінчення училища згідно «розподілу молодих спеціалістів» [21].  Якщо до середини 1970-х рр. викладачі училища їз-дили по містам і селам Закарпатської області для орга-нізації набору учнів [6, 8], то пізніше державна програ-ма «розподілу», що гарантувала майбутнє працевлаш-тування, стала однією з причин збільшення кількості студентів УУПМ у другій половині 1970-х рр. Кількість учнів зросла, а приміщень училища, розташованого у мальовничому куточку Ужгорода, по вул. Замкові схо-ди, 4, вже не було достатньо для забезпечення нор-мального перебігу навчального процесу. До того ж існували проблеми з теплом, функціонуванням май-стерень, з комунікаціями. Стала очевидною необхід-ність переходу на більші навчальні площі. Іван Манайло був одним з ініціаторів побудови но-вого училища в Ужгороді. З 1982 р. Міністерство місце-вої промисловості УРСР нарешті прийняло рішення підтримати колектив училища і фінансувало будів-ництво нової будови на вул. Минайській в Ужгороді. Іван Федорович як директор закладу пройшов всі необ-хідні інстанції та етапи задля реалізації будівництва, викладачі та студенти училища працювали на будів-ництві, прибирали будмайданчик, готували аудиторії до навчання. Передбачалося, що вся будова нинішньо-го Коледжу мистецтв буде належати УУПМ, проте рі-шенням облради більше половини приміщень нової будови несподівано було передано Хустському учили-щу культури, а загальна площа отриманих нових при-міщень не набагато перевищувала ті, що були на Зам-кових сходах. Усі спроби Івана Манайла протистояти цьому рішенню не отримали підтримки з боку органів місцевої влади. Після цього, у січні 1985 р., Іван Федо-рович припинив і керівництво закладом, і свою викла-дацьку діяльність. 
Висновки і перспективи. Більш як 15 років життя Іван Манайло повʼязав з Ужгородським училищем прикладного мистецтва. Викладав спецдисципліни, очолював заклад, створював умови для успішної робо-ти, був ініціатором і реалізатором побудови нового на-вчального приміщення. За роки його викладацької ді-яльності та директорування сотні учнів стали профе-сійними художниками, провідними спеціалістами на виробництвах художньої промисловості, закінчили Вищі художні навчальні заклади, стали членами твор-чих обʼєднань країни. Іван Манайло працював поряд із талановитими художниками-педагогами. Як і багато його колег відносився до своєї роботи із максималь-ною відданістю, адже він продовжував справу розпо-чату, у тому числі, і його батьком. Іван Федорович мав безсумнівний педагогічний талант, був креативним, у рамках тогочасних можливостей, керівником, зробив всі необхідні кроки, щоб дати можливість розвиватися училищу, долати нові етапи розвитку, плекати тради-ції художньої освіти на Закарпатті. 
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Гаврош О. І. Як Ужгород втратив музей Ерделі… У статті на основі архівних матеріалів та щоденника лау-реата Шевченківської премії Івана Чендея аналізується питання створення меморіального музею Адальберта Ерделі. На основі записів відомого закарпатського пись-менника автор висвітлює «втрачені» можливості по збе-реженню колекції творів фундатора закарпатської шко-ли живопису. 
Ключові слова: Іван Чендей, Адальберт Ерделі, мемо-ріальний музей, Ужгород. 
 
Гаврош О. И. Как Ужгород потерял музей Эрдели... В статье на основе архивных материалов и дневника ла-уреата Шевченковской премии Ивана Чендея анали-зируется вопрос создания мемориального музея Адаль-берта Эрдели. На основе записей известного закарпатс-кого писателя автор освещает «потерянные» возмож-ности по сохранению коллекции произведений основа-теля закарпатской школы живописи. 
Ключевые слова: Иван Чендей, Адальберт Эрдели, мемориальный музей, Ужгород. 
 
Havrosh O. How Uzhhorod lost the Erdeli museum… The article analyzes the question of Adalbert Erdeli memo-rial museum basing on the archival materials and diary of the Shevchenko Prize laureate Ivan Chendei. With reference to records of the famous Transcarpathian artist, the author depicts the lost opportunities to save the collection of works of the founder of Transcarpathian school of art. 
Key words: Ivan Chendei, Adalbert Erdeli, memorial museum, Uzhhorod. ______________________________________________ © Оксана Гаврош, 2018 

 
Articulation of a problem. In September 2015 the 60th anniversary of death of Adalbert Erdeli was mar-ked. The idea of memorial flat-museum of the founder of Transcarpathian art school sank into oblivion after the tragic death of the artist’s widow – Mahdalyna Er-deli in 2004. The artist’s faithful companion diligently kept his artistic legacy and personal belongings for 50 years until the terrible events of September, 17. That day, 48 paintings of the establisher of the local art school were stolen, and the heart of the 88 years old widow didn’t stand the robbers` abuse.  
Object of the article – to define the possibilities of creation of the Transcarpathian art school founder Adalbert Erdeli memorial museum using the letters and diary entries of Ivan Chendei.  
Statement of basic materials. The artist had been living at number 3 Tykha street (now – Erdeli street) since 1938. He was invited to stay at this nice house in the center of Uzhhorod by Czech engineer Yan Hruza who was forced to leave the town fleeing from Hungarian army invasion. After the artist’s death in 1955 the matter of memorial museum remained in limbo. 39 year-old Mahda can scarcely be blamed. Erdeli’s wife kept a creative atmosphere and a feeling of the artist’s presence till the last days of her life. The doors of Erdeli`s house were always open for visitors even after the artist's death.  There are many facts of bureaucracy and inactivity of the officials in the case of Erdeli’s flat-museum. The evidence can be found in two letters of Ivan Chendei – a famous Transcarpathian writer and public figure and in records of his diary, which is kept in the family archive. He wrote the letters to the first secretary of Transcarpathian regional committee of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) Yurii Ilnytskyi.  Being in 1945 a reporter of Zakarpatska Pravda, Ivan Chendei was familiar with the works of Erdeli not only from books and reproductions. The new talented author often wrote reviews about different Transcar-pathian artists, including Erdeli, on the pages of the most significant newspaper of the region. He also ex-pressed his admiration for the artist’s works on the pages of his diary in the entry from December, 10 1969 [1]: “Being a European and an intellectual of a Euro-pean level, Erdeli has reached the depths of artistic beauty that were possible only for a great talent, great mind and a great diligence”. The author often thought about a cruel fate of the artist, who couldn’t adapt to the ideological require-ments of the soviet art. In 1968, after a crushing criti-cism of the book Bereznevyi snih (March snow), Chen-dei writes on November, 27: “I am thinking about Er-deli again – the great artist, who was being beaten over and over again in our time and died from a heart attack. And I think about the rigorous formalism in the work with the creative community of Transcarpathian region, a lack of wisdom and humanity towards talen-ted people, the ones who can do something really valuable. I recall my days and nights full of bitter and disturbing thoughts leading to only one conclusion: a life of a true artist has never been easy.” At the time he wrote these lines, his life bore a striking resemblance 
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of Erdeli’s life, when in 1949 he faced a public obstruc-tion being accused of formalism and cosmopolitism.  In 1978, when the situation improved, Chendei started to make efforts to open a memorial museum of Erdeli in Uzhhorod. He frequently visited the artist’s widow, and, with the decision to start a museum in his mind, he wrote a letter to the first secretary of the Transcarpathian regional committee of the CPSU Yurii Ilnytskyi. Two letters of Ivan Chendei to the first secretary are kept in the national archive-museum of literature and art of Ukraine in Kyiv.  The first letter dated September 15 gives well-grounded reasons not only for Erdeli but also for Yosyp Bokshai (died in 1975) and Fedir Manailo (died in 1978) memorial museums to be created in their flats [2].  Fourteen typewritten pages tell about contrary standpoints of artists’ families and a complicated situa-tion of Erdeli’s heritress. The second letter of 22 Sep-tember supports evidence to the points and ideas presented in the earlier letter. The writer retyped and sent to the secretary a guestbook, that Mahda Erdeli kept active after artist’s death.   Dear Yurii Vasyliovych! I would not have disturbed you if there weren’t a few relevant reasons. I have visited the house of Adalbert Mykhailovych Erdeli in Tykha street in Uzhhorod. At first, my mind brought the image of the great painter from the time when he was alive, and I unwil-lingly remembered a funeral procession leaving the yard of the Art School – after the liberation of Trans-carpathian Ukraine, Erdeli was one of its founders, the first principal and educator… I was deeply moved in his flat. I was delighted by its comfortable and favorab-le location almost in the center of old Uzhhorod… I an-xiously walked around Erdeli’s home. The atmosphere there not only carried me 20 years back, to the times, when the artist was alive, but created an illusion of his presence in the flat. Anyone, who had visited Erdeli here while alive and came here now would naturally get an impression that the master has just gone out for a while and he is still living and working here. In this place, in Erdeli’s flat, everything, or almost everything remains the way it was at the time he was alive, conveying the ambience of creativity, a lifestyle, that consisted of and belonged to art: Erdeli has devoted his entire live to it.  When you see and feel all that – you can’t help feeling profound respect for Mahdalyna Ivanivna Erdeli – widow of the late artist. She has kept the flat of Adalbert Erdeli, and not only the household – it would be the easiest – but a considerable art heritage of Erdeli, his spirit in the place: it is worth attention and respect, recognition and appreciation. As a result, now in Uzhhorod we have not only a house in Tykha Street, where a great modern painter worked, but practically a complete memorial museum-flat, however, not legalized and organized the way similar institutions should be. It is interesting, that in the flat there is even a welcome book started by Mahdalyna Ivanivna, where visitors write down their thoughts and impressions 

after they see the works of the late master. This book is not only an evidence of the landlady’s wisdom, but also a result of living demand of the viewers, who have heard a lot about the painter and come to Tykha street to show their respect, to express their gratefulness in writing something good about the author…[2]. In the letter of 22 September Chendei emphasized an extraordinary interest of impressions from the at-rist’s heritage to Ilnytskyi. The guest book consists of 20 pages of typewritten text (at the moment of rety-ping), where the first entry was dated by 30 July 1956 [4]. It is at once apparent, that over the period of nine-teen years (the last entry is from 2 August 1975) many people have been visiting Eredeli’s home. Reflections on Erdeli’s paintings left different writers – Mykola Ba-zhan, Mykola Tykhonov, Symon Chykovani, painters – Tetiana Yablonska, ,Dmytro Krvavych, the Selskyi fami-ly of, Volodymyr Kostetskyi, Andrii Bokotei, a compo-ser Mykyta Bohoslovskyi, art experts – Valentyna Ku-ryltseva, Oveksandr Fedoruk, Valentyna Martynenko and others. All the entries are full of recognition of an excellent, and to be more specific – of an European level of Adalbert Erdeli’s works and emphasize the need of organization of a memorial flat-museum.  
 

6 October 1956 A memorial museum should have been opened right after the artist’s death. But it is still not too late. It would be good to collect his archive here – it wouldn’t be too expensive for the city. Meanwhile, neither Union of Artists, nor city council have organized a tombstone on his grave or a pension for his widow. What a shame! (illegible signature. Moskow) [5]. 
 

6 June 1959 Only now have I understood the significance of E-rdeli. I was little familiar with this remarkable master. Now it is obvious that he is a true classic. True art ne-ver gets old or tiresome. I am sure, the value of his paintings is going to rise, maybe slowly, but constantly. In his every work, you can feel a great artist, open-hearted and genuine, vigorous and wise. V. Kostetskyi (people’s artist of the USSR - author's note) [6]. Among emotional remarks, we find some that reveal the essence of the problem. As a confirmation, there is an entry of an assistant professor of V. Mukhi-na Leningrad Art and Industry Academy of 14 October 1958. I don’t understand, why Transcarpathian Culture Department, or even  Ministry of Culture don’t orga-nize a museum-flat in Uzhhorod… It is very disappoin-ting to realize, that many of our ideas have already been written here. It gives an idea, that these is read only by visitors and not by those, who are called to promote true art among people [7]. Perhaps, the welcome book finally convinced Chendei to ask higher authorities for help. We can see, that he is obstinately trying to get matters of the museum off the ground. But all his expectations sank in bureaucratic silence...  Ivan Chendei states: 21 December 1975 When on 17 December I visited Volo shchuk, the head of Executive Committee of the Council of the 
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People's Deputies and discussed with him the viability of organizing finally the memorial museum in the flat of Adalbert Erdeli (as a branch of the Regional Art Museum), he asked to repeat the name: – Herdeli? – No, not Herdeli, but Erdeli! – I replied How can it be, that a man who is trusted to occupy a public position in Transcarpathian region, doesn’t know one of the greatest sons of the region?  It gets ungraciously cold!..  
1 September 1978 Yesterday we visited the flat of Mahdalyna  Erdeli, the widow of the artist Adalbert Mykhailovych. Having the artist of a European level, we displayed bungling and a crime of omission in Uzhhorod when we couldn’t achieve any results in organizing the Erdeli flat-museum. And everything was (and still is) under the control of local party and soviet leaders.  
12 September 1978 Today is Tuesday Exactly one week (7 days) ago was the date of death of Adalbert Erdeli. Today at 17:00 an exhibition of two great painters – Yosyp Bokshai and Adalbrt Erdeli was opened in Art museum. The two floors belong to the artists and re-present many of their works. Time and again we get convinced of how prominent artists Transcarpathia gave birth to and gave them to Ukraine and to the world of beauty. It is a pity that nobody has taken an effort to immortalize the memory of the artists. They have immortalized themselves by their works, but the living ones have to consider in their turn how they can immortalize themselves due to the consideration to those who had been creating, enriching the treasure-house of art, and were themselves the manifestation of high spirit. Three of my contemporaries in Transcar-pathia deserve to have memorial museums, they are Erdeli, Bokshai and Manailo. So far we don’t hsve any flat-museum…It is nothing but the evidence of our meanness and carelessness. Putting it mildly…  18 September 1978 On the 14th I sent a letter to Yu. V. Ilnytskyi about perpetuation the memory of three Transcarpathian artists – Y.Y. Bokshai, A. M. Erdeli, F. F. Manailo. The letter turned out to be not very short and problematic – it covers an extremely topical and sensitive issue. Today (18th) Yu. V. Ilnytskyi called me at home. He agreed with everything I had written. He said, that the topic is very important and everything should be done to honorably commemorate the artists.   Time will show! 
20 September 1978 Today, together with the mayor of the town Stepan Dioloh we visited the flat of A. M. Erdeli. We were welcomed by Mahdalyna  Ivanivna. We carefully examined the flat. The possibility of repair works, in-stallation of gas services, residential telephone, alarm 

system and many others is bought up. Something real is just about to be done to immortalize the memory of Erdeli.  
22 September 1978 Entire evening of 20 September and almost a whole day of 21 September I spent at the typewriter retyping the welcome book, that Mahdalyna Ivanivna Erdeli gave me. Each response here is like a handful of a human soul – pure and kind, touched and full of emotions… A copy of the book (the first copy) I have sent to the regional party committee and addressed it for Yu. V. Ilnytskyi to look through. How nice it is that the thoughts of Erdeli’s flat visitors coincide with my ideas expressed in the letter to Yu. Ilnytskyi of 14 September 1978. Perhaps the copy of responses can help the case.  
23 September On the evening of 21 September in presence of artist Volodymyr Mykyta, corresponding member of the Academy of Science of Ukrainian Soviet Socialist Republic Fedir Yu. Palfi from Lviv, Doctor of Science Vasyl Shepa and his wife  Yolana Karlivna  I read the letter that I had sent to Yu. V. Ilnytskyi stating the necessity to commemorate Y.Y. Bokshai, A. M. Erdeli, F. F. Manailo. Palfi was moved to tears… 
 
10 December 1978 At last I have received news about the reaction of Semeniuk (secretary on ideology of Transcarpathian regional committee - author's note) to the letter to the regional committee regarding the commemoration of Bokshai, Erdeli, and Manailo. Mykhailo Babydorych told me about it… He was frustrated because of the fact, that with my letter to Ilnytskyi I raised a problem which was troublesome and sensitive… And they, authority figures, prefer peace and quiet… What? Does he want to manage culture in the region? – almost shouted the angry ideologist. God, there is so much misery here! 
 
21 March 1979 … And we were so naïve and mocked with false hopes!.. After having written the letter to the regional committee about the necessity of memorial museums of Y.Y. Bokshai, A. M. Erdeli, F. F. Manailo in Trans-carpathian region (in Uzhhorod), I was provided with the advertency of Ilnytskyi himself – he phoned me, said that supported everything I wrote in my letter, that the issue I raised definitely deserves attention. Time passed by. I found out that the regional committee is prepa-ring a resolution about the commemoration of the artists, and it involved opening of memorial flats, na-ming streets after the painters, and registering the works of the deceased artists etc. Of course, I was pleased with it, as it opened an abundant prospect. There was one more encouraging conversation. Before my trip to Kyiv on the event of closing of an 
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exhibition of Y.Y. Bokshai, A. M. Erdeli, the secretary on ideology of the regional committee – M. M . Semeniuk phoned me at home. Regarding my letter to the com-mittee the secretary informed me that they are going to organize the memorial flat – museums of A. Erdeli and F. Manailo, register all paintings of Bokshai located in different collections and places, commemorate the artists with memorial tablets, naming streets after them etc. The secretary was even grateful to me for my letter and emphasized, that my letter helped to move the case… But that’s not how it turned out. When it came to voting for the resolution at the bureau, Semeniuk didn’t say a word, some forethought-ful careerists submitted a proposal not to carry any particular resolution, but to refer the matter of the ar-tists’ commemoration to Oblast Executive Committee. This is when was committed the crime, that con-demned the noble intention to stagnation. It has been more than two months since the case was submitted to Oblast Executive Committee. (Played the blame ga-me!!!) 
 
27 April 1979 Today a report-and-election conference of the regional Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments was held. The fact that speakers at the conference of the Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments didn’t even mention the names of F. Manailo or A. Erdeli shows total disinterest in commemorating the artists. 
 
25 May 1981 Today is the 90th anniversary of the great painter A. M. Erdeli’s birth. Erdeli – is a grand era of Transcarpathian culture. We still haven’t attained, haven’t evaluated to the me-rit this epoch. My dream of a flat-museum of Erdeli in Uzhhorod has to come true. Only when the flat-mu-seum of Erdeli in Uzhhorod is open, we, his contempo-raries, will be able to heave a sigh of relief. Only then will be taken down the burden of responsibility to the prominent Erdeli, and to future generations, for whom Erdeli will be a great school and a example in art and life devoted to people…  Today (25 May 1981) together with Ernest Rudol-fovych Kontratovych we visited Mahdalyna  Edeli. Erdeli's home with its old furnishing preserved and painting heritage, preserved by artist’s companion to a large extent, reminded us of Erdeli alive. And I thought again how expedient it would be to have a museum-flat of A. M. Erdeli in Uzhhorod… 
 
3 October 1991, Thursday On October 2 a ceremonial meeting was held on the occasion of the 100th anniversary of our two great ar-tists. Unfortunately, it looked like the celebration was important only for its hosts. Yesterday there were hardly any visitors in the theatre. And we are talking about the town, where both leading artists lived, crea-ted their high art, establishing not only themselves but also Uzhhorodians and Transcarpathians [1]. 

Conclusions. The writing is filled with emotional intensity typical for the writer. It again impresses with the sincerity of his intentions. In the last entry of 1991 that mentions Erdeli there is a feeling of disappoint-ment. Even the man of great conviction like Chendei couldn’t do anything. After Mahda Erdeli’s death, their house has turned into a so called “neo palazzo” of a fortunate heritor – widow’s nephew (the couple didn’t have children – author’s note). Only a memorial tablet on the wall and the street name remind that one of the greatest artists of Transcarpathian region lived in this cozy street of Uzhhorod. Ivan Chendei’s critical image of his contemporaries was correct… 
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Кіяк М. Ю. Наукова та творча діяльність виклада-
чів як змістовна складова підготовки магістрів у За-
карпатській академії мистецтв. У статті йдеться про основні напрямки наукової та творчої діяльності колек-тиву, які заклали основу освітньо-професійної програми підготовки магістрів у Закарпатській академії мистецтв. 

Ключові слова: освіта, Закарпатська академія мис-тецтв, наукова діяльність, творчість, освітньо-професій-на програма.  
Кияк М. Ю. Научная и творческая деятельность 

преподавателей как составляющая подготовки ма-
гистров в Закарпатской академии искусств. В статье идет речь об основных направлениях научной и твор-ческой деятельности коллектива, которые заложили основание образовательно-профессиональной програм-мы подготовки магистров в Закарпатской академии ис-кусств.  

Ключевые слова: Образование, Закарпатская ака-демия искусств, научная деятельность, образовательно-профессиональная программа.  
Kyyak M. Yu. Scientific and creative activity of tea-

chers as an integral part of masters training at the 
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Постановка проблеми. Невід’ємною складовою освітнього процесу у вищій школі є наукова діяль-ність. Наукова діяльність існує в різних видах, та-ких як: науково-дослідна діяльність; науково-органі-заційна діяльність; науково-педагогічна діяльність; науково-інформаційна діяльність; науково-допоміж-на діяльність та ін. Головні завдання наукової ді-яльності визначені Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-тех-нічну діяльність», статутами вищих навчальних за-кладів. Серед них: органічна єдність змісту освіти й програм наукової діяльності; створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням досягнень науки й техніки; упрова-дження результатів наукових досліджень у прак-тику; безпосередня участь суб’єктів навчально-ви-ховного процесу в науково-дослідних роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі; орга-нізація наукових, науково-практичних, науково-ме-тодичних семінарів, конференцій, олімпіад, кон-курсів науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного проце-су [1]. Наукова діяльність вищих навчальних закла-дів найповніше відповідає програмі підготовки ма-гістрів, за якою забезпечується здобуття спеціаль-них умінь та знань інноваційного характеру, їх за-стосування та продукування нових знань для вирі-шення проблемних професійних завдань у певній га-лузі. Освітньо-професійна програма підготовки ма-гістра спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості. Саме магістр є ос-вітньо-кваліфікаційним рівнем фахівця, який, має певний досвід застосування знань для народного гос-подарства, забезпечує одночасне здобуття повної ви-щої освіти за спеціальністю та кваліфікацію магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Здобуття кваліфікації «магіст-ра» може здійснюватися і на базі відповідної освіт-ньо-професійної програми підготовки спеціаліста. Обов’язковою умовою на шляху підготовки магіст-рів є відповідність вимогам до випускників, які ви-значені стандартами освіти, Національними рамка-ми кваліфікацій, за якими магістр повинен:  
 уміти перевести одержувані знання в іннова-ційні технології, перетворюючи нові знання в кон-кретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів; 
 володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернати-ви, що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення; 
 володіти методами проведення наукових до-сліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтова-ну інтерпретацію отриманим результатам; 
 уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень; 
 оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і соціум, нести профе-сійну й етичну відповідальність; 
 бути готовим до побудови та викладання на-вчальних дисциплін з урахуванням складу аудито-рії, інтересів слухачів їх вікових, професійних та ін-ших особливостей; 
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 мати мотивацію та розуміти необхідність на-вчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення квалі-фікації; 
 мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості; 
 мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну толерантність і досвід міжкультурної взаємодії; 
 мати відповідний рівень усної та письмової грамотності рідною, і принаймні, однією іноземною мовою (переважно англійською), уміти ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, вико-ристовуючи сучасні засоби презентації; 
 мати підприємницький образ мислення і ді-яльності; 
 володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах складного демократичного су-спільства, бути його відповідальним громадяни-ном, мати необхідні соціальні компетентності. Практичний стан справ у галузі підготовки ма-гістрів за спеціальностями образотворчого, деко-ративно-прикладного мистецтва та дизайну не за-довольняє потреби ні педагогів, ні держави. Від-сутність Державних стандартів змушує навчальні заклади до розробки своїх варіативних програм підготовки фахівців, виходячи із наявних кадрових можливостей, економічних, ринкових, історичних та інших передумов. 
Виклад основного матеріалу. Підготовка магі-стрів на основі кваліфікації бакалавра або спеціа-ліста у Закарпатській академії мистецтв (до пере-йменування – Закарпатський художній інститут) розпочата у 2016 році і реалізується за освітньо-професійною програмою, що включає науково-пе-дагогічний функціональний напрямок діяльності майбутнього фахівця. Освітньо-професійна програма підготовки магі-стрів базується на науковій та творчій діяльності викладачів нашого закладу, результати якої апро-бовані в тому числі і в матеріалах Міжнародної на-уково-практичної конференції «Ерделівскі читан-ня». Конференція «Ерделівські читання» була запо-чаткована у Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі, де з 1998 року проводилася підготовка бакалаврів. Са-ме в цей період викладачі коледжу розпочали до-слідження особливостей культурного розвитку За-карпаття, з точки зору взаємовпливів українських та західних культурних традицій. Адже Закарпаття через своє географічне розташування завжди було в центрі міжетнічних і міжнаціональних контактів. На період з 1998 по 2000 роки припадають і перші дисертаційні дослідження щодо становлення ху-дожньої освіти, вивчення сакрального мистецтва, захищені педагогічними працівниками коледжу Небесником І. І. та Приймичем М. В. на прикладах. Результати пошукових досліджень особливостей декоративно-прикладного мистецтва краю, видат-них персоналій в образотворчому мистецтві стали предметом обговорення на першій Всеукраїнській науково-практичній конференції, проведеній у Ко-леджі мистецтв ім. А. Ерделі у 2003 році та видані 

окремим збірником наукових праць, який містив дванадцять статей [2]. З відкриттям Закарпатського художнього інститу-ту наукова робота колективу набула нового змісту і проводилася вже в рамках наукової теми «Шляхи та етапи розвитку мистецтва та мистецької освіти на Закарпатті (2004-2009). За результатами цього дослі-дження видано дві монографії та підручник з культу-рології з грифом МОН [ 3,4,5]. Саме в цей період у нас розпочала роботу щорічна Міжнародна науково-прак-тична конференція «Ерделівські читання», матеріали якої друкувалися у спецвипусках Львівської націо-нальної академії мистецтв (2006-2009). З 2010 року Закарпатський художній інститут одержує державне фінансування фундаментальних наукових досліджень за наступними темами: 
 2010-2012 рр. «Мистецтво Закарпаття кінця XVIII – першої половини XIX ст. в контексті становлен-ня національної свідомості українського населен-ня, державний реєстраційний номер 0110U005569 

(керівник проекту проф. І. І. Небесник).  
 2013-2015 рр. – «Особливості розвитку закар-патської художньої школи в контексті політичних та культурних змін в Україні та Центральній Європі ХХ ст.», державний реєстраційний номер 

0113U002540 (керівник проекту проф. І. І. Небесник). 
 2015-2016 рр. – комплексний проект зі Львів-ською національною академією мистецтв «Науко-во-теоретичне та іконографічне дослідження істо-рико-мистецьких цінностей пам’ятки національно-го значення XVII-XIX ст. Хрестовоздвиженського кафедрального собору в м. Ужгород”, №№ держреє-

страції: 0115U001058, 0115U000730, (науковий ке-
рівник: доц., Приймич М. В.). З 2010 року починає видаватися і науковий «Віс-ник Закарпатського художнього інституту». Пред-метом наукової роботи кафедр стала прикладна гра-фіка, інноваційний дизайн, декоративно-прикладне та образотворче мистецтво, мистецька освіта.  Сьогодні кафедри академії працюють над на-ступними науковими темами: 

кафедра дизайну:  
 Традиції прикладної графіки та дизайну на Закарпатті першої пол. ХХ поч. ХХІ ст. (наук. кер.: доц. О. І. Сопко); 
 кафедра сучасних інформаційних техноло-

гій та веб-дизайну: 
 Розробка елементів інноваційного дизайну засобами нанотехнологій (наук. кер.: доц. С. О. Бунда); 
 кафедра декоративно-прикладного мис-

тецтва: 
 Декоративно-прикладне мистецтво Закарпат-тя: проблема вивчення та збереження в контексті Програми сталого розвитку Закарпатської області (наук. кер.: доц. М. В. Приймич); 
 кафедра образотворчого мистецтва: 
 Тенденції розвитку образотворчого мисте-цтва Закарпаття в ХХ − на початку ХХІ століття в контексті європейського мистецького простору (наук. кер.: доц. А. В. Волощук); 
кафедра рисунку: 
 Формування художнього образу в академіч-ному рисунку в системі підготовки майбутніх ху-дожників (наук. кер. доц. Сирохман М. В.); 
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кафедра культури та соціально-гуманітар-
них дисциплін: 

 Енциклопедія мистецтва Закарпаття (наук. кер. проф. М. Мушинка).  За 14 років у межах фундаментальних дослі-джень інституту видано 11 монографій, захищено 8 кандидатських дисертацій, вчене звання доцента присвоєно 10-и науково-педагогічним працівни-кам закладу.  У квітні 2016 року Закарпатський художній інс-титут переіменовано у Закарпатську академію мис-тецтв (Наказ міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2016 року № 424 «Про перейменуван-ня Закарпатського художнього інституту»). Зокре-ма у 2016 році науково-педагогічні працівники взя-ли участь у 119 наукових, науково-практичних та навчально-методичних конференціях, з яких 21 міжнародна, 98 Всеукраїнських. Наукові напрацювання колективу лягли в осно-ву нормативної та вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів, який містить цикли соціально-гуманітарної, природничо-наукової та професійно-практичної підготовки. У межах ви-бору навчального закладу магістрам пропонують-ся до вивчення: 
 «Історія художньої освіти Закарпаття» (ви-

кладає професор Небесник І. І.); 
  «Культура зарубіжних українців та Закар-паття і чесько-українські взаємини» (викладає ака-

демік Мушинка М. І.); 
 «Дерев’яна архітектура Карпат» (викладає до-

цент Сирохман М. В.); 
 «Історія літератури Закарпаття» (викладає 

доцент Ребрик Н. Й.); 
 «Менеджмент у сфері культури та мистецт-ва», «Брендінг» (викладає доцент Дочинець Н. М.); 
  «Графіка Закарпаття» (викладає кандидат 

мистецтвознавста Небесник І. І. мол..); 
 «Рукописні та друковані шрифти » (викладає 

доцент Сопко О. І.); 
 «Вишивка Закарпаття» (викладає кандидат 

мистецтвознавства Пилип Р. І.) та інші. Професійно-педагогічне спрямування навчаль-них програм, характерне для підготовки бакалав-рів у більшості мистецьких навчальних закладів, також знайшло своє продовження у магістерських освітніх програмах. Зокрема у нас викладаються дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання спецдисциплін у вищих навчальних за-кладах», проводиться педагогічна практика у ви-щих навчальних закладах. На педагогічній практи-ці студенти окрім відвідування занять професор-сько-викладацького складу готують і апробовують свої власні лекції, тематика яких пов’язана з мисте-цтвом Закарпаття як складової українського мис-тецтва. Зібраний пошуковий матеріал студенти ви-користовують при підготовці магістерського на-уково-педагогічного дослідження, а також при ви-борі тем практичних дипломних робіт. Академічна підготовка фахівців невіддільна від творчих здобутків науково-педагогічного колекти-ву, які виражаються участю у персональних та гру-пових виставках різних рівнів, присвоєнням почес-них звань та урядових нагород. З 1995-го року наші 

колеги 35 разів ставали Лауреатами обласної премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі, почесне звання заслуже-ного художника України здобули: Корж-Радько Л. А., Ковач А. М., Дідик І. М., Віньковський В. І.; народного художника України – Кузьма Б. І.; заслуженим пра-цівником культури України став Сирохман М. В.. Лише за останній 2016 рік викладачі ЗАМ взяли участь у 115 виставках з яких персональні вистав-ки мали: 
 Коприва А. Т.: м. Ніредьгаза, Шовшто (Угор-щина). 
 Ковач А. М.: Виставка живопису в м.Івано-Франківськ, м. Будапешт (Угорщина). 
 Корж-Радько Л.А.: Графіка «Чорне-біле-сіре», арт-кав’ярня «VOTO», м. Ужгород; «Чотири літа», галерея «Ужгород». 
 Скакандій В.Ю.: Ретроспективна виставка до 75-річчя від дня народження, галерея «Ужгород». 
 Сопко О. І.: «Портрети з минулого», виставко-ва зала Музею мистецтва Прикарпаття, Івано-Фран-ківськ. 
 Попова Н. О.: «У пошуках ілюзій», Національ-ний музей українського народного декоративного мистецтва.  
 Федор О.О.: Виставка графіки, арт-кафе «VOTO», Ужгород. Успішна робота науково-педагогічного складу сприяє і мотивації студентів не лише до участі у кон-курсах та виставках, а й у наукових дослідження. У березні 2016 року в Закарпатській академії мистецтв відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична сту-дентська конференція «Мистецтво ХХ-ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи». Лейтмотивом зіб-рання молодих науковців стали слова Адальберта Ер-делі: «Думка і мистецтво – вічний звʼязок для людини вищого порядку». Видано тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Мистецтво ХХ-ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи» (90 сторінок). 
Висновки. Підсумовуючи, можемо стверджува-ти, що у Закарпатській академії мистецтв створено передумови для змістовної наукової компоненти підготовки магістрів. Окрім наукових та творчих здобутків, ми маємо досвід керівництва диплом-ними проектами бакалаврів та спеціалістів про що свідчать успішні публічні захисти минулих років.  Отже, розпочата з 2016 року підготовка магіст-рів у Закарпатській академії мистецтв реалізується за освітньо-професійною програмою обсягом 90 кредитів ЄКТС та терміном навчання 1,5 роки. Пер-ший випуск магістрів відбудеться у січні 2018 р.     ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Про вищу освіту [Текст]: закон України. ‒ К.: Парла-ментське вид-во, 2006. ‒ 64 с. ‒ (Закони України).  2. Про наукову і науково-технічну діяльність [Елект-ронний ресурс]. ‒ Електрон. дан. ‒ К.: Верховна Рада Ук-раїни. ‒ Режим доступу: http:// zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. 3. Архів Закарпатської академії мистецтв.  
Стаття надійшла до редколегії 21 травня 2017 року 
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ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ ТА ЇХ РОЛЬ  
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Андрушек Д. І. Визначні постаті та їх роль у стано-

вленні та розвитку відділу «Художня кераміка» (від 
Ужгородського художньо-промислового училища до 
Закарпатської академії мистецтв). У статті розгляда-ються особливості розвитку відділу «Художньої кера-міки» та його специфіка, починаючи від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської ака-демії мистецтв. Проаналізувавши матеріал, робимо ви-сновки, що відділ «Художньої кераміки» за час свого існування став модерним та самодостатнім.  

Ключові слова: художня кераміка, декоративно-при-кладне мистецтво, освіта, мистецтво.  
Андрушек Д. И. Выдающиеся личности и их роль в 

становлении и развитии отдела «Художественная ке-
рамика» (от Ужгородского художественно-промышлен-
ного училища до Закарпатской академии искусств). В статье рассматриваются особенности развития отделе-ния «Художественной керамики» и его специфики, начи-ная от Ужгородского художественно-промышленного училища до Закарпатской академии искусств. Проанали-зировав материал, делаем выводы, что отдел «Художест-венной керамики» за время своего существования стал самобытным и своеобразным.  

Ключевые слова: художественная керамика, декора-тивно-прикладное искусство, образование, искусство.  
Andrushеk D. Prominent figures and their role in the 

establishment and development of the Artistic Ceramics 
department from Uzhgorod College of Arts and Crafts to 
Transcarpathian Academy of Arts. 

Background. In the study we are talking about the peculiarities of the development and specificity of Artistic Ceramics Department from Uzhgorod College of Arts and Crafts to Transcarpathian Academy of Arts. 
Objectives. The author has investigated the history of the emergence, highlighted and tracked the evolution of the Department of Artistic Ceramics from Uzhgorod College of Arts and Crafts to Transcarpathian Academy of Arts. 
Methods. The results of research and experimental work have been applied to the investigation. 
Results. The author concludes that the Department of Artistic Ceramics has become more distinctive and peculiar during its existence. 
Conclusions. The author has explored the history of the ceramics and underlined that graduates of the artistic cera-mics department become skilful and original artists who have created a peculiar authorʼs face of professional Trans-carpathian ceramics. 
Kеу words: artistic ceramics, decorative and applied arts, education, arts. ______________________________________________ © Дарина Андрушек, 2018 

Постановка проблеми. Як і в усіх галузях наук, так і в кераміці є свої періоди розквіту та занепаду. Але порівняно з сучасним тенденціями в зарубіжній та українській кераміці, творчістю провідних худож-ників світу, ці періодичні коливання не відігравали великого значення в розвитку відділу художньої ке-раміки на Закарпатті. 
Аналіз останніх досліджень. Розвиток відділу «Художня кераміка» в Ужгородському художньо-промисловому училищі не став окремим обʼєктом дослідження мистецтвознавчої науки. Так, у своїх роботах «Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (ХХ століття)» І. І. Не-бесник описує історію розвитку ужгородського ху-дожньо-промислового училища, його заснування та розвиток. М. Ю. Кіяк у статті «Концептуальні за-сади виробу змісту підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва у Закарпатсь-кому художньому інституті» звертає основну увагу на внутрішню систему розвитку відділів декора-тивно-прикладного мистецтва в Закарпатському художньому інституті.  
Мета. Висвітлити виникнення та відстежити еволюцію відділу «Художня кераміка», починаючи від Ужгородського художньо-промислового учили-ща до Закарпатської академії мистецтв. 
Виклад основного матеріалу. Ужгородські ху-дожники після Другої світової війни мріяли про створення вищого художнього навчального закла-ду, в якому б молоді таланти могли навчатися мис-тецтву на академічному рівні. Про заснування ін-ституту чи академії мріяв і Адальберт Ерделі, який вів переговори як із керівництвом Спілки художни-ків України, так і з радянським керівництвом краю. Влітку 1945 р. з Києва приїжджали Василь Касіян, Микола Глущенко, Міністр освіти УРСР Павло Ти-чина й інші діячі культури та мистецтва.  А. Ерделі знайшов приміщення для майбутньо-го навчального закладу, яким став будинок колиш-ньої жіночої вчительської семінарії. Уже восени проводилися вступні випробування до закладу. Од-нак, не зважаючи на це, ідея про вищу школу на За-карпатті не була підтримана владою. Та в березні 1946 р. розпочав свою діяльність перший держав-ний художній навчальний заклад на Закарпатті, який мав назву «Ужгородське художньо-промисло-ве училище».  Першим директором училища було призначено Адальберта Ерделі, а на посаду завідувача навчаль-ної частини – Василя Крайняницю. Згодом на-вчальним закладом керували: Павло Балла, Іван Барнич, Йосип Пал, Іван Манайло, Іван Когутич, Бо-рис Сливка, Іван Небесник, Марина Кіяк, Петро Петрище, Одарка Сопко, Марія Копанська. Сьогодні колектив очолює Мар’яна Поляк.  В Ужгородському художньо-промисловому учи-лищі викладалися такі академічні дисципліни, як рисунок, живопис, композиція, анатомія, історія мистецтв тощо. Згодом у відповідності з тенденці-ями, що мали місце в мистецькій освіті, Ужгородсь-ке художньо-промислове училище було перейме-новано в училище прикладного мистецтва. 
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У 1958 р. в Ужгородському училищі прикладно-го мистецтва було відкрито відділення художньої кераміки, що має визнану славу впродовж майже піввікової історії. Значний внесок у розвиток цього відділення зробили перші працівники.  Першим майстром-керамістом став Янош Кор-нелійович Бендик, який народився 25 серпня 1893 р. в м. Ужгороді в сім’ї гончаря. 1900 р. пішов у початкову школу м. Ужгорода та закінчив 4 класи. Тривалий час працював у різних гончарних майс-тернях. З 28 лютого 1960 р. працював лаборантом відділу «Художня кераміка» Ужгородського учили-ща прикладного мистецтва [3:3-7]. Дунчак Аттила Янович народився 2 березня 1940 р. в м. Ужгороді. 1947 р. вступив до Ужгородської се-мирічної школи № 10, яку закінчив 1954 р. У 1946 р. вступив до Ужгородського училища прикладного мистецтва на «Декоративний розпис». У 1961 р. всту-пив у Ленінградське вище художньо-промислове училище на відділ художньої кераміки і скла факуль-тету монументального декоративного мистецтва. З 1 серпня 1967 р. прийнятий викладачем спецдисцип-лін в Ужгородське училище прикладного мистецтва (наказ № 72-а від 25.08 1967 р.). Людмила Сергіївна Аверкієва народилася 17 квіт-ня 1945 р. в м. Славута Хмельницької області. 1952 р. вступила до початкової школи у рідному місті. А вже 1953 р. за сімейними обставинами родина переїхала до Ужгорода, де художниця продовжила навчання в ЗОШ № 4. У 1959 р. після закінчення 7-ми класів Людмила Сергіївна вступила до Ужгородського училища прикладного мистецтва на відділ «Худож-ньої кераміки». Після закінчення в 1964 р. продов-жила навчання у Московському вищому художньо-промисловому училищі на факультеті монумен-тально-декоративного художнього мистецтва (від-діл «Художньої кераміки»), який закінчила в 1969 р. З 1 серпня 1969 р. прийнята на роботу до Ужгород-ського училища прикладного мистецтва на посаду викладача спецдисциплін (наказ № 68 від 29.07.1969). У 1981 р. Л. Аверкієва на замовлення Центрально-го-методичного фонду (м. Москва) розробила про-граму з композиції кераміки, за якою до 1995 р. за-ймалися навчальні заклади прикладного мисте-цтва Радянського Союзу. У червні 1980 року Авер-кієва Л. С. призначена заступником директора з на-вчально-виховної роботи (наказ № 88а від 03.06. 1980 р.). 27 червня 1988 р. за власним бажанням була переведена на посаду викладача спецдисцип-лін (наказ 105-к від 27.06.1988 р.). Роман Дмитрович Дяківський народився 30 жовтня 1945 р. 1952 р. вступив до першого класу місцевої семирічної школи. У 1961 р. став студентом Косівського училища прикладного мистецтва. По завершенню навчального закладу, у 1966 р., всту-пив до Львівського інституту прикладного та деко-ративного мистецтва, а вже у 1971 р. був направле-ний на роботу до Ужгородського училища прикла-дного мистецтва на посаду викладача спецдисцип-лін (наказ № 82 від 30 липня 1971 р.). Магдалина Іванівна Пуглик (Белень) народила-ся 4 березня 1951 р. в с. Невицьке. У 1958 р. вступила 

до місцевої восьмилітньої загальноосвітньої школи. Після закінчення навчалася в Ужгородському учи-лищі прикладного мистецтва за спеціальністю «Художня кераміка». З 1 листопада 1973 р. прийня-та лаборантом художньої кераміки Ужгородського училища прикладного мистецтва (наказ № 132 від 01.11. 1973 р.). З 26 вересня 1977 р. переведена на посаду викладача спецдисциплін відділення ху-дожньої кераміки (наказ №157 від 26.08.1977 р., з річним навантаженням 846 год.), де працювала до 24 січня 1985 р., а згодом – переведена в Закарпат-ський художньо-виробничий комбінат художни-ком-керамістом (наказ № 11 від 24.01.1985 р. Галина Олексіївна Маркакова (Затулкина) наро-дилася 1942 р. у м. Москві. У 1958 р., після вихован-ня у спеціальному дитячому будинку, вступила в Ужгородське училище прикладного мистецтва, яке закінчила у 1963 р. З 24 січня 1986 р. прийнята майстром виробничого навчання в Ужгородське училище прикладного мистецтва на відділення ху-дожньої кераміки (наказ № 60 від 24.12.1986 р.). Агнеса Миколаївна Медвецька народилася 20 лютого 1964 р. в м. Ужгороді в родині художників. З 1971 р. навчалася у Ужгородській ЗОШ №1. Після закінчення восьмого класу, у 1979 р., вступила до Ужгородського училища прикладного мистецтва на спеціальність «Художня кераміка», яке закінчи-ла з відзнакою у 1983 р. У тому ж році вступила до Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва на відділення «Худож-ньої кераміки», який закінчила у 1988 р. 15 серпня 1988 р. прийнята викладачем загальнофахових дисциплін в Ужгородське училище прикладного мистецтва, а з 30 серпня 1989 р. – переведена на відділення художньої кераміки (наказ № 112 від 30.08.1989 р.) [7]. Значний вклад у розвиток відділення зробили і викладачі спецдисциплін Анатолій Андрійович Коптєв та Костянтин Митрофанович Лозовий.  У перші роки діяльності відділу художньої кера-міки основними виробами була гончарна кераміка з червоної глини, майолікові іграшки, чорно-лоще-на кераміка. Усе випалювалось в печі училища, що працювала на букових дровах. Студенти під час ви-конання курсових і дипломних практик працювали на керамічних фабриках Закарпаття і за його межа-ми, де удосконалювали технології виготовлення майолікових, фаянсових і фарфорових виробів. У середині 1980-х рр. навчальним закладом було закуплено електричні керамічні печі, що значно по-легшило роботу відділення. Печі забезпечували ви-пал гончарних, майолікових та теракотових виробів. Протягом 1980–1990 рр. навчання з композиції, а також роботу над курсовими і дипломними про-ектами забезпечували нові кадри. Ірина Володимирівна Ерфан народилася 15 трав-ня 1962 р. у м. Львів. Протягом 1979–1984 рр. на-вчалася у Львівському державному інституті при-кладного та декоративного мистецтва на відділі художньої кераміки. З 1985 р. працює в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі на посаді викладача спецдис-циплін. Керує курсовими та дипломними роботами. 
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Роботи під керівництвом цього викладача вирізняю-ться високим рівнем виконавської майстерності, вишуканим смаком та естетичним виглядом. Ольга Борисівна Лукач народилася 7 січня 1964 р. в м. Ужгороді. З 1979 до 1983 р. опановувала фах ке-раміка в Ужгородському училищі прикладного мис-тецтва, а згодом, упродовж 1986-1991 рр., – художній текстиль у Львівському державному інституті при-кладного та декоративного мистецтва. Із 1991 року працювала у ЛДІПДМ викладачем композиції і робо-ти в матеріалі на кафедрі художнього текстилю. Із 1993 р. почала працювати в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі, а з 2005 року – в Закарпатському художньому інституті. Протягом творчої діяльності отримала ба-гато нагород: Диплом лауреата Міжнародної вистав-ки «Осінній салон» (Львів, 2000); Диплом лауреата Міжнародної виставки в м. Зологерсег (Угорщина, 2001); Почесну грамоту управління освіти і науки За-карпатської облдержадміністрації (2004); Диплом лауреата Першого всеукраїнського трієнале сучасно-го текстилю (Київ, 2005). Вʼячеслав Іванович Віньковський народився 26 травня 1950 р. у с. Маниківці Хмельницької області. У 1976 р. закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва, а в 1981 р. – Львівський державний інсти-тут декоративного та прикладного мистецтва. Пра-цює в жанрі монументальної кераміки, створює ані-малістичні скульптури малих форм. Роботи Вʼячесла-ва Івановича були представлені на виставках бага-тьох країн світу, зокрема Росії, Чехії, Угорщини, Кана-ди, Франції, Голландії та ін. У 2000 р. нагороджений премією та дипломом «За декоративність» на першо-му Національному симпозіумі гончарства «Опішне-2000». 2001 р. брав участь у Всеукраїнському симпо-зіумі кераміки «Україна соборна» (Словʼянськ, 2005), а також був учасником симпозіумів «Седнів-89», «Седнів-90», національного симпозіуму гончарства «Опішне-2000» та «Опішне-2001», «Словʼянського симпозіуму кераміки-2001». Учасник виставок «Деко-ративне мистецтво України кінця ХХ ст. – 200 імен» (Київ), у міжнародних виставках Dell Bello Galery (То-ронто, 1996), «Мистецтво України 1991–2002» (Моск-ва, 2002) та інших.  У 1995 р. за підтримки видатного митця, рек-тора Львівської академії мистецтв, академіка Ем-мануїла Миська колектив Ужгородського училища прикладного мистецтва розпочав активну роботу за здобуття нового статусу. Тож у червні 1995 р. училище реорганізувалося в Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі з правом підготовки бака-лаврів [3:8–10]. У 2003 р. створено Закарпатський художній інс-титут (наказ Міністерства освіти і науки України від 25 вересня 2003 року № 657) на виконання роз-порядження Кабінету Міністрів України від 15 чер-вня 2003 р. № 361-р «Про утворення Закарпатсь-кого художнього інституту». Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі увійшов до складу Закарпат-ського художнього інституту. У 2000-х рр. у Коледжі мистецтв та в Закарпат-ському художньому інституті на відділі художньої кераміки викладачами були:  

Беата Петрівна Корн народилася 1980 р. в м. Уж-городі. Із 1995 до 2001 р. навчалася в Ужгородсь-кому училищі прикладного мистецтва, а протягом 2001–2003 рр. – у Львівській національній академії мистецтв за спеціальністю «Художня кераміка». Із 2003 до 2011 р. працювала викладачем спецдисцип-лін в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ер-делі ЗХІ. Віктор Васильович Мельничук народився 1979 р. в м. Луцьку. Із 1995 до 1999 р. навчався в Луцькому вищому професійному училищі будівництва і ар-хітектури на відділенні художніх ремесел. Про-тягом 1999–2005 рр. навчався у Львівській націо-нальній академії мистецтв, відділ «Художнє скло», клас академіка А. А. Бокотея. З 2005 до 2009 р. пра-цював у Львівській національній академії мистецтв (відділ «Художнє скло»). Викладання спецдис-циплін продовжив у Закарпатському художньому інституті на відділі «Художня кераміка» (2009–2011рр., наказ № 17-к від 31. 08. 2009 р.).  Наталія Олексіївна Попова народилася 25 берез-ня 1974 р. в м. Ужгороді. Упродовж 1990–1994 рр. навчалася в Ужгородському училищі декоративно-прикладного мистецтва, згодом, протягом 1994–2000 рр., продовжила навчання у Львівській акаде-мії мистецтв на відділі «Художня кераміка». Із 2000 р. працює викладачем спецдисциплін в Ужгородсько-му коледжі мистецтв ім. А.Ерделі. Активно займається творчою діяльністю та бере участь у багатьох виставках, серед яких 1994 р., ви-ставка студентських робот, Ганновер, Німеччина; 1997 р., «Львівська кераміка», Львів, Палац мистецтв; 1998 р., міжнародній проект «На зламі тисячоліть», Львів, музей етнографії; 1999 р., артпроект «Ініціа-ція», графіка, кераміка, музика, ЛАМ; 2000 р., вистав-ка сучасного мистецтва (графіка), музей Й. Бокшая; 2001 р., артпроект «На-Дія» (кераміка), Львів, галерея «Дзиґа»; 2002–2003 рр., пленерні виставки в м. Золо-герсег (графіка), Угорщина; 2003 р., персональна ви-ставка «Подорож на червоній собаці», Київ, галерея «Блок А»; 2003 р., персональна виставка «Подорож-2», Львів, галерея «Дзиґа»; 2004 р., персональна вис-тавка «Подорож-3» (кераміка, графіка, музика) гале-рея «Ужгород»; 2005 р., «Лемківський Єрусалим» (ке-раміка), Польща; 2005 р., «Звіринець» (кераміка), га-лерея «Ужгород»; 2005 р., «Скляний Звіринець» (кераміка), Львів, галерея Дзиґа». Віталій Юрійович Трєгубов народився 15 квітня 1985 р. Із 2002 по 2006 р. навчався у Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі на відділі «Художня керамі-ка». У 2010 р. захистив диплом спеціаліста в Закар-патському художньому інституті. Із 2006 року пра-цює на відділенні майстром виробничого навчання в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту (наказ № 7-к від 31.01. 06), а у 2010 р. прийнятий на посаду викладача спецдис-циплін (наказ №47/-о від 01. 09. 2010). Тетяна Михайлівна Шпонтак (Яцків) народи-лася 22 липня 1987 року. Протягом 2002–2006 рр. навчалася в коледжі мистецтв ім. А. Ерделі. У 2010 році захистила диплом спеціаліста в Закарпатсько-му художньому інституті. У 2010–2011 рр. Навча-
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лася у Львівській національній академії мистецтв, де отримала диплом магістра. З 2011 р. є аспіран-том ЛНАМ. Працювала в обласній бібліотеці для ді-тей та юнаків ім. Д. Вакарова на посаді художника (2006–2013 рр.). У 2013 р. прийнята в Закарпат-ський художній інститут на посаду викладача спец-дисциплін кафедри образотворчого та декоратив-но-прикладного мистецтва на відділ художньої кераміки (наказ № 10к від 01.07.2013 р.). Дарина Іванівна Андрушек (Яцина) народилася 25 січня 1989 р. Із 2005 до 2009 р. навчалася у Ко-леджі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського ху-дожнього інституту за спеціальністю «Художня ке-раміка». У 2013 р. завершила навчання і отримала диплом спеціаліста. Із 2013 року працює виклада-чем Дитячого будинку школяра та лаборантом на-вчальної частини Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ, а з 2015 р. – викладачем спецдисциплін ко-леджу. У 2015 р. стала членом Всеукраїнської твор-чої спілки дизайнерів України [7]. За останні роки в Закарпатській академії мис-тецтв та Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі на відділі художньої кераміки сформувались певні компози-ційні підходи до виконання курсових та диплом-них робіт. Протягом тривалого часу шляхом послі-довної реалізації прийнятих програм, обізнаності викладачів зі світовими тенденціями розвитку ке-раміки досягнуто високої мистецької якості на-вчально-творчих робіт студентів відділу. Серед тем курсових робіт можна виділити анімалістичну пластику, тематичні декоративні панно та інше. Виконання курсової роботи направляє студента на вдосконалення отриманих знань, технологічних властивостей матеріалу, виявлення його естетич-них та образних якостей.  Нині на кафедрі декоративно-прикладного мис-тецтва на відділі художньої кераміки, викладають такі фахові дисципліни, як рисунок, живопис, осно-ви композиції, проектування, профмайстерність, скульптура, компʼютерна графіка, технологія та матеріалознавство кераміки, гончарна справа, ху-дожні промисли, історія світового мистецтва та ін. Серед кращих дипломних робіт останніх років слід відзначити такі роботи: садово-паркову, обʼєм-но-просторову пластику Олександри Діос «Світло-тінь» (2008 р., шамот, ручна ліпка, кольорові поли-ви та пігменти; керівник Лукач О. Б.), декоративне панно Єлизавети Варги (2010 р., біла глина, ручна ліпка, поливи; керівник Лукач О. Б.). Також чимало тематичних робіт виставкового характеру, зокре-ма, обʼємно-просторова пластика Габріели Фекете-Грецької «Поганські боги» ( 2010 р., шамот, ручна ліпка, поливи, солі; керівник Лукач О. Б.), обʼємно-просторова пластика виставкового характеру Юлії Тяско «Дерево імен» (2010 р., шамот, відливання у гіпсовій формі, кольорові пігменти; керівник Попо-ва Н. О.), декоративне панно Тетяни Шпонтак «Зн-аки» (2010 р., шамот, ручна ліпка, поливи, солі; ке-рівник Лукач О. Б.). Отже, випускники відділу художньої кераміки у своїх роботах не лише демонструють нові пластич-ні властивості матеріалу, а й високу інтелектуаль-

но-естетичну довершеність та особливу майстер-ність виконання [5]. 1 серпня 2016 р. Закарпатський художній інсти-тут перейменовано зі зміною типу навчального за-кладу у Закарпатську академію мистецтв. Наказ МОН України № 424 від 13. 04. 2016 «Про перейме-нування Закарпатського художнього інституту» та Наказ МОН України № 788 від 05.07.2016 «Про за-твердження статуту Закарпатської академії мис-тецтв». А Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатсь-кого художнього інституту – на Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв. 
Висновки. Підсумовуючи опрацьований мате-ріал, можемо зробити висновки, що, пройшовши довгий шлях від Ужгородського художньо-промис-лового училища до Закарпатської академії мис-тецтв, відділ «Художньої кераміки» є потужнім та самодостатнім. Випускники цього відділу стають вправними й оригінальними митцями.  
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ПРИКРАСИ З БІСЕРУ БУКОВИНСЬКОЇ  
НАРОДНОЇ МАЙСТРИНІ НАСТАСІЇ МАРУСИК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фединчук О. Б. Прикраси з бісеру буковинської 

народної майстрині Настасії Марусик. У статті дослі-джуються бісерні народні та сучасні прикраси малові-домої майстрині традиційного народного мистецтва Бу-ковини Настасії Марусик: шийні, нагрудні та поясні, що на сьогодні проживає за кордоном. Висвітлено типо-логію, художні особливості, цінність і значення прикрас народного майстра. 
Ключові слова: прикраси, намисто, силянка-комір, згарда, ґердан. 
 
Фединчук О. Б. Украшения из бисера буковинской 

народной мастерицы Анастасии Марусик. В статье ис-следуются бисерные украинские народные и современ-ные украшения малоизвестной мастерицы традицион-ного народного искусства Буковины Анастасии Марусик: шейные, нагрудные и поясные что на сегодня проживает за рубежом. Освещено типологию, художественные осо-бенности, ценность и значение украшений народного мастера.  
Ключевые слова: украшения, ожерелье, силянка-воротник, згарда, гердан. 
 
Olga Fedynchuk. Ornaments from beads of the Buko-

vinian folk artist Anastasia Marusyk. The bead Ukrainian folk and modern decorations of the not very popular craftswoman Anastasia Marusyk are depicted in the article like neck decorations, chest and belt decorations which now lives abroad. The typology is reflected, artistic features (peculiarities) and value, and also the meaning of the decorations of the folk craftswoman.  
The key words: jewerlly, necklace, threading-collar, zgardy, gerdany. ______________________________________________ © Ольга Фединчук, 2018 

Постановка проблеми. Аналіз літератури ви-являє, що на сучасному етапі мистецтвознавчих до-сліджень досить важливим завданням є висвітлен-ня здобутків митців, сучасників, які будують свою творчість на джерелах українського народного де-коративно-прикладного мистецтва, та створюють оригінальні прикраси за народними мотивами. У дослідженні маємо на меті розглянути та виокре-мити шийні, нагрудні та поясні прикраси мало-відомої буковинської майстрині Настасії Марусин та те як в діаспорі зберігаються та передаються традиції буковинського бісероплетіння. 
Стан дослідження проблеми. Дослідження бі-серних прикрас в ансамблі народного одягу Украї-ни досліджували С. Колос, І.Гургула [19], К. Матей-ко [13], М. Костишина [9], Т. Ніколаєва [15], З. Ва-сіна [1], Гуцульщини Д. Гоберман [3] та Буковини Е. Кольбенгаєр [8]. Окремо бісерні прикраси досліджувалися нау-ковцями Г. Врочинською [2] всієї України, М. Сахро [17] оздоби Гуцульщини, О. Федорчук [20] західних областей та Г. Кожоляненком [6] Буковини. Рослинні, геометричні, антропоморфні, зооморф-ні, орнітоморфні мотиви у видах українського на-родного мистецтва розглядали М. Селівачов [18] та Буковини Н. Марусик [14]. Рослинні, геометричні, антропоморфні, зоомор-фні, орнітоморфні мотиви у видах українського на-родного мистецтва розглядали М. Селівачов [18], Н. Марусик [14]. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні про-відну роль у збереженні й розвитку народних тра-дицій на Буковині відіграє національна спілка май-стрів народного мистецтва України, членом якої є Настасія Марусик – майстер традиційного народ-ного мистецтва (ручна вишивка, герданоплетіння), етнограф, збирач старожитностей, дослідник укра-їнської народної культури, лауреат обласної премії ім. Г. Гараса за збереження, відродження та розви-ток народного мистецтва Буковини. У творчому до-робку Настасії Марусик – книга-альбом «Барви Бу-ковини» – 2006 р., побудована на власних експеди-ційних матеріалах Чернівецької області в яких бу-ли зібрані понад шість сотень зразків фрагментів вишивки та ткацтва, а також матеріалах музейної ко-лекції Українського Національного музею в м.Чикаго (США). Публіцистичне видання «Буковинське вишит-тя і ткацтво. Знаки-символи» – 2011 р., є спробою ав-торки привернути увагу майстрів, дослідників та ша-нувальників народного мистецтва до символіки ор-наментів, які передавалися від покоління до поко-ління нашими предками, ілюстроване фрагмента-ми з приватної колекції Миколи Шкрібляка. Настасія родом із села Кадубівців Заставнівсь-кого району Чернівецької області. Закінчила Черні-вецький національний університет і Вінницький політехнічний інститут. За фахом майстриня інже-нер-електрик. А народне мистецтво – це захоплен-ня, любов до якого їй привила мама. Ще з малечку Настасія вчилася вишивати переймаючи досвід від сестер, матері та бабусі. І незважаючи на те, що по-над десять років майстриня проживає в м. Чикаго, 
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любов до народного мистецтва вона передає мо-лодому поколінню української діаспори Америки. Настасія Марусик є авторкою численних публі-кацій на тему українських народних традицій та символіки народного орнаменту. Вона веде також мистецьку рубрику на сторінках американської ук-раїнської газети «Час і події» , рубрику «Традиції рідного краю на українському громадському радіо «UKIEDRIVE», класи ґерданоплетіння в «Школі ми-стецтв» при катедрі святого Миколая (Чикаго).  Доповнює вище згадані здобутки авторська ко-лекція народних та сучасних бісерних прикрас. Джерелознавчою базою для створення бісерних оздоб стали рідне село Кадубівці, а також орнамен-ти Вижницького, Глибоцького, Кіцманського, Но-восельського, Путильського, Сторожинецького та Хотинського районів Чернівецької області.  Колекція прикрас із бісеру Настасії Марусик не-велика по кількості – всього двадцять пʼять експо-натів. Більша їх частина виконана на народній ос-нові а частина доповнена новаторськими авторсь-кими ідеями.  Опираючись на наукову розробку типології ук-раїнських народних прикрас із бісеру мистецтво-знавця Олени Федорчук [19:705] авторську колек-цію Настасія Марусик можемо поділити на наступ-ні типологічні групи, підгрупи та типи. У нашийній типологічній групі представлено дванадцять бісерних прикрас. Дана типологічна група ділиться на підгрупи – ґердани та силянки-коміри. Більша частина прикрас представлена під-групою силянки-коміри: дводільна силянка-комір «Сварга», однодільна силянка-комір з підвісками «Зігзаг», однодільна силянка-комір з підвісками «Берегиня», силянка однодільна з підвісками (ко-пія з книги Г. Врочинської), однодільна силянка-комірець «Дороги», прикраса «Плетінка», яка скла-дається із мониста та дводільної силянки, одно-дільна силянка з кулоном і підвісками «Сонце», дводільна силянка з підвісками «Калина». Типологічна підгрупа силянки-коміри ділиться на типи: однодільні та дводільні силянки. Викона-ні прикраси технікою нанизування (силяння, пле-тення) – одиним із найстаріших методів виготов-лення бісерних оздоб зразки яких датуються пер-шою половиною ХІХ ст. [17:440].  Дані типи прикрас характерні всім районам Бу-ковини, зокрема про побутування шийних прикрас з круглого бісеру – силянки, на Путильщині згадує у своїх дослідженнях М. Костишина [9:111]. Врахо-вуючи особливості даної техніки в орнаментах до-мінує геометричний характер мотивів. Кількість елементів покладених в основу візерунків, обмеже-на: це відрізки прямих, більші та менші трикутни-ки, криві лінії, але варіювання їх у всіляких конфі-гураціях, неоднаковій послідовності, ритмі та масштабі дає практично необмежене розмаїття мо-тивів. Завершеності та цілісності силянкам-комі-рам додають тороки та підвіски, виготовленні з бі-серу та стеклярусу. Типологічна підгрупа ґердани в свою чергу ді-литься на такі типи, як стрічковий та стрічковий з 

підвісками. До складу даної підгрупи входять: ґер-дан стрічковий нашивний «Птахи», ґердан стрічко-вий з підвісками, ґердан стрічковий «Безкінечник». Для виготовлення цих прикрас майстриня задіяла другий спосіб виготовлення бісерних прикрас – ткання, схожий до техніки виготовлення полотна. Серед усіх технік ця техніка для виготовлення ґер-данів застосовується найчастіше [17:441]. Дана прикраса ґердан стрічковий «Безкінечник» щільно прилягає до шиї та підшитий на стрічку «герасів-ку», яку майстриня підібрала під колір прикраси. Типологічна група нагрудних прикрас представ-лена девʼятьма прикрасами, які в свою чергу діляться на підгрупи – ґердани та силянки-коміри. Більшу кількість якої складають ґердани: ґердан стрічко-вий, ґердан стрічковий «Меандр», ґердан розетко-вий «Дерево», ґердан розетковий «Вінок», ґердан розетковий «Дубок», ґердан стрічковий «Сварга 2», ґердан розетковий «Solo», ґердан розетковий «Зірка». Дана типологічна підгрупа ґердани представле-на двома типами: ґердан стрічковий та ґердан ро-зетковий. Техніка виконання ткання на верстаті та нанизування. Переважає фітоморфний, орнітоморф-ний геометризований орнамент наближений до природніх реалій. Настасія задіяла орнаменти з буковинських вишитих сорочок міста Вашківці Вижницького району, села Кадубівці Заставнівсь-кого району, міста Путила та села Усть-Путила Пу-тильського району, в яких більш поширені були ві-зерунки квітів, їх на Буковині називали «цвіток-ро-машки», «відорвані-квіти», «головата квітка». Для цих ґерданів характерні мотиви «вазони» – прото-тип міфологічного образу дерева життя [18:173-179] та мотив дерева життя в основі якого стоять два птахи. В народних буковинських орнаментах досить часто зустрічається пташина символіка, птахи сидять по обидва боки дерева життя при ко-рені, всередині стовбура і на верхівці та символізу-ють міцність роду [14:41]. Типологічна підгрупа силянки-коміри поділя-ються на типи – однодільна силянка та криза. До даної підгрупи належать: силянка з підвізками «Рушничок», силянка-криза з підвісками та дво-дільна силянка з підвісками «Лемко». В даній під-групі авторкою використані геометричні орнамен-ти. Найбільш розповсюджений елемент орнамен-тів підгрупи силянки-коміри є ромб з видовжени-ми сторонами та контурами, гладенькими або роз-дробленими виступами – «ріжками» та маленьки-ми ромбами «головками» [17:441]. Загалом всі еле-менти силянок дрібні, але в нижній частині вони дещо збільшуються та завершеності прикрасам до-дають тороки та підвіски. Типологічна група поясних прикрас із бісеру представлена лише одним експонатом: ґердан стрічковий «Безкінечник». Техніка виконання – ткання та нанизування. Застосований геометрич-ний гуцульський орнамент, що притаманний гір-ським районам Буковини. В основу орнаменталь-ної композиції покладено – ромб, трикутник та криві лінії, які часто зустрічаються у вишивці цьо-го регіону. 
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Новаторськими щодо способу й декору є три ав-торські роботи: «Спіраль», «Коралі» та «Силянка» (остання робота визнана «Кращий твір року 2013») всеукраїнської конкурсу-виставки народного мис-тецтва Спілки народних майстрів України у Києві.  Щодо композиції першої прикраси «Спіраль» то майстриня поєднала композиційні ознаки намиста, «пацьорок», коралового намиста, «венеціанського» намиста з гранатовим, бірюзою, агатовим намис-том у восьми-шарове комбінаторне намисто. Одна з найулюбленіших прикрас українських жінок (у селянок намисто було скромніше, у заможних жі-нок – часто з перлів, бурштину та низок срібних та золотих монет [5:67]. Останній шар даної роботи доповнений підвісками круглої форми, що за ху-дожньо-стилістичними ознаками нагадує спіраль. Один із різновидностей меандру – спіраль, розпов-сюджений елемент орнаменту на буковинських та гуцульських вишивках. У бісерній прикрасі «Силянка» Настасія поєдна-ла ґердан шийний, намисто та металеві хрестики, послідовно розміщуючи їх на ґердані, що за компо-зиційними ознаками дуже схоже на зґарду. Про прикраси-силянки червоних кораликів розділених між собою металевими масяжними бляшками у своїх дослідженнях згадує В. Шухевич [17:441]. По-єднання художньо-стильових ознак зґарди, намис-та та шийного ґердана створює нову декоративно ефектнішу форму, витонченішу але одночасно зближену з народними традиціями оздобу. Проаналізувавши творчість Настасії Марусик та детально розглянувши колекцію її творчих при-крас, відзначимо, що майстриня дотримується на-родних традицій виготовлення бісерних прикрас, слідує народним буковинським орнаментальним мотивам, вдало творчо укладає їх у сучасні оздоби та вносить новаторські ідеї, що хоча і є нововве-денням, але не є випадковим відхиленням від тра-дицій виготовлення народних бісерних прикрас цього краю. 
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Голубець О. М. Постмодернізм і мистецька освіта. На зламі 1980-1990-х рр. в мистецьке середовище про-никає філософія постмодернізму. Українські художники відкривають для себе нові мистецькі форми. Однак, вхо-дження у постмодерністичний простір без відповідної підготовки виявилося важким завданням. Не було врахо-вано важливого фактора: українське суспільство не гото-ве до образотворчої мови постмодернізму. Мистецька практика початку ХХІ ст. засвідчує, що він не зміг стати органічною складовою образотворчого мистецтва і мис-тецької освіти в Україні. 
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Голубец О. М. Постмодернизм и художественное 

образование. На переломе 1980-1990-х гг. в художест-венную среду проникает филофофия постмодернизма. Украинские художники открывают для для себя нове ху-дожественные формы. Однако вхождение в постмодер-нистическое пространство без соответственной підго-товки оказалось трудной задачей. Не было учтено важ-ного фактора: украинское общество не готово к изобра-зительному языку постмодернизма. Художественная практика начала ХХ в. свидетельствует, что он не смог стать органической составной изобразительного искус-ства и художественного образования в Украине. 
Ключевые слова: постмодернизм, начало ХХІ в., художественное образование.  
Holubets O. М. Postmodernism and art education. At the turn of 1990s philosophy of postmodernism enters the art world. Ukrainian artists discover new artistic forms. However, to enter the postmodern space without a proper preparation was a difficult task. An important factor was not taken into consideration: Ukrainian society was not ready for graphic language of postmodernism. Artistic practice of the beginning the XXIth century testifies to its inability to become the integral part of Ukrainian fine art and art education. 
Keywords: postmodernism, beginning the XXIth century, art education. ______________________________________________ © Орест Голубець, 2018 

Постановка проблеми. Упродовж останніх трьох десятиліть в Україні відбувається швидка транс-формація суспільства, яка виражається, насампе-ред, в динамічного русі від його герметизації, за-критості в собі, до відкритості назовні. Очевидно, що процеси перемін не оминають актуальних для нас ділянок культури і мистецтва. В цьому випадку відкритість до світу означає неминучу причетність до чужої та незрозумілої нам «постісторичної» епо-хи, окресленої ідеологією постмодернізму.  В мистецькому середовищі України звичним стає той факт, що діяльність художника може на-бирати цілком довільних, нічим не регламентова-них форм і засобів виразу. Усі вони у рівній мірі до-пустимі, прийнятні, здатні одночасно заповнювати один і той самий культурно-мистецький простір. Саме таким чином мистецтво постмодернізму ви-являє нічим не обмежену свободу. Разом з тим, небачене раніше багатство сучас-ного мистецтва породжує ефект наростаючої інер-тності та байдужості з боку споживача. Складає-ться дивне враження: з одного боку, емоційної реа-кції глядача немов би не вистачає «на все», з ін-шого – надто мало достойних об`єктів, на які вза-галі варто реагувати. На світ появляється щораз більше «мистецькоподібних» явищ і щораз менше стає власне самого мистецтва.  У такій ситуації виникає вповні закономірне за-питання: чи позбавлене автономних цінностей і кон-кретних обрисів сучасне мистецтво взагалі ще мо-же бути мистецтвом і чи в ситуації, коли «все може бути мистецтвом», є ще сенс говорити власне про са-ме мистецтво (у традиційному його розумінні)? На це питання шукають відповідь відомі в західному світі учені, праці яких переважно недоступні нам за від-сутності перекладів [1]. Вони ж констатують, що пост-модерністичне мистецтво європейсько-американ-ського зразка сьогодні досягло своєрідного «абсолют-ного» рівня, адже включає в себе своє власне запе-речення. Творення мистецтва може бути мистецтвом і «нетворення» мистецтва може бути мистецтвом. Практично все може бути мистецтвом і від самих тео-ретиків, критиків у значній мірі залежить те, про що ми будемо розмовляти, як власне про мистецтво.  Варто звернути увагу на ще один момент. Небу-валий прогрес у розвитку надшвидкісних засобів транспорту і медіа-комунікації, нівелювання кор-донів і тотальна глобалізація, у поєднанні з вседо-зволеністю у творчій діяльності, спричинилися до появи нового типу художника. Це – своєрідний манд-рівник, який, використовуючи необмежені можли-вості періоду постмодернізму, безупинно та вільно подорожує крізь різні часи і культури. Результатом перманентного зіставлення цих культур у творчо-му процесі (або ж довільних культурних інтерпре-тацій) є явище «транскультурності». Немало з тих, хто спостерігає це явище, справедливо вбачають в 
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ньому загрозу наростаючого культурного розпаду, порушення основ розуміння культури як зінтегро-ваної, обмеженої певними, усталеними характерис-тиками цілості.  
Виклад основного матеріалу. Явище «транс-культурності» стимулюють наростаючі темпи про-никнення в мистецтво інтермедіальних засобів ви-разу, активний його вихід за межі реальності – у штучно створений, віртуальний світ. Доступність глобалізованої інформаційної комп`ютерної мере-жі сприяє небаченим можливостям комунікації, по-доланню будь-яких обмежень і кордонів, однак по-роджує зворотний ефект у вигляді виразного пере-вантаження людської психіки внаслідок надмірно-го «завуження» простору-світу і своєрідного «пре-сування» часу. Швидкоплинні, інтелектуально-елі-тарні мистецькі «ігри» на грунті електронної техні-ки невпинно множаться, але переважно не залиша-ють по собі помітного сліду і проявляють тенден-цію до завчасного «випадання» поза межі фіксова-ного історичного процесу. Позбавлене будь-яких правил «гри» сучасне мис-тецьке середовище породжує враження характер-ного сумбурного руху, який прийнято називати «бро-унівським». В цьому аспекті поява кризових явищ є цілком закономірною. Очевидною, зокрема, стає недостатня кількість свіжих ідей і концепцій, здат-них захопити «збайдужіле» і «всезнаюче» мистець-ке середовище. Його заполоняють численні реплі-ки, ремікси, повтори і нові модифікації давно вже відпрацьованих ідей (надто помітні в мистецькому середовищі України), а, до того ж, типові приклади перебування творчих особистостей у відвертих «тупикових» ситуаціях. Не даремно, мабуть, мисте-цький критик і постійний дописувач журналу «Но-татки з мистецтва» Євген Блакитний, передбача-ючи нинішню ситуацію, відзначав, що «модерне мистецтво після дев’яносторічного існування пере-творилося у своєрідний закостенілий академізм, перестало бути модерним і дійшло до самозречен-ня та абсурду… тисячі маленьких «Пікассо» не ство-рили одного великого новітнього “Пікассо”» [2:5]. Критично оцінюючи нинішню ситуацію, не мо-жемо однак заперечувати, що постмодернізм поро-див немало позитивних явищ, серед яких, насампе-ред, слід відзначити надзвичайне розширення діа-пазону мистецьких пошуків та експериментів, по-дальше поглиблення процесів синтезу мистецтв. Разом з тим, серед очевидних «негативів» незапе-речними стали надмірна суспільно-політична заан-гажованість і виразна дегуманізація мистецтва. Окреслилася тенденція відходу від позачасового філософського узагальнення у процесі творення мистецького образу у бік злиття творчої думки із швидкоплинними проблемами сьогодення. Не ви-падково оцінки спеціалістами останньої у минуло-му ХХ ст. «Документи» в Касселі, яка покликана фіксувати та об’єднувати сучасні авангардні пози-ції, зводилися до таких тверджень: «Мистецтво му-сить бути чимось більшим ніж маніфестація і де-кларація суспільно-політичних поглядів. Мистецт-во не можна програмно ув’язуватися з проблемати-

кою свого часу. Якщо ж воно приймає роль публі-цистики, то триває доти, поки підняті ним пробле-ми не втрачають актуальності. Сенсом мистецтва було і є сягати до безконечності, а не лише до дня сьогоднішнього» [3:19]. Саме ця втрата «безконеч-ності», тобто пених усталених цінностей, зумовлює нині гостре відчуття відсутності стабільних основ мистецького світу. В умовах активно проникаючої в Україну пост-модерністичної «вседозволеності» в складній ситу-ації опиняється мистецька освіта. На існуючі тут проблеми накладається помітне розшарування на-шого суспільства на представників культури і мис-тецтва, які були виховані в радянський період (умов-но назвемо їх «ми») і тих, хто сформувався в часи незалежності («вони»). Один з моїх колег висловив колись дуже актуальну думку: «Ми не повинні за-ставляти студентів жити у нашому часі, а намага-тися жити у їхньому». Справді, ця позиція є важли-вою, особливо в умовах сучасної України, де «вони» і «ми», як ніде у світі, розділені впливом різних сус-пільних формацій. Експонуючи якось виставку молодих митців в музейному приміщенні, поруч з працями художни-ків минулих епох, мені довелося вступити в диску-сію з кореспондентом одного із журналів. Зверта-ючи увагу на класичне малярство, вона промовила з відвертою іронією та скептицизмом: «Так тепер ніхто не намалює». Я відповів: «Намалює, навіть де-які наші студенти! Але навіщо?» Далі завʼязалася дискусія, яка виявила повну відсутність у мойого опонента розуміння того, що відбувалося у мис-тецтві на часовому відрізку, який охоплює понад 130 років і, фактично, розпочинається ще з появи імпресіонізму.  Наведений приклад виявляє дуже важливий факт: у радянському супільстві після 1932 р. не лише бу-ли заборонені новітні течії авангарду, але й повніс-тю пропущений момент зародження і розвитку ми-стецької філософії постмодернізму. Поза нами від-бувалися складні, однак закономірні процеси: одні мистецькі течії занепадали, інші метаморфозували у несподівані прояви або ж породжували нові яви-ща. Притому, далеко не усе супроводжувалося звич-ним для нас знаком «плюс», швидше навпаки – ви-никали поняття, які руйнували дотихчасове розу-міння прекрасного, стимулювали зародження «від-носної естетики» чи відвертих антиестетичних тен-децій.  Сьогодні цілком очевидно, що понад півстоліт-ній період панування різних модифікацій так зва-ного соцреалізму був історичним парадоксом, ка-таклізмом. Соцреалізм став невідʼємним ідеологіч-ним компонентом тоталітарного режиму, а тому виявляв стільки спільних рис з мистецтвом часів фашистської Німеччини. Принципова різниця по-лягала лише в часовій тривалості: ідеологічні ана-логи соцреалізму у фашистській Німеччині та її са-телітах порозвалювалися після завершення Другої світової війни, а в СРСР він тривав ще до часів «пе-ребудови» і падіння «залізної завіси» наприкінці 1980-х рр.  
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Тривале перебування художників і теоретиків мистецтва в умовах ізоляції не пройшло безслідно. Воно вплинуло на сприйняття і розуміння мисте-цтва ХХ ст., модернізму і постмодернізму, творчі надбання яких не можна заперечувати, адже вони усталені в найбільших музейних колекціях світу. Будь-які наші просторікування, а тим більше, спро-би продовження «ідеологічної боротьби» та ігно-рування очевидних фактів можуть лише посилюва-ти актуальність тези про нашу відносну причет-ність до вирішення мистецьких проблем сьогоден-ня. Визнання цього факту є важливим, бо у против-ному випадку нічого дивуватися, що «вони» (мо-лодь) надалі будуть сприймати прихильників ра-дянського мистецтва як парадоксальні рудименти минулого. Зі сказаного цілком логічно випливає важливе і, мабуть, найголовніше для нас питання: в якій мірі сучасна мистецька освіта в Україні враховує досвід мистецтва ХХ століття та в якій мірі його потрібно враховувати? Відповідь не може бути однозначною.  Звертаючись до зазначуваного вище, зауважує-мо, що теоретичні засади мистецтва постмодерніз-му в нас ніколи не виникали, він у нас не зароджу-вався і не проходив ніяких етапів розвитку, бо ми не завершили, навіть, заключної стадії модернізму. До того ж, сам постмодернізм досі виглядає чимось тимчасовим, що виникло після модернізму, не за-перечило його, а просто поглинуло. Крім додатку «пост», він не має навіть власного термінологічно-го означення. Таким чином, можемо стверджувати, що ознайомлення студентів в українських вищих навчальних закладах з явищами постмодернізму може бути доцільним на рівнях дисциплін вільного вибору чи факультативів.  Цілком інша справа у ставленні до мистецького досвіду модернізму. В останній чверті ХІХ ст. він змінив у епоху «міметизму», тобто мистецькі фор-ми, які тривалий час змагалися між собою в досто-вірному відображенні навколишнього світу. Потре-ба такого мистецтва завершилася з виникненням фотографії (спочатку чорно-білої, а згодом – кольо-рової). Відбулися процеси інтелектуалізації як са-мого творця, так і глядача, котрий захотів думати, співпрацювати з художником, розгадувати його помисли, прагнув різнобічних асоціацій, непізна-них таємниць та неоднозначностей.  
Висновки і перспективи. Модернізм заперечив усталені рецепти та кінцеві результати професій-ної підготовки художника: замість холодного ре-месла він зводив на домінантну позицію креатив-ність та індивідуальну емоцію. З цього моменту ви-знання в мистецькому світі могла здобути лише творчо неповторна особистість.  Відомі теоретики не випадково називають епо-ху модернізму «ідеологічною», адже її характери-зує суперництво різноманітних мистецьких ідеоло-гій, незвичайне багатство форм і засобів виразу. Відповідно до них змінюється й мистецька освіта. Бути «універсалом» сьогодні неможливо і не має сенсу. Відпрацьована за кордоном роками, так зва-на система «багатьох стежок» передбачає можли-

вість вибору студентом (після ґрунтовного засво-єння академічних спецдисциплін) власних творчих шляхів та уподобань. Такий вибір забезпечують досвідчені педагоги, знані професори та їх одно-думці, що провадять в одній майстерні увесь комп-лекс спецдисциплін. Перехід на цю систему для нас є складним, однак, як видається, безальтернативним.  
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Луценко І. В. Актуальність історичного та сучасно-

го в питаннях творчого методу і мистецької аналі-
тики. Пропонуються до розгляду актуальні питання твор-чого процесу, його мотиваційного аспекту, а також прин-ципи пошуку альтернативних творчих впроваджень у образотворчому мистецтві. Поставлена проблема висвіт-люється на прикладі окремих мистецьких персоналій та приватних мистецьких шкіл Європи другої половини ХІХ століття. Поставлені завдання розглядаються у руслі по-треб і реалій сучасної української образотворчої системи та мистецтвознавства. 
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Луценко И. В. Актуальность исторического и сов-

ременного в вопросах творческого метода и худо-
жественной аналитики. Предлагаются к рассмотрению актуальные вопросы творческого процесса, его мотива-ционного аспекта, а также принципы поиска альтерна-тивных творческих внедрений в изобразительном ис-кусстве. Поставленная проблема освещается на примере отдельных художественных персоналий и частных худо-жественных школ Европы второй половины XIX века. Поставленные задачи рассматриваются в русле потреб-ностей и реалий современной украинской изобразитель-ной системы и искусствоведения. 
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Lutsenko I. V. The urgency of historical and contem-

porary issues in the creative method and artistic ana-
lytics. It is offered to consider the actual issues of the crea-tive process, its motivational aspect, as well as the principles of finding alternative creative implementations in the fine arts. In this context, the ways of artistic analysis and creative method are considered in the background of a retrospective analysis. The raised problem is illustrated by the example of individual artistic personalities and private art schools of Europe in the second half of the nineteenth century. An attempt is made to analyze in prism the needs of the modern artistic system, creative-methodical implementations of artists and certain issues of art analysis analysts. There are separate views on the necessity and relevance of alternative creative searches, preventing the plagiarism and low-quality artwork. The tasks presented are considered in line with the needs and realities of the modern Ukrainian fine arts system and art studies. 
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Постановка проблеми. Запропоноване до ана-лізу питання розглядалося митцями та аналітика-ми в різні періоди історичного минулого під різни-ми кутами зору та в системі окремих естетичних цінностей часу. Найбільш вагомими аргументами в дослідженні стали позиції митців та аналітиків у часі активних мистецько-культурних зрушень дру-гої половини ХІХ ст. Цей час, а також перші десяти-ліття ХХ ст. періоду становлення української обра-зотворчої системи, розглядаються у контексті ме-тоду порівняльного аналізу, беручи до уваги окре-мі питання мистецького сьогодення.  
Аналіз останніх публікацій та досліджень. У період становлення мистецтвознавчої науки та впродовж її активної практики окремі проблеми сто-сунків митця, реципієнта а також місце і роль аналі-тика намагалиться викласти Г. Аполлінер, А. Берг-сон, Е. Панофський, В. Ворінгер, Г. Вольфлін, К. Грін-берґ та ін. Окрему актуальну нішу в порушеному питанні посідають українські митці, та власне, те середовище в якому вони творили. Митці демон-стрували не тільки індивідуальні творчі позиції, але і позиціонують власні думки, аргументи, мані-фести тощо щодо окремих питань мистецького аналізу як з позицій власної творчості, так і узагаль-нюючи та обґрунтовуючи окремі проблеми естети-ки тогочасного мистецтва. Звертаючись до теоретич-них праць М. Бойчука, В. Кандинського, Д. Бурлюка, К. Малевича, О. Богомазова, О. Архипенка, І. Труша, А. Ерделі, простежуємо вагомий пласт інтелектуа-лізованого начала у творчо-методичних здобутках кожного автора. Теоретичні напрацювання зали-шаються вагомими здобутками у системі мистецт-вознавчої аналітики сьогодення.  Виклад основного матеріалу. Поставлене за-вдання слід розглядати в контексті ретроспектив-ного аналізу розвитку порушеного питання, його актуальність в окремо взятих історико-культурних умовах. Звернення до часу активних історичних пе-ремін другої половини ХІХ ст., як періоду що акти-візував процеси альтернативних пошуків у творчо-методичній системі художнього мислення, є необ-хідністю щодо розуміння послідовних мистецьких зміни у наступні періоди. Враховуючи «історичну зрілість» проблеми, необхідно апелювати до аль-тернативних творчих впроваджень імпресіоністів, їх послідовників, а згодом окремих практичних та теоретичних рішень художників і теоретиків мо-дернізму та постмодернізму, в розумінні часу ди-намічних змін у суспільно-культорологічному та естетико-філософських аспектах. Адже, однією із головних причин та рушійною силою такого про-цесу стали творчо-методичні заперечення акаде-мічних догм, що ідейно та морально вичерпали се-бе у контексті вимог часу. Форми пошуків альтер-нативних шляхів у мистецтві були повʼязані зі спробами зрушити традиційні погляди на внутріш-ній зміст художніх практик, що згодом мотивувало формалістичні способи втілення альтернативних творчо-методичних систем[5, с. 578]. Зрозуміло, що подібні пошуки були зумовлені не тільки необхід-ністю зрушення консервативних способів чи систем 



В ІСНИК  ЗАКАРПАТСЬКО Ї  АКАДЕМ І Ї  МИСТЕЦТВ 

 94 

образотворення з позицій вичерпності академічної системи, але й в розумінні заперечування прогресу розвитку та новаторського пошуку, що природнім шляхом вимагало впровадження альтернативних мистецьких шляхів. До проблеми апелюють багато аналітиків часу, які вибудовують власні концепції критики чи обґрунтування новітнього мистецтва. Взяти хоча б досвід Ш. Бодлера [15], П. Дюран-Рюе-ля, Г. Аполлінера [13] чи А. Бергсона, які в силу влас-них міркувань намагалися створити певну систему аналітики та виокремлювали окремі принципи, що характеризували чи обґрунтовували новітні мисте-цькі здобутки. В цьому контексті слід згадати кри-тичні публікації Г. Аполлінера щодо творчості М. Бой-чука та його учнів на виставці у Салоні незалежних (1908) [13], де автор називає М. Бойчука «неовізан-тистом», який нагадує французам, що митці у влас-ній творчості мають можливість маніпулювати сто-літтями [2, с. 223]. На хвилі новаторських пошуків досвід мисте-цької практики формував мистецькі особистості у творчому середовищі, які просували переважну частину індивідуально-опосередкованих рішень та задавали тенденцію розвитку механізмів новітніх впроваджень багатьом наступникам. У цьому кон-тексті важливу роль відіграли авторські (приватні) школи започатковані переважно в Парижі та Мюн-хені – мистецьких центрах Європи. Згадати хоча б школи Жульєна, Кормона, Калароссі в Парижі. Хоча окремі були швидше спробою введення новаторст-ва в академічні принципи вишколу. В окремих ви-падках застосовувались академічні методи копію-вання взірців, про що свідчать розроблені таблиці в школі Жульєна. Значним зрушенням у бік аль-тернативної мистецької освіти стали школи А. Аш-бе і Ш. Голлоші в Мюнхені. Останній спромігся за-снувати колонії художників у Надьбані та Тячеві, які послужили прикладом для створення подібних обʼєднань й в інших містах Угорщини: Солнок, Кеч-кемет, Ґодоло. Популярність школи Ш. Голлоші ви-ходила за межі Європи про що свідчить кількість учасників залучених до творчих практик Мюнхена, Надьбані та Тячева – близько тисячі митців з ціло-го світу [14:123]. Серед учнів художника-педагога відбулися й українські митці Д. Бурлюк, О. Мураш-ко, Г. Нарбут, І. Труш, Т. Демків, Терновець, К. Кри-жановський та багато інших митців [9].  Приклади новітніх творчо-методичних рішень демонструють швидкі зміни в плюралістичних за-садах модернізму, що простежується у багатогран-ності стилістичних рішень, які відображаються в системі цінностей філософських тенденцій постмо-дернізму. Динаміка розвитку та змін, поява нових мистецьких течій ускладнюють поняттєву базу включаючи в себе питання термінологічної уніфі-кації. Але поруч з такими проблемами зʼявляються теоретичні праці не тільки у середовищі мистецт-вознавства, але й самі митці долучаються до аналі-зу предмету творчості, його місця та ролі в суспіль-но-культурному середовищі та виводять низку ак-туальних питань у коло аналітичної площини. На особливу увагу заслуговують окремі пошуки шля-

хів власної творчої доктрини, що були частиною фундаменту модернізму в українському мистецтві. Зокрема, приклади такого явища є характерними в українському мистецтві перших десятиліть ХХ ст., що повʼязано з творчо-теоретичними напрацювання-ми О. Архипенка, М. Бойчука, В. Кандинського, К. Ма-левича, І. Труша, Д. Бурлюка, О. Богомазова та ін. Ав-тори виокремлюють власні концепції творчості об-ґрунтовуючи загальномистецькі питання форми та змісту, ролі сучасного мистецтва в часі. Взяти хоча б до уваги працю О. Архипенка «Теоретичні нотат-ки», де автор зосереджує увагу на творчих проце-сах у призмі метафізики, філософії простору і часу, що і вкладається у співмірність його творчого ме-тоду. Автор обґрунтовує роль символізму в середо-вищі образотворчого мистецтва, музики та релігії, що на думку Архипенка, є високозмістовним та витонченим засобом мистецтва [1:223].  Знаковою теоретичною платформою у розумін-ні школи М. Бойчука є його теоретичні напрацюван-ня «Візантизм» (1910), «Програма майстерні мону-ментального мистецтва» (1922). Зокрема у праці «Візантизм» М. Бойчук обґрунтовує основні засади традиції, виокремлюючи в них розуміння індивіду-ального та колективного в мистецтві. Автор заго-стрює увагу на основі побудови власного творчого ключа на засадах традиційного українського релі-гійного малярства, про що автор стверджує: «…ми маємо невичерпні джерела зразків у іконах, мозаї-ках, фресках, архітектурі, різьбі, скульптурі… неоці-ненні скарби, у котрих є увесь синтез малярства національного, синтетично українського!» [4:97].  Окремі питання мистецтвознавчого змісту, а зрештою, й мистецтва часу, виносить у своїй праці «Про духовне в мистецтві» (1911) В. Кандінський, де апелює не тільки до глибоких матерій змісту су-часного мистецтва, але й виводить окремі розумін-ня засобів живопису та їх значення, як можливос-тей впровадження новітніх образно-змістовних систем абстрактного виміру [8].  У спробах систематизації та аналізу в мистецтві виступає О. Богомазов. Закономірна тенденцій-ність в мистецтві програмується, де природа може стати предметом подібного співставлення (примі-тивного чи наївного мистецтва), окремо відтворен-ня, що співпадає з побаченим обʼєктом (реалістичні тенденції) та абстрагування (безпредметний, асоціа-тивний). Із теоретичними доктринами та маніфес-тами виступають й інші творчі особистості такі як О. Богомазов «Живопис та елементи» (1914), де автор пропонує трактування способів образотворчого вті-лення природи різними творчими засобами [3].  Серед багатьох теоретичних доробків І. Труша слід зосередитись на праці «Нові напрями в живо-писі», яка є однією із вагомих серед напрацювань автора, в якій детально обґрунтовано суть імпре-сіонізму та його роль в часі [11]. Варто уваги і теоре-тична спадщина А. Ерделі, де митець дає оцінку ми-стецькому середовищу як регіону так і Європи, роз-глядаючи проблему в глибокому аналітичному клю-чі, виводячи окремі думки та констатацію проблем у мистецькому середовищі Підкарпатської Русі [16].  
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Спільною ознакою цього часу є нерозривний звʼязок мистецької теорії чи концепції з практич-ними впровадженнями, які в кожному окремо взя-тому випадку мали глибоке підґрунтя у вироблен-ні власного творчо-методичного шляху. В цьому середовищі формувалися міцні фундаменти ста-новлення мистецьких шкіл Києва, Харкова, Львова, Одеси та Закарпаття і завдяки знаковим постатям виокремили індивідуальне творче обличчя, яке і сьогодні відносно диференціюється у сучасному мистецькому середовищі та представляє цілісну структуру українського мистецтва. У переважній більшості цих мистецьких осередків вагомою дже-рельною базою залишалися глибинні звʼязки з на-родними традиціями, що формували окремі творчі методи митців. З іншого боку, глибинними засада-ми на які опиралися зазначені мистецькі школи бу-ли здобутки європейського мистецтва в якому формувалися безпосередні учасники становлення цих мистецькоосвітніх формацій.  Але вже у 1920–1940-х рр. така традиція була зрушена радянською тоталітарною системою. Слід зазначити, що за час існування цієї системи відбу-вається не тільки розрив з глибокими традиціями українського мистецтва (народні традиції та євро-пейські звʼязки), але відбулося розмежування ху-дожника і критика. Принципи соцреалізму посилю-вались догматичними засадами ідеології залиша-ючи поза увагою принципи творчої волі та обʼєк-тивної аналітики.  Пострадянська доба повертає багатьох митців та аналітиків у русло вирішення питань минулого та сучасного, де активно торується питання ролі та місця українського мистецтва у загальносвітовому контексті. Низка питань так і залишаються відкри-тими щодо обговорення та мистецтвознавчого ана-лізу. Зокрема, «Якими ми є?» і «Що робити?», адже перервана лінія розвитку в часі «Розстріляного від-родження», що змістила логічний та природній розвиток, ще й сьогодні залишається наслідковим тягарем [6:61]. Втрати відбулися не тільки в сег-менті творчої практики, але й в принципах аналізу. Окремі часові відрізки пострадянської доби виво-дять складні діалектичні постулати, а саме: яка фор-ма українського мистецтва та аналітики спромож-на бути представлена в постмодерністичну добу?  Сьогодні окремі принципи багатьох регіональ-них сегментів практики та аналітики залишаються в системі балансу між ментально-пострадянським та постмодерністичним, що виносять низку питань, як у розумінні творчого методу, так і вироблення системи аналізу та критики. Когорта мистецтво-знавців намагається апелювати до американського та західноєвропейського досвіду аналізу котрий є доволі відмінний щодо розуміння окремих питань сучасного українського мистецтва [10:81].  Низка питань порушеної проблеми залишають-ся в площині інституалізаційних сегментів, що ма-ють окремі впливи на мистецький процес, аналіти-ку та й зрештою і на освітню систему. Адже, на тлі існування окремих творчих інституцій, відстежу-ється значна кількість низькопробного мистецтва, 

кіча, плагіату, необґрунтованого наслідування тех-нічних принципів, що можна розглядати як окремі ознаки кризи традиції [7:11]. На цьому тлі розвива-ються негативні явища у мистецькому просторі, де відбувається гонитва за титулами, званнями чи фі-нансовими преміями, приховуючи поверховість, низьковартістність творчого продукту. Інколи по-руч із значними мистецькими постатями зʼявля-ються посередні, що демонструє маргінальні озна-ки сучасних мистецьких інститутів. На схожих по-зиціях декаденсу виокремлюються організації ок-ремих пленерів та галерейних рухів [12]. Концеп-туальні засади багатьох подібних проектів не завж-ди покладається на обʼєктивну та ґрунтовну мисте-цько-естетичну основу, а в більшості випадків де-монструють домінуючу присутність першочерго-вих принципів раціонально-комерційного ніж есте-тично-творчого [7:12].  Одним із вагомих стрижнів проблеми залиша-ється відсутність відповідної фахової аналітики та критики, яка доволі часто заходить в русло повер-хової описовості, певної надуманості та епатажнос-ті. Особливо яскраво такий стан відображено в різ-них статтях до каталогів, на деяких інтернет ресур-сах та окремо взятих публікаціях в тому числі й за-мовних. Багато мистецтвознавців перебувають в го-нитві за кількістю, а не якістю, ігноруючи принципи наукового та системного підходів, не обираючи жод-ні послідовно-логічні методи аналізу. Звертаючись до окремих публікацій простежується складна діа-лектика, яка доступна вузькому колу фахівців, що, відповідно, поглиблює прірву між художником та ре-ципієнтом. Подібний стан висунутих проблем ви-магає ґрунтовного аналізу, звернення до минулого досвіду українського мистецтва дорадянської доби. 
Висновки і перспективи. Отже, розглядаючи процес творчо-методичних впроваджень митців та аналітики в окремих питаннях історичного розвит-ку українського мистецтва, слід стверджувати, що на етапах становлення художня практика розгля-дається не однобоко, а як сегмент пізнання обʼєк-тів на основі аналізу принципів творчого втілення, що демонструють знакові постаті українського ми-стецтва дорадянського часу. Такі приклади дозво-ляють стверджувати про потреби інтелектуалізації мистецького середовища, де митець формує влас-ний творчий метод на тлі пізнання і творення. Роз-глядаючи окремі проблеми мистецького простору сьогодні, слід стверджувати, що питання мистець-кої практики залишають за собою ряд проблем та умовну невизначеність. В значній мірі мистецтво рухається шляхом комерціалізації і в межах такого процесу часто нівелюються вагомі питання естети-ки, новаторства. Митецька аналітика, в більшості випадків, залишається в руслі історичної описовос-ті чи епатажної ліричності, інституалізаційні про-цеси разом із субʼєктами творчої та аналітичної ді-яльності потребують глибокого аналізу в руслі ок-ремих мистецьких явищ сьогодення, доповнень, а очевидно, і обґрунтованих змін. Вирішення подіб-них проблем дозволить більш якісно презентувати українське мистецтво у загальносвітовому просторі. 



В ІСНИК  ЗАКАРПАТСЬКО Ї  АКАДЕМ І Ї  МИСТЕЦТВ 

 96 

                 ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Архипенко О. Теоретичні нотатки / Олександр Ар-хипенко // Хроніка 2000. ― К., 1993. – № 3-4. – С. 208-253. 2. Асеева Н. Украинское искусство и эвропейские художественные центры (конец ХІХ – начало ХХ века) / Н. Ю. Асеева. – К. : Наук. думка, 1989. – 197 с. : іл. – Текст рос. мовою. 3. Богомазов О. Живопис та елементи / О. Богомазов // Наука і культура. – К., 1989. – С. 464–465. 4. Бойчук М. Візантізм / Михайло Бойчук // Українсь-кі аванґардисти як теоретики і публіцисти / [упор. Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. ― К. : РВА «Тріумф», 2005. – С. 97–98. 5. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст] : [в 8 т.] / В. Г. Вла-сов. – СПб. : Лита, 2000–2004. – Т. 1. – 2001. – 863 с., л. цв. ил. : ил. 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях / Орест Голубець. ― Львів : Колір ПРО, 2012. – 200 с., рис. 7. Гройс Б. Политика поэтики : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.litres.ru/pages/biblio_book /?art=4375135 / Борис Гройс , вільний. – Загол. з екрана. – Мова рос. 8. Кандинский В. О духовном в искусстве / Василий Кандинский. ― М. : Архимед, 1992. – 107 с. 9. Луценко І. Творчо-методичні принципи живопису Ш. Голлоші в мистецькій колонії м. Тячева, їх роль у фор-муванні традицій живопису Закарпаття / Ігор Луценко // Народознавчі зошити.– 2013. – № 6(114). – С. 1160-1164. 10. Скринник-Миська Д. Аналітична естетика як сві-тоглядне підґрунтя сучасного мистецтва / Скринник-Миська Дарина // Вісник ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2016. – Вип. 28. – С. 80–93. 11. Труш І. Нові напрями в живописі / Іван Труш // Савицька Л. Художня критика в Україні. Друга половина ХІХ–початок ХХ ст. Хрестоматія. – К. : ТОВ «Кадри», 2001. – С. 274–285. 12. Федорук О. Пленероманія як показник низького смаку. / О. Федорук // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 4. – С. 96-97. 13. Apollinaire G. Chroniques dʼart 1902–1918. Textes reunis avec preface et notes par L. C. Breunig/ Edition Gal-limard. – Paris, 1960. – P. 235. 14. Alexa T. Centrul artistic Baia Mare 1896–1996 / Т. Alexa, Т. Moldavan, М. Musca. – Baia Mare, 1997. – 448 s. : ill. – Текст англ., рум. мовами. 15. Baudelaire Ch. Oeuvres completes. T. II. Texte etabli, presente et annote par Claude Pichois. – Paris, 1976. – P. 579. 16. Ерделі Б. Унгварські художні тижні / Бейла Ерделі // Зоря-Hajnal. – 1941. – Р. 1. – Ч. 1-2. – С. 168-176. 
 

Стаття надійшла до редколегії 6 травня 2017 року 

УДК 75.056(477) «2000-2017» 
 
Лідія ХОДАНИЧ,  
завідувач кафедри педагогіки та психології 
ЗІППО, кандидат педагогічних наук, доцент 
м. Ужгород, Україна 
 
Михайло ХОДАНИЧ,  
викладач Закарпатської академії мистецтв, 
член Національної спілки художників України  
м. Ужгород, Україна 

 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ  
В УКРАЇНІ (2000-2017)  
 
 
Ходанич Л. П., Ходанич М. П. Тенденції розвитку 

книжкової ілюстрації для дітей в Україні (2000-2017). Розглянуто тенденції розвитку книжкової ілюстрації для дітей в українському книговиданні 2000-2017 рр., уза-гальнено соціальні фактори впливу на цей процес, ви-значено його основні здобутки  
Ключові слова: видання для дітей, ілюстрації книг для дітей, тенденції розвитку книжкової ілюстрації. 
 
Ходанич Л.П., Ходанич М. П. Тенденции развития 

книжной иллюстрации для детей в Украине (2000-
2017). Рассмотрены тенденции развития книжной ил-люстрации для детей в украинском книгоиздании 2000-2017 гг. Обобщенно социальные факторы влияния на этот процесс, определены его основные достижения.  

Ключові слова: видання для дітей, ілюстрації книг для дітей, тенденції розвитку книжкової ілюстрації. 
 
Khodanych L., Khodanych M. Trends in the develop-

ment of book illustration for children in Ukraine (2000-
2017). The urgency of the topic is determined by the acute problem of the theoretical and methodological basis in the field of book publishing, the need to summarize the accumu-lated facts, identify trends in the development of illustration of works for children. Social factors for the development of book illustration for children in modern Ukraine are the lack of proper state support, the residual principle of financing, the emergence of publishing houses without personnel of the respective competence, etc. According to Stateinform, today books for children from more than 400 publishing houses are being published in Ukraine, however, the total circulation of all publications for children is almost four times less than the number of potential readers, and, in comparison with the books of foreign production on Ukrainian shelves, one Ukrai-nian book is fixed to almost 70 books of foreign production. An analysis of book publishing for children in Ukraine in 2000-2017 shows that this industry is in a state of rapid de-velopment, which requires, in particular, the harmonization of domestic standards with international ISO and which has two-pole trends in illustration: from «action» variants to high illustrations level, from tasteless variants of massive culture to creative expressions of self expression. Trends in the process of illustrating the children's book in Ukraine 2000-2017 is widespread introduction of world achieve-ments and the development of the image on a national basis, sometimes with the use of national arts.  

Key words: editions for children, illustrations of books for children, tendencies of book illustration development. ______________________________________________ © Лідія Ходанич, Михайло Ходанич, 2018 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 8  р і к .  В И П У С К  1 0  

 97

Час, обраний для дослідження ілюстрації в ца-рині книжок для дітей, це період бурхливих змін в українському суспільстві та його культурі, в книго-виданні зокрема, що супроводжується впливом та-ких загально цивілізаційних тенденцій розвитку людства, як процеси глобалізації, євроінтеграції, інформатизації суспільства, розвиток новітніх тех-нологій. Зворотним боком цих феноменів є падіння інтересу до читання, переважання матеріального начала над духовним. Свій, опосередкований, від-биток на феномен книжки для дитини накладають в Україні і демографічна криза, криза сім’ї, високий рівень маргіналізації та прагматизації суспільства, втягнення держави в затяжну гібридну війну, про-цеси децентралізації тощо. Україна все ще позбува-ється свого радянського минулого з його плановим господарюванням, запрограмованим ідеологічним розвитком, де книговидання, як і створення книг, були під прицільним оком влади. Сьогодні відхо-дять на задній план такі у минулому «законодавці моди» у царині книжки для дітей, як державне все-українське видавництво «Веселка». На арену вихо-дять нові цікаві «гравці», що забезпечують «стро-катість» загальної картини. 
Актуальність теми зумовлена гострою проб-лемою теоретично-методологічного підґрунтя у сфе-рі книговидання, потребою узагальнення накопи-чених фактів, визначення тенденцій розвитку ілю-стрування творів для дітей. 
Стан дослідженого питання. За останні роки з’явився ряд наукових досліджень, що торкаються змісту та форми дитячої книжки (С. Гавенко, М. Мар-тинюк, Е. Огар, Г. Корнєєва, Л. Круль, Т. Лебединсь-ка). Однак бурхливий розвиток галузі книговидан-ня для дітей вимагає аналізу та узагальнень відпо-відно до нових умов, що змінилися. 
Мета – визначити тенденції розвитку процесу ілюстрування дитячої книжки в Україні 2000-2017 рр., окреслити головні набутки та проблеми галузі.  
Об’єкт дослідження – видання для дітей в Ук-раїні 2000-2017 рр., а предмет – тенденції розвитку книжкової ілюстрації в них. У своєму дослідженні виходимо з того, що книж-кова ілюстрація – вагомий засіб соціалізації дити-ни, у ній важливо враховувати пізнавальні, вихов-ні, естетичні чинники. Це не тільки специфічна га-лузь мистецтва, а й – перш за все – один із специ-фічних видів навчальної наочності, який має відпо-відати багатьом критеріям, забезпечувати збага-чення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду дітей, розвиток спостережливості, пізнан-ня конкретних властивостей предметів під час прак-тичної діяльності, створення умов для переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного навчання. Ще В. О. Сухомлинський зауважував, що «природа мозку дитини потребує, щоб її розум ви-ховувався біля джерела думки – серед наочних об-разів» [9:34]. Відомий педагог О. Я. Савченко зазна-чає: «Нагромадження практичного чуттєвого до-свіду з різних джерел сприймання – та основа, яка прискорює розвиток процесів мислення, мовлення, загострює увагу; багатшими стають інтелектуаль-ні почуття, фантазія дітей» [8:188-189].  

Однак на процес продукування дитячої книжки та ілюстрації в ній зокрема впливають перш за все соціальні фактори. У контексті цього дослідження під ними розуміємо об’єктивні процеси суспільно-го розвитку, що виступають передумовою творен-ня матеріальної та духовної культури суспільства. 
Соціальні фактори розвитку книжкового ілю-
стрування для дітей в сучасній Україні, на наш погляд, здійснюють скоріше негативний вплив на процес. Це відсутність належної державної підтрим-ки, залишковий принцип фінансування, поява ви-давництв без кадрів відповідної компетенції (від-сутні або малопрофесійні художнє та технічне ре-дагування, залучення до ілюстрування осіб без від-повідних задатків, знань та умінь), орієнтація ви-давця на низькі можливості ринку, коли вирішаль-ним фактором при виборі ілюстрації виступає не якість продукту, а його дешевизна. Як зазначають дослідження, «не вирішеною на сьогодні залиша-ється проблема законодавчих норм поліграфічного виконання і оформлення книг для дітей та розроб-ка методики комплексного оцінювання їх якості… наявні ТУ, стандарти, СОУ не адаптовані до міжна-родних ІСО, ввезені з-за кордону матеріали… не від-повідають задекларованим нормам нашого законо-давства, відсутні сертифікаційні лабораторії, цент-ри товарознавчої експертизи книжкової продук-ції…» [4:54]. Наслідок ‒ вихід на арену низькопробного про-дукту.  За інформацією Держінформу, на сьогодні в Ук-раїні здійснюють видання книжок для дітей понад 400 видавництв, серед яких є багатопрофільні та вузького призначення (спеціалізуються тільки на книжках для дітей). Однак загальний наклад усіх видань для дітей у нас майже в чотири рази мен-ший за кількість потенційних читачів, а в порівнян-ні з книжками іноземного виробництва на україн-ських прилавках сьогодні одна українська книжка фіксується до майже 70 книжок іноземного вироб-ництва [2]. Так, типовий тираж дитячої книжки у видавництвах на Закарпатті у наш час і ледь дохо-дить до 1000 примірників, і ще спостерігається тенденція до його зниження (внаслідок подорож-чання поліграфії та зменшення виділення держав-них коштів на книговидання). До прикладу, книж-ки такої знаної в минулому письменниці, як Люд-мила Кудрявська (в СРСР її твори виходили тира-жем у сотні тисяч примірників), сьогодні виходять накладом 300-500 примірників, ювілейна книжка лауреата премії ім. Лесі Українки поета Володими-ра Ладижця ( його вірш «Ой болить у мене зуб» став народним) – 1000 примірників, молодої каз-карки Оксани Фулитки – 630 примірників. Книжка для дітей – це гармонійне поєднання як текстової, так і візуальної частин, що відповідає за-питам дитячого сприйняття. Тому ілюстрування – вагома складова книговидання для дітей. Воче-видь, у часи бурхливого розвитку інтернет-техно-логій і їх всезростаючого впливу на людство ілю-стрування книг набирає ще більшої актуальності. Проаналізувавши видання для дітей, фіксуємо два 
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напрями розвитку книжкової ілюстрації в Украї-ні 2000-2017 рр.: 1)шлях до здешевлення книжки як продукту усіма можливими методами; 2) шлях до створення оригінального, конкурентоспроможно-го, не обмеженого кошторисом та авторською креа-тивністю видання, коли ставка робиться в першу чергу на оригінальне художнє оформлення (видав-ництва з належним обіговим капіталом: «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Видавництво Старого Лева», «Теза», «Грані -Т», «Апріорі», «Фонтан Казок»).  Аналіз видань для дітей в Україні засвідчує на-ступні тенденції ілюстрування: 1) широке запро-вадження світових набутків (євроінтеграція, глоба-лізація в мистецтві), навіть уже не модних на Захо-ді, напр., ілюстрації окремих східноукраїнських ви-давництв «під Діснея» (потурання низьким смакам, пропагування масової культури); на цей час засвід-чено ряд видань з іноземної, які повністю дублю-ють оформлення книжки певного видавництва, в українському варіанті видавці, купивши ліцензійну книжку, тільки перекладають текст українською (на цьому спеціалізується, наприклад, чернівецьке видавництво «Чорні вівці»; «Махаон-Україна» з цією метою уклало угоди з такими гігантами книгови-давничої справи, як «Templar», «Mondadori», «Larous-se» тощо); 2) розвиток ілюстрування на національ-ному підґрунті, напр., в стилі зображень на гуцуль-ському кахлі чи українського лубка, петриківсько-го розпису, полтавських рушників, сирної іграшки (пропагування національних набутків, формування національної ідентичності, почуттів патріотизму в юних читачів – забезпечення належних пізнаваль-ної та виховної функцій, формування високих есте-тичних смаків – естетичної функції). Якщо перша тенденція розвиває національну художню ідею тіль-ки опосередковано, знайомлячи з набутками світо-вих видавництв та індивідуальною стилістикою іноземних художників, то друга тенденція – про-дуктивний шлях пошуку свого, неповторного, ук-раїнського в світі художнього ілюстрування.  Останнім часом спостерігається ще одна тен-денція – розрив із ілюстрацією «в російському клю-чі». Ще в перше десятиліття ХХІ ст. в Україні певна кількість видань для дітей (наприклад, продукція видавництва «Махаон-Україна») містила яскраві елементи етнічної культури та традиційної росій-ської манери зображення – головний герой казки, навіть української народної, одягнений у косово-ротку, в строкаті штани неукраїнського крою, в ін-тер’єрі помешкання відсутні предмети українсько-го побуту (мисник, розписана піч). Сьогодні на ілю-стрування дедалі більший вплив робить манера єв-ропейських шкіл, що засвідчує євроінтеграційні про-цеси в суспільстві та формуванні художніх образів. Загальна тенденція в ілюструванні книжок для дитячого читання в Україні 2000-2017 рр. – посту-повий відхід від канону реалізму радянського шти-бу, скоріше натуралізму, в зображенні героя, пошу-ки нових засобів та поява модерних стилістичних різновидів за принципом «концепції гри» [1]. Спо-стерігаємо порушення канонів зображення постаті та портрета, інтер’єру, пейзажу. Дедалі інтенсивні-

шим стає застосування нових технологій та матері-алів (малювання на цераті, на полотні; ілюстрація-вишивка, ілюстрація–аплікація, ілюстрація-ліплен-ня; піскова анімація; ілюстрація-іграшка з дерева, тканини, картону, ілюстрація-«театр» тощо), вико-ристання можливостей комп’ютерних технологій (аудіовізуальна, інтерактивна книжка). Однак до-слідники справедливо зазначають, що «аналіз полі-графічного оформлення сучасних книжково-жур-нальних видань для дітей показує, що їх асорти-мент ще далеко не задовольняє вибагливих вимог читача, існують невирішені проблеми щодо удос-коналення їх форм і конструкції, не завжди врахо-вуються вимоги санітарно-гігієнічних норм та між-народних стандартів до даного виду продукції» [4:51]. Так, на цей час в Україні майже відсутні вітчизняні зразки популярної в Європі книжки-театру з пере-носними героями та предметами інтер’єру, екс-тер’єру на магнітній та іншій липучій основі. Книж-ка-шнурівка, завдання якої – розвивати дрібну мо-торику рук дитини, теж доволі рідкісне у нас яви-ще. Мало книжок із додатковими розширеними функціями, як-от книжка-годинник, книжка-росто-мір, книжка-рахівниця, книжка-пазли, книжка-роз-мальовка багаторазового використання. Визначальні особливості книг для дітей – вели-кий шрифт і велика кількість ілюстрацій – призво-дять до видання великоформатних зразків. Однак дитяча ручка потребує також і книг малого форма-ту, відповідно до розмірів долоньок дошкільника та молодшого школяра, умова такої книжки – не стомлювати дитину в процесі самостійного читан-ня та розгляду ілюстрацій. Саме тому на вітчизня-ному ринку добре зарекомендували себе книжки з ізолону – легкого, м’якого, але водночас міцного матеріалу. А міні-книжки видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», що повторюють зміст дорогих велико-форматних видань цього ж видавця, наприклад, «Улюблені вірші» (повноформатна та мініатюра), є хорошою методикою для використання у видавни-чій практиці. У таких окреслених вище напрямках вбачаємо шляхи розвитку видань для дітей і в наступні десятиліття. Книговидання для дітей 2000-2017 рр. в Україні принесло суспільству й творчі відкриття: на осно-ві індивідуальних стилів таких яскравих ілюстра-торів, як Кость Лавро, Владислав Єрко, Євгенія Гап-чинська, Катерина Штанко, Вікторія Ковальчук, Ольга Кваша, Арсен Джанік’ян, на цей час уже нако-пичено зразки власне українського стандарту ху-дожнього оформлення дитячої книжки, йдеться про кілька стилістичних центрів: навколо видав-ництв «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Видавництво Старо-го Лева», «Ранок», «Фонтан Казок». Однак водночас спостерігаємо й надзвичайно плинну в часі зміну стандартів, канонів. Позитивний бік цього явища – поява яскравих ілюстраторів, які демонструють радше власний шлях у мистецтві, аніж залежність від колективних напрацювань. Аналіз процесу книговидання для дітей в Украї-ні 2000-2017 рр. виявив і його типові недоліки, 
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як-от: застаріла нормативна база, невідповідність світовим стандартам, навіть окремі порушення са-нітарно-гігієнічних норм. Щодо ілюстрування, то художником та видавцем подеколи не враховуєть-ся національна чи регіональна ментальність – по-рушення принципу об’єктивності (герой українсь-кого середовища в косоворотці чи лаптях); не вра-ховується вікова психологія дитини, якій призна-чається книжка як продукт – порушення принципу природовідповідності (ілюстратором виводяться герої з яскраво вираженими сексуальними прина-дами, з незрозумілими віковій категорії дітей сти-лістично деформованими чи недостатньо чіткими рисами; не враховується семантика кольору (на-приклад, чорний фон обкладинки і червоні рвані букви), зображення несе агресивність, згущує нега-тив); подекуди в ілюстрації відсутня деталізація відповідно до змісту твору чи наявна «відірва-ність» зображення від тексту (текст – про одне, ілюстрація – про інше); високий рівень абстрактності зображення (художник надає перевагу складним для вікового дитячого сприймання стильовим особливо-стям вираження), порушення принципу доцільнос-ті (ілюстрація містить багато зайвих деталей, чим «розмиває» головне в змісті, «перетягає» на себе сприйняття); відсутність креативного підходу (ге-рой у різних книжках виглядає однаково). На жаль, в Україні на цей час ще нема чіткого поділу на вікові читацькі категорії з чітко виписа-ними нормативами ілюстрування щодо кожної з них. Мало того, тут, на відміну від Європи, фіксу-ється відсутність традиції раннього читання до трьох років, що відбито в кількості книжок для найменших. Сьогодні в Україні письменники рідко пишуть для цієї вікової категорії: дається взнаки як ментальна настанова про те, що дитина в 1-3 річному віці радше сприймає іграшку, а не книжку, так і неможливість зробити таку книжку комерцій-ним проектом, заробивши на ній (затратність з її виготовлення не покривається попитом на неї). У нас також майже відсутні книжки для ванни (на цераті), для ліжка (на тканині). В Україні, як правило, в анотаціях визначають вікове призначення «для дошкільного віку» або «для дошкільного та молодшого шкільного віку», що співвідносне скоріше з бажанням продати книж-ку, розширивши коло покупців, аніж із турботою про дитину. Адже ілюстрація для дітей трьох років у ракурсі вікової психології відрізняється, принаймні, малою кількістю деталей, спрощеним відображен-ням дійсності, тому об’єднувати вікові категорії до-шкільного віку недопустимо. Так само не логічно об’єднувати старший дошкільний і молодший шкільний вік – хоча б з огляду на те, що вікові пріо-ритети дитини у ці періоди різні: в дошкіллі про-відний тип діяльності дитини – гра, а в початковій школі – навчання [3]. Сьогодні назріла нагальна потреба в чіткій стандартизації та визначенні віко-вих критеріїв віку дитинства, щоб розвивати від-носно них стандарти ілюстрування. Важливим, на наш погляд, є введення курсу для студентів вищих художніх навчальних закладів, по-

в’язаного з ілюструванням продукції для дітей, у змісті якого студентів би ознайомлювали не тільки зі специфікою ілюстрації для дітей, світовими та вітчизняними досягненнями в цій галузі, а також і з особливостями дитячого сприймання навколиш-ньої дійсності відповідно до вікової та педагогічної психології. Це дозволило б формувати професійно компетентного художника-ілюстратора для специ-фічної галузі. 
Висновки. Здійснений аналіз книговидання для дітей в Україні 2000-2017 рр. засвідчує, що ця галузь перебуває у стані бурхливого розвитку, який потребує, зокрема, узгодження вітчизняних стан-дартів із міжнародними ІСО і якому властиві дво-полюсні тенденції в ілюстуванні: від варіантів «ек-шен» до ілюстрацій високого рівня, від кітчевих ва-ріантів маскульту до креативних зразків самовира-ження. Тенденції розвитку процесу ілюстрування дитячої книжки в Україні 2000-2017рр. – широке запровадження світових набутків та розвиток зоб-раження на національному підґрунті, інколи з ви-користанням національних видів мистецтва. Сьо-годні вкрай необхідно впровадити чітку вікову стандартизацію періоду дитинства з розроблени-ми чіткими критеріями оформлення книжок щодо кожного віку. З огляду на аналіз продукції книго-видання для дітей актуальним вважаємо також введення курсу для студентів вищих художніх нав-чальних закладів України, пов’язаного з психоло-гічними, морально-етичними та художніми особ-ливостями ілюстрування продукції для дітей.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Бійчук Г. Концепція гри як принципу організації та інтерпретації художніх текстів/ Література. Діти . Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. ‒ Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. ‒ С.38-41. 2. Вернигора О.М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи. ‒ Режим доступу: // journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2288 3. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. ‒ 416 с. 4. Гавенко С., Мартинюк М. Поліграфічне оформлен-ня дитячих книжок: стан, проблеми і перспективи / Літе-ратура. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1.- Тернопіль: Навчальна кни-га – Богдан, 2011.  5. Лебединська Т. Проблеми та перспективи розвитку регіонального книговидання для дітей. ‒ Режим досту-пу: Ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_1/lebedynska 6. Огар Е. Дитяча книга: проблеми видавничої підго-товки. / Є. І. Огар : навч. посіб. для студ. вузів. – Львів: Аз-Арт, 2002. – 158 с.  7. Огар Е. Українська дитяча книжка: сучасний стан і перспективи / Є. І. Огар // Діалог культур: Україна у сві-товому контенті. Мистецтво і освіта: зб. наук. праць. – Львів, 1998. – № 3.  8. Савченко О. Я. Наочні методи навчання // Дидакти-ка початкової школи. - К.: Генеза, 1999.  9. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. – Вибр. Твори в 5 тт. – Т.3. – К.: Рад. школа, 1977. 
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Студницька М. Р. «Візантизм» у сакральному ма-

лярстві Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 
концептуалізація «українсько-візантійського» сти-
лю. Порушено проблему трактування візантійської та національної традиції у церковному малярстві Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Ключові слова: церковне малярство, візантизм, на-ціональна традиція, художньо-стилістичні особливості мистецтва.  
Студницкая М. Р. «Византизм» в сакральном живо-

писи Восточной Галичины конца XIX – начала ХХ вв.: 
концептуализация «украинско-византийского» сти-
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Eastern Galicia at the End of the 19th and Beginning of 
the 20th Century: Conceptualisation of the “Ukrainian-
Byzantine» Style. The end of the XIX–the beginning of the XX centuries is one of the most important periods in the history of Ukrainian church. It is enough to mention that the most prominent figure of that period was metropolitan And-rei Sheptytskyi. The process that took place in that period may be called humanisation of the cult. Attitudes to evangelic events, sacred characters and basics of Orthodoxy were changed in the society in general and in each person in particular. Religious people tried to find answers to the urgent problems of that time in sacred history. Religious feelings combined with tense feelings of national dignity, resulted from the process of rebirth of Uk-rainianness, and made people abandon cosmopolitan neo-classicists schemes and archetypes, typical for the religious art of the XIX century. Within a relatively short period – since the last decades of the XIX century until 1930th – sacred art of Galicia expe-rienced a rapid development process. In particular, resear-chers of that period took up systematic studying of icon painting history, made a number of restoration discoveries and started writing and publishing scientific papers.  The work raises the issue of interpretation of Byzantine and national traditions in the ecclesiastical pictorial art in Eastern Galicia at the end of the 19th and beginning of the 20th century and introduces considerations of the contempo-raries regarding the close connection of the Ukrainian Chris-tian art with the Byzantine tradition and national sources, as well as the openness of the Ukrainian artistic culture for adoption of the worldʼs experience. Special emphasis has been laid on the interpretation of the «Ukrainian-Byzantine» style concept of that time.  
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Постановка проблеми. Межа ХІХ-ХХ ст. була над-звичайно плідним періодом для розвитку сакраль-ного мистецтва Східної Галичини. Справжній роз-квіт переживала церковна архітектура, зберігаючи давні національні традиції, стрімко розвивалися іконопис і художнє різьблення. У галузі сакрально-го працювала плеяда видатних майстрів, творчість яких вплинула на наступні шляхи розвитку україн-ського мистецтва. Цілком природно, надзвичайно широкий діапазон творчих пошуків окремих ху-дожників, велика кількість новаторських творів релігійного мистецтва бентежили тогочасне сус-пільство, викликали жваву дискусію на шпальтах періодичних видань. Побачила світ низка статей, присвячених творчості окремих архітекторів і ху-дожників, найталановитіші з яких відзначалися універсальними здібностями – були ще й поетами, теоретиками мистецтва й непересічними педагога-ми. Сучасників хвилювало розмаїття та синкре-тизм мистецьких напрямів, що перепліталися у творчості навіть окремого майстра, а стильовий плюралізм покоління українських митців межі сто-літь буквально заводив у безвихідь. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Повноцінно висвітлити тему цього дослідження було б неможливо без ознайомлення з мистецтвознавчи-ми працями низки львівських митців початку ХХ ст. Ці високопрофесійні художники не покладалися ли-ше на інтуїцію, а й раціонально трактували свій ми-стецький досвід, створивши унікальну теорію та не-пересічну есеїстику. До таких належать праці С. Гор-динського [3], Д. Горняткевича [4], В. Нагірного [6], М. Осінчука [7; 8]. Цінним джерелом для нас стали публікації періодики міжвоєнного періоду. Розви-ток сакрального мистецтва Східної Галичини межі століть, творчість провідних майстрів висвітлено, зокрема, на шпальтах періодичних видань «Діло», «Мистецтво», «Дніпро», «Терем», «Мета» тощо. Ок-рема група джерел – праці А. Шептицького та Й. Слі-пого: богословські трактати, проповіді, пастораль-но-богословські декрети. У контексті нашого дослі-дження ці матеріали важливі тому, що в них висвіт-лено традиції Східної церкви, викладено їхнє бого-словське трактування та вказано, як вони повʼязані з літургійною практикою [12; 15]. У критичних статтях неодноразово порушува-лася проблема плекання національних традицій у сакральному мистецтві межі ХІХ і ХХ ст., яка поста-ла особливо гостро в період змагань за незалеж-ність і обʼєднання України. Власне у роботі постав-лена мета розкрити бачення «нового стилю» ма-лярства з точки зору сучасників. До початку ХХ ст. в Україні не усвідомлювали іс-тинної вартості давнього національного іконопису. Упродовж ХІХ ст. у церковному мистецтві процві-тав холодний академічний живопис. Сама Церква, строго стежачи за розписом нових церков і віднов-ленням давніх, орієнтувалася на академічний стиль. Спорадично зʼявлялися спроби створення національного стилю церковного мистецтва на противагу академізму, але практично всі вони були невдалими. 
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Художні смаки доби Просвітництва та Роман-тизму не дозволяли належно оцінити красу давніх образів. Твори старих майстрів виносили з храмів, «поновлювали», повністю приховуючи під записа-ми істинний лик ікони. Національна традиція втра-тила звʼязок з давніми іконописними канонами. Храми прикрашалися солодкавим релігійним жи-вописом, безвартісними з мистецької точки зору творами. «Церковне мистецтво, що продовж сто-літь було полем найвищої мистецької творчости, в минулому столітті стратило те своє домінуюче ста-новище. Внаслідок фабричної продукції предметів церковної обстановки рівень їх мистецької варсто-сти страшенно обнизився… Мертве, схематичне на-слідування нераз добрих і великих речей минулих століть, які були квінтесенцією свого часу, попсуло здоровий мистецький смак у суспільства та по-клало непоборимі нераз перепони для творчих по-чинів на цьому полі… Оті копії, виконувані нездар-но на місці, або спроваджувані з Мінхена чи Праги, оті олієдруки, які продається тисячами по ярмар-кових будах, заповнюють тепер кожну нашу церк-ву» [7:5]. Церква, як живий організм, постійно від-чувала потребу в новій творчості, цінуючи спадщи-ну минулих віків, вимагала творів, співзвучних з насущними проблемами, що були б свідченням і віддзеркаленням часу. Відродження основ українського церковного мистецтва було прагненням багатьох. Художникам потрібен був час, у першу чергу для того, щоби здо-бути знання про давнє національне релігійне мис-тецтво, глибоко усвідомити перервану традицію, зрозуміти втрати минулих століть. Саме на почат-ку ХХ ст. українська культура збагатилася суттєви-ми знаннями про давньоукраїнську та візантійську художні культури, що дозволило відкрити та на-лежно оцінити велику спадщину власної іконопис-ної традиції. Про таку красу давньої ікони писав свого часу митрополит Андрей Шептицький: «Про-те, думаю, що не тільки я, але й кожен інший відчу-вав і відчуває якийсь чар у всіх цих творах гієра-тичних мистецтв Сходу. По-моєму, вони так діють на людську природу, що часом у якусь хвилину фі-зичного дрижання емоції проймають людину на вид твору – ікони від голови до стіп. Тоді-то дехто міг би навіть приписати давній іконі якусь чудо-дійну або й чарівну силу. В дійсності ті таємні дри-жання тіла, ця фізична емоція організму є хіба ви-слідом природного враження краси, що несвідомо захоплює людину» [16:21]. На початку ХХ ст. у Східній Галичині розпочало-ся системне наукове вивчення історії іконопису, відбувалися реставраційні відкриття, зʼявилися на-укові публікації, влаштовувалися виставки, музеї збирали та зберігали твори церковного мистецтва. У пресі жваво обговорювалися виставки давнього ре-лігійного живопису, знахідки нових творів сакраль-ного мистецтва. Стараннями митрополита А. Шеп-тицького у Львові було утворено Національний му-зей, першим директором якого обрали Іларіона Свєн-ціцького (1876-1956 рр.), музей при Богословській Академії. Грандіозна колекція ікон, експонування й 

реставрація (головним реставратором на початку сто-ліття був Михайло Бойчук) активізували розвиток релігійного мистецтва в Галичині, привернули пильну увагу до своєрідності української ікони. А. Шептиць-кий писав: «Національний музей допомагає мит-цям у кожному напрямі – не лише малярам, скульп-торам, музикам і письменникам, а й ремісникам всякого роду пізнавати свій нарід і усвідомити собі дорогу власної творчості» [16:34]. Відкриття ікони не тільки повністю змінило уявлення про давню художню культуру й визначи-ло нові духовні шляхи розвитку самої Церкви, від-криття ікони сприяло утворенню нових напрямів в українському мистецтві ХХ ст. «У шуканні за фор-мами виразу для модерного мистецтва важним по-мічним джерелом стало стилеве мистецтво вели-ких епох минулого, а між ними також мистецтво ві-зантійське, що зпоміж усіх мистецьких стилів Євро-пи зуміло продержатись найдовше, бо понад тися-ча літ. Тому то й українська ікона як одинокий представник візантійського образотворчого мис-тецтва на наших землях стає теж важним джере-лом у модерних мистецьких шуканнях передовсім для наших мистців, бо має за собою і національні і загально мистецькі мотиви» [8:89]. Не слід забувати, що поряд з орієнтацією на ві-зантійський стиль існували ідеї відродження на-ціональної державної ідеї. Звернення до візантій-ського асоціювалося з запровадженням християн-ства на Русі, поверненням до першооснов. Автори часто використовують новий термін – «українсько-візантійський» стиль. Звернення до ві-зантійського завжди було однією з підвалин укра-їнської самосвідомості, неовізантизм можна роз-глядати як український варіант модерну й ар-деко. Характеризуючи стилістику творчості окремих митців, М. Осінчук зазначає: «Праці Модеста Сосен-ка та Петра Холодного – це византинізована, сеце-сійна еклектика. Праці Павла Ковжуна і Михайла Осінчука – це компроміс византійського стилю з бароком, який також має у нас свою традицію, практикувався у нашому церковному мистецтві в вісімнадцятому столітті» [7:6]. Вадим Щербаківсь-кий бачив у вітражах Петра Холодного для Воло-ської церкви відгуки мозаїк ранньовізантійського періоду в Равенні [18:4]. «Візантизм» у вузькому розумінні цього понят-тя трактували як тогочасний мистецький напрям («візантійський стиль») [1:24]. Зокрема, М. Бойчук вважав, що «ми настільки є школою візантійського відродження, наскільки наша українська культура була під її впливом. «Нео-візантизм» – це лише тер-мін для легшого порозуміння, врешті ми маємо на це право» [2:17]. У ширшому трактуванні «(…) ви-зантизм, крім державного чинника, не означає на-ціональності і не є географічним поняттям, лише поняття культури» [12:4] Аналізуючи релігійні твори автори зазначали, що «…візантійсько-укра-їнське мистецтво, це для справжніх мистців, преба-гата скарбниця, на якій треба опертись…Цієї скарб-ниці ніхто не вичерпає, ні навіть такі великі наші візантики як М. Бойчук» [9:619]. Водночас, «навʼя-
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зування до візантійської традиції без сумніву до-цільне, але тільки тоді, коли артист зуміє застосу-вати старовинний стиль до модерного світовідчу-вання і оживляти старовинні форми власною інди-відуальністю» [14:115]. «Аби дати не тільки еліті, але й нації те, чим розпоряджаєте, – треба засоба-ми європейської техніки…виявити культуру нашо-го народу» [10:261]. Значні художники Східної Галичини початку ХХ ст. розуміли, що поки живе Церква, буде потреба в іко-ні. Саме від них залежало, щоб у храмах були не мертві живописні репродукції, а живі молитовні образи. «Нове» трактування іконопису не відразу зрозуміли та сприйняли широкі кола вірних. «Не-стача органічної сполуки поміж мистцями, які тво-рять, і громадянством, яке приймає мистецьку творчість (духовенство і вірні), – це трагедія укра-їнського мистецтва» [5:3] «…в нашім народі сильно закріплений консерватизм відносно зовнішньої форми церковної утвари. Люди не сприймають но-вочасні кивоти, образи, іконостаси…» [11:4]. Спочатку усвідомили перспективу відродження українсько-візантійського іконопису в мистецькому середовищі. Незабаром побачило та належно оцінило художні вартості давньої ікони та нові шляхи розвит-ку іконопису достатньо вузьке коло церковної інтелі-генції, пізніше – щораз ширше коло вірних. У творчості М. Осінчука і П. Ковжуна відобрази-лися два, на перший погляд, не повязані між собою тявища художньої культури межі століть: захоп-лення давнім релігійним живописом і становлення книжкової графіки як сепцифічного виду мистецтва. Пошуки графічності помітні у всіх монументальних композиціях художників, у них введена контурна лі-нія, локалізовано колір. Художній метод викриста-лізовувався шляхом відбору, концентрації та акцен-тування засобів виразності монументального ма-лярства, іконопису та станкового рисунку – мініатю-ри давньоруських рукописів. Ці два художники ви-конали дванадцять (за іншими даними – понад 20) церковних поліхромій, однією з перших була церк-ва у с. Озерна, оформив 10 іконостасів. У творчості Ковжуна та Осінчука мініатюра зростає до масшта-бів монументальних композицій: художники пере-творюють стіни церкви на сторінку манускрипта. Петро Холодний вершка своєї мистецької твор-чості досягнув у релігійнім мистецтві. Тут виявила-ся вона в найбільш завершених формах, тому слуш-но порівнюють його з італійським Фра Анжеліко. Візантійський стиль, повний глибокого містициз-му, пронизаний в нього сучасним українським ду-хом і вивінований найтоншим знанням нинішньої техніки і фактури [13:4]. Серед таких майстрів релігійного малярства слід згадати Юрія Магалевського, у творчості якого поєдналися глибоке розуміння законів і канонів середньовічного християнського мистецтва й про-фесійна академічна освіта. (Юрій Магалевський на-вчався у Петербурзькій академії мистецтв, де ма-лярство студіював у Іллі Рєпіна.) На думку самого художника, «...українське мистецтво може відроди-тися, лише базуючись на візантійському мистецтві, 

навʼязуючи на перервані традиції українського ми-стецтва наприкінці XVII ст. й одночасно засвоюючи собі здобутки сучасного малярства» [2:20]. Модест Сосенко, на думку сучасників, зверта-ється до іконописних традицій візантійського ми-стецтва, прагнучи передати ту напружену височінь духу, що виявляє особливе сприйняття образу як одкровення з небес. А ще привертає увагу харак-терне для «сосенківського стилю» орнаментальне багатство стінопису, трактування орнаментики як важливого композиційного елемента, що єднає живопис із архітектонікою споруди. Художник роз-робляє власну систему розписів, яка й дозволяє го-ворити про «сосенківський стиль», опираючись на канони візантійського іконопису та стінопису, до-повнює зображення орнаментами, що вкривають майже половину розписаної поверхні стін інтерʼє-ра. Кожна композиція обрамлена архітектурною побудовою і сприймається як окремий фронтиспіс давньоруської книги. Архітектура легка і статична – пʼятибанна церква на тлі зоряного неба. Живопис розгортається на стінах півкруглої апсиди як роз-винений сувій. Зверненням до візантійських витоків можна по-яснити характер синтезу мистецтв у сакральній ар-хітектурі Східної Галичини кінця ХІХ–першої тре-тини ХХ ст. У візантійській традиції всі частини храму символізують всесвіт, церковну організацію, устрій і людську природу. Наприклад, настінні роз-писи охоплюють цілу священну історію, розповіда-ючи про минуле, сучасне й майбутнє. А Служба Бо-жа, що складалася з літературної, театральної, му-зичної та образотворчої частин, нагадувала вірним священну й церковну історію в усій їхній повноті. 
Висновки. У цей період зʼявилася доволі потуж-на група митців (архітекторів, скульпторів, живо-писців), які вважали своїм покликанням відро-дження основ національного сакрального мистецт-ва та передусім працювали над художнім облашту-ванням церков. До них належали: архітектори В. та Є. Нагірні, Л. Левинський, О. Лушпинський, П. Гара-самович; живописці М. Сосенко, Ю. Буцманюк, П. Хо-лодний, П. Ковжун, М. Осінчук; скульптори А. Ко-верко, А. Сабарай та ін. Мистецтво стало засобом у боротьбі українців за національне самоствердження. У такій напруже-ній, сповненій драматичними тривогами та внут-рішніми пошуками атмосфері, зʼявляється уважний погляд на власне православне минуле. Ґрунту-ючись на його переосмисленні, формуються духов-ні ідеали, які стають основою нового сакрального мистецтва, а саме воно перетворюється на джерело становлення «нового українського стилю». Власне грецька віра стала еквівалентом національної тра-диції, символом національної самосвідомості. Ці зміни не лише вплинули на загальну інтона-цію мистецтва, а й викликали революцію в іконо-графії. Зʼявляються нові сюжети, а старі – трансфор-муються. Основним принципом змін стало звер-нення до джерел – запровадження християнства в Україні-Русі, візантійсько-українських святих, за-сад середньовічної художньої системи. 
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ВПЛИВ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ  
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Андрушко Л. М. Вплив зеленого кольору на пси-

хіку людини. У статті досліджено вплив зеленого кольо-ру на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про пред-мет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття зеленого кольору по-в’язаний з емоційним, соціально-культурним та естетич-ним. Розглянуто, як деякі культурні особливості, істо-ричні періоди впливали і впливають на сприйняття зе-леного кольору людиною, а також можливість застосу-вання вивчених взаємозвʼязків між кольором і психікою в діагностиці. 
Ключові слова: символіка кольору, зелений колір, психологічний вплив, емоції, фізіологія людини.  
Андрушко Л. М. Влияние зеленого цвета на психи-

ку и физиологические функции человека. В статье ис-следовано влияние зеленого цвета на психику и физио-логические функции человека. Доказано, что цвет не только предоставляет важную информацию о предмете, но и может вызывать мысли и чувства. Психологический аспект восприятия зеленого цвета связан с эмоциональ-ным, социально-культурным и эстетическим. Рассмотре-но, как некоторые культурные особенности, историчес-кие периоды влияли и влияют на восприятие зеленого цвета человеком, а также возможность применения изу-ченных взаимосвязей между цветом и психикой в диаг-ностике. 
Ключевые слова: зеленый цвет, символика цвета, психологическое воздействие, эмоции, физиология чело-века.  
Аndrushko L. Influence of green colour on psycholo-

gical of a person.  
Background. Influencing of green colour on psychologi-cal and physiological functions of a person is determined and analysed in this paper.  
Objectives. The objectives of this study are to determine| the effect of green on the psyche and human physiology as a practical need in the psychology of color perception exists in Applied Psychology ‒ Psychology of advertising, art, psycho-logy, psychology of the Internet.  
Methods. The method was been applied to the research.  
Results.The results of the research support the idea that a particular colour gives not only important information about an object but also has ability to cause ideas and feelings. According to research by psychologists, green is not only an emotional response, but also physiological – ac-tiva-ting the function of internal organs and systems.  
Conclusions.The present results are significant in... The psychological aspect of percepti on of green colour is related to emotional, sociocultural and aesthetic background.  
Key words: symbolic of colour, green colour, psycholo-gical influence, emotions, physiology of a person. ______________________________________________ © Людмила Андрушко, 2018 
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Постановка проблеми. Психологічний вплив кожного кольору на організм конкретного індиві-да багато в чому залежить від етнічних, історич-них, обрядових, символічно-знакових та культур-них традицій. Кольоросприйняття людини надзвичайно склад-ний психофізіологічний процес, який пройшов три-валий еволюційний шлях. Найбільше вдосконален-ня зазнали рецепторні і центральні ділянки зоро-вого аналізатора. Процес диференціації їх продов-жується і теперішній час. Людина недалекого (в еволюційному сенсі) майбутнього буде сприймати набагато більше зорової інформації аніж сьогодні. На вдосконалення кольоросприйняття певним чи-ном впливає розвиток суспільства, культури мис-тецтва та науково-технічний прогрес [4:198–199]. Кольоросприйняття і перш за все сприйняття зеле-ного кольору має вплив на фізіологічні і психічні функції організму. На визначення особливостей цього впливу і спрямована ця стаття.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Численні наукові розвідки педагогів, психологів, медиків, антропологів, етнографів пояснити ре-зультат впливу кольору на психіку людини пред-ставлені значною кількістю теоретичних дослі-джень. Гете вперше спробував охарактеризувати чуттєво-емоційний вплив не лише окремих кольо-рів, але й їхніх різноманітних сполучень [16]. У дру-гій половині ХХ ст. наука про колір пішла далеко вперед: диференціація колірних систем, залежно від практичного застосування; дослідження меха-нізмів зору людини та звʼязків кольорів із психі-кою; створення теорій колориту [1;6;13;17]. Сучас-ні вчені доводять, що наша колірна чутливість роз-вивається і з часом ми зможемо бачити такі кольо-ри, які абсолютно недоступні зараз [10;18]. Психосемантика кольору сьогодні активно роз-вивається і має різні вектори дослідження як само-стійного розділу психології сприйняття кольору. Важливими у цьому напрямі є праці Л. Айсмен [1], Л. Бондс [5], Л. Миронової [13], В. Петренко [14], А. Ру-мʼянцевої [15], П. Яньшина [19]. Про вплив кольору на людину та його використання в медичній прак-тиці досліджує М. Дерібере [7]. Ми продовжуємо наукове дослідження впливу кольору на психіку людини спираючись на попередні розвідки у цьому напрямі при дослідженні білого, червоного та си-нього кольорів [2;3;4]. 
Метою нашого наукового пошуку є вивчення впливу зеленого кольору на психіку та фізіологію людини, оскільки практична потреба в психології сприйняття кольору існує в прикладній галузі психо-логії – в психології реклами та психології мистецтва.   Виклад основного матеріалу. Колір має хви-льову енергетичну природу. А це означає, що ми відчуваємо його, і найчастіше це відбувається не-свідомо. Нерідкими є випадки, коли сліпі люди, від-чуття яких надзвичайно загострені, щоб компенсу-вати відсутність зору, здатні розрізняти кольори через дотик. Це доводить, що на наш мозок щодня впливають енергії різних кольорів, які ми бачимо і відчуваємо – колір стін нашої кімнати може впли-

нути на настрій, апетит, концентрацію і натхнення, колір сорочки та костюму співрозмовника – на на-ше до нього ставлення, тощо. Так само кольорова гама інтерʼєру дому чи робочого кабінету і ті ко-льори, які ми обираємо для свого одягу, впливають на оточуючих нас людей. Не заперечуючи ролі пред-метних звʼязків кольору в становленні його зна-чень, слід визнати, що ведучим фактором у форму-ванні кольорових значень є зовсім не вони, а обʼєк-тивний характер кольорової дії на людину, про це свідчать дані психофізіологічних та психологічних досліджень [11;14;18].  Зелений – один з трьох основних кольорів, має діапазон спектру з довжиною хвилі 500–565 нано-метрів. Людина бачить цей колір найбільше, ос-кільки він має найбільше відтінків у живій приро-ді. Рослини ми бачимо зеленими, оскільки листки містять пігмент фотосинтезу – хлорофіл (поглинає більшу частину червоних променів з сонячного спектру, залишаючи для сприйняття відображений зелений колір). Серед асоціацій, які викликає у людини зелений колір, найчастіше зустрічається древа, трава, море, прохолода. Ці дані підтверджують результати асо-ціативного експерименту, проведеного ученицею К. Г. Юнга Вереною Каст в 1980 р. На зелений колір у випробовуваних виникали такі асоціації, як рос-лини – 43%, синій (сусідній колір) – 18%, вода – 10%, море – 10% [18:4-6].  Гете зауважує, якщо змішати жовтий з синім, то вийде колір, який ми називаємо зеленим. Наше око знаходить в ньому реальне задоволення. Якщо обидва вихідних кольору змішати в рівних пропор-ціях ... то очі і душа відпочивають на цій суміші. Не хочеться рухатися далі. Гете вважає зелений колір спокійним і найбільш таким, що урівноважує емо-ції [16:6]. Думка про зелений колір, як найбільш комфортний для людського ока розділяє чимало науковців. У 1930-ті рр. вчений С. Кравков відзна-чив, що саме вплив зеленого кольору максимально загострює інші органи чуття (слух, нюх). При цьо-му очі на зеленому найбільше відпочивають, тиск в очних судинах знижується і гострота зору віднов-люється. Цей колір займає у спектральному діапа-зоні середню ланку. Чому так склалося, здогадати-ся нескладно, якщо згадати, що формування люд-ського виду проходило саме в багатому оточенні зелені навколишньої природи. Та й наше прикмет-ник «зелений» походить від давньоруського імен-ника «зель», що означає «молода озимина, зелень, трава» [10:124-126]. Так уже повелося, що рослин-ний пігмент хлорофіл відображає зелений спектр, в звʼязку з чим зелений ‒ один з найпоширеніших і звичних в оточенні людини.  Зелений колір символізує життя, оновлення і зростання. Його ми бачимо найбільше в природно-му середовищі. Це колір весни, часу коли все ожи-ває і розгортає свої природні процеси.  Зелений ко-лір також означає, рівновагу, спокій і гармонію. Так що це найкращий колір, яким можна себе оточити, коли ви втомлені фізично та емоційно після важ-кого робочого дня. Саме з цієї причини перебува-
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ючи у оточенні зеленого, споглядаючи його відтін-ки ми відчуваємо себе особливо захищеними і пе-реживаємо особливий комфорт. Позитивна енергія зеленого кольору, резонує з нашою внутрішньою енергією, наповнює та відновлює нашу рівновагу.  Колір впливає на продуктивність праці люди-ни. У хроматичній терапії, зелений використову-ється саме тоді, коли треба заспокоїти душу і ро-зум. Він допомагає розслабити тіло, від розумової і фізичної втоми. Це відмінний засіб для лікування станів тривоги і нервозності, щоб допомогти люди-ні та повернути їй душевну рівновагу і внутрішній спокій. Медики встановили, що зелений і жовтий кольори загострюють зір, прискорюють зорове сприйняття, створюють стійке ясне бачення, зни-жують внутрішньо-очний тиск, загострюють слух, сприяють нормальному кровообігу, тобто в цілому підвищують працездатність людини [17] .  Майже у всіх культурах світу зелений колір має одне загальне значення. В першу чергу його ото-тожнюють з відродженням і процвітанням. Така асоціація тісно повʼязана з закладеним в нашій під-свідомості уявленні про весняне пробудження при-роди. Саме навесні земля «оживає» і зʼявляються перші зелені паростки. Поступово навколишній світ з неживого білого простору перетворюється на строкатий, основний колір якого зелений. Звід-си бере початок і використання зеленого кольору в різних релігійних обрядах і святах. Зелена барва також асоціюється зі зростанням і розвитком. Це колір життєвої енергії, який здатний «підживлюва-ти» на психоемоційному рівні.  У східних культурах використовують вплив на людину дорогоцінних каменів із зеленим кольором таких як нефрит або малахіт. Ці мінерали позитив-но впливають на емоції та фізіологію людини. В Ін-дії згідно ведичних знань, зелений є символом Чак-ри грудної клітини. Саме там анатомічно знахо-диться серце, легені і центр кровоносної системи. Саме ці органи і ця частина тіла найбільше є враз-ливою, коли ми сердимося, є засмучені або перебу-ваємо у стані тривоги. Таким чином, енергії, що приходять від зелених відтінків нефриту та мала-хіту використовуються для відновлення нормаль-ного стану організму і розуму [11:2]. У окремих народів зелений колір має особливе значення. Можливо, саме туга арабів, які живуть в пустелі за садами і деревами, привела до того, що зелений став священним кольором мусульман. У зелений шовк одягнені мусульманські ангели Ал-лаха і зелена барва є у прапорі пророка Магомета. Любили зелений колір і в оточеному пісками Ста-родавньому Єгипті. Його широко використовували в косметиці єгиптянки з цілю гігієни в умовах над-мірного сонячного проміння. Бог відродження Осі-ріс традиційно зображався як мумія з зеленим об-личчям. Корона, яку носить Осіріс, виготовлена зі стебел зеленого папірусу, його священна лодія та-кож зроблена з цієї рослини, Царюючи в Єгипті, Осіріс навчив людей землеробству, садівництву й виноробству. Цікаво, що в Китаї та античній Греції зелений і синій не поділяли і вважали їх відтінками 

одного кольору. Ще середньовічні лікарі рекомен-дували хворим розглядати пірамідку з зеленого скла ‒ так би мовити, для заспокоєння [11:2].  У християнстві цей колір був символом надії, справедливості і правосуддя. Недарма він був дуже популярний в культурі Середньовіччя, зокрема в одязі (знаменита балада «Greensleeves» ‒ «Зелені рукава»). Зелений довгий час був символом родю-чості і був найкращим вибором кольору для весіль-них суконь у Європі в ХV ст., опосередковано вказу-ючи та акцентуючи увагу на ідеї народження у но-воствореній сімʼї. Виходячи з вищесказаного, не-важко провести і ряд асоціацій, повʼязаних з цим кольором ‒ природа, весна, молодість, оновлення, надія і навіть безсмертя («вічнозелений»). Саме ак-тивний звʼязок з природою зробили зелений колір символом здоровʼя, а пізніше ‒ і екологічної чисто-ти. Зелений колір несе в собі ідею миру та стабіль-ності [11:2-3].  Значення зеленої барви в психології людини яв-ляє собою готовність до заспокоєння, споглядання і прийняття вселенської мудрості. Дія кольору і специфіка його внутрішнього значення не зале-жить від відношення людини до нього. Колір може подобатися чи не подобатися, але характер його впливу на психіку залишаються незмінними, не за-лежними від стану організму на момент впливу. Та-ким чином, символічне значення кольору, його «пси-хологічний код» дійсно об`єктивні і не залежать від місця того чи іншого кольору в ряді індивідуаль-них уподобань. Важливе значення для характери-стики людини та її психологічного стану має вибір нею того чи іншого улюбленого кольору [6:467]. Психологи у таких випадках використовують колірний тест, складений швейцарським психоте-рапевтом М. Люшером наприкінці 40-х рр. ХХ ст [12]. М. Люшер розробив основи функціональної пси-хології кольоросприйняття. Його колірний тест спрямований на вивчення ситуативного емоційно-го стану особистості та її адаптації до різних соці-ально-психологічних ситуацій. Ця методика майже 70 років успішно використовується багатьма педа-гогами, психіатрами та психологами у всіх країнах світу для дослідження особливостей психології різ-них професійних і етнічних груп. В основі тесту ле-жать фундаментальні закономірні звʼязки між різ-ноякісними колірними енергіями та певними пси-хічними процесами, станами та явищами. Макс Лю-шер, який використовував у своєму тесті для зеле-ного кольору темний тон з синім відтінком ялин-кової хвої, повʼязує зелений колір з стабільністю, твердістю, наполегливістю та сталістю. За Люше-ром зелений не володіє активною, експансивною силою (як оранжево-червоний), а містить накопи-чену всередині енергію напруги, що знаходиться не в стані спокою, а у готовності до дії, яка зовні здається статичною. У зеленого, як у будь-якого іншого основного кольору в залежності від тону, змінюється значен-ня. Чим більше в ньому темно-синього, тим тверді-шим, холодним, напруженим, жорстким він спри-ймається психологічно. Так само, як молекули ут-
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ворюють структуру твердого тіла певної жорстко-сті, невидиму зовні, так і в людській душі виникає відчуття внутрішньої напруги. Холодний відтінок зеленого диктує філософію «проникнення в самого себе» а саме це дозволяє самоусвідомити себе, уп-равляти собою, та відчувати самооцінку. Створю-ючи стабільність і сталість, зелений представляє собою систему цінностей. Особа, яка надає перева-гу такому зеленому, може бути охарактеризована як людина, тверда у своїх переконаннях, що вміє протистояти внутрішнім, зовнішнім впливам та спокусам; людина, що володіє глибоким почуттям самоповаги. Зелений за Люшером ‒ це стабільність переконань, самоповага, непорушність моральних цінностей [12:18]. Психологічним значенням зеле-ного є також почуття власної значущості, що вияв-ляється у повазі, гідності, компетентності, автори-теті, владі, домінанті у певному просторі. Якщо особа, що вибирає зелений не володіє внутріш-ньою стабільністю, а відповідно і цілісністю, гармо-нійністю, то позитивні якості підміняються демон-страцією, для зовнішнього ефекту ‒ манірністю, чванливістю, погордою, іноді хвалькуватістю і т. д. Престиж та лідерство стає авторитарністю. Люди-на яка має надмірну потребу в зовнішньому схва-ленні, використовує символи статусу для створен-ня видимості власної значущості. Така особа над-мірно привертає до себе увагу, розігрує стабіль-ність, велич, гідність і престиж.  Якщо ми хочемо обладнати відпочинкову зону у нашому домі, де можна розслабитися і відновити свої сили, то варто опорядити цю кімнату або час-тину кімнати зеленим кольором. У дизайні бажано використовувати такі відтінки зеленого кольору, які ми зустрічаємо у природі. Кольори можуть викликати різні психологічні реакції та певним чином впливати на настрій і емо-ції. Іноді ці реакції повʼязані з інтенсивністю кольо-ру, одночасно ці реакції є продуктом досвіду і куль-турних впливів. Зелений колір змушує нас відчувати себе по різ-ному Для багатьох людей, він відразу ж нагадує пи-шну зелень трави, дерева і лісу. Мабуть тому що зе-лений так сильно повʼязаний з природою, він часто характеризується як освіжаючий і заспокійливий колір. Дослідники виявили, що зелений може по-ліпшити здатність читання. Деякі студенти можуть відчути, що прикладання прозорого листа зеленої плівки над читанням матеріалу збільшує швид-кість засвоєння і розуміння. Проводячи соціологіч-не опитування серед курсантів та студентів 2 курсу Львівського державного університету внутрішніх справ приходимо до висновку про позитивний вплив зеленого на психіку студентської молоді. Ви-бірково наведемо найбільш типові та характерні враження від впливу зеленого. «Мене зелений ко-лір заспокоює, він сприяє концентрації уваги», «Мені дуже подобається зелений колір і я збира-юся пофарбувати мою кімнату у світлий відтінок зеленого, тому що це мене буде врівноважувати» , «Зелений додає мені сили. Я намагаюся купувати одяг і речі, які мене оточують різних відтінків зеле-

ного: скатертина на стіл, рамки для фотографій, шарфик. Це додає мені бадьорості та тонусу», «Ко-ли я бачу, що хтось одягнений в зелений колір, я відчуваю, що така людина добра і чуйна. Це колір, який просто випромінює співчуття», «Зелений для мене є символом цвітіння природи. Коли я помічаю зелений колір він мене заспокоює та робить щас-ливим», «Я люблю залучати зелене в мій гардероб та у елементи декору інтерʼєру, тому що так відчу-ваю себе ближчою до природи», «Обнадійливий, оптимістичний, такий що пробачає, заспокійливий, королівський, елегантний, здоровий, грайливий, відповідальний, багатий, обережний, мирний, теп-лий, стабільний, високий, чистий, стабільний, міц-ний, сильний і співчутливий – це все зелений. Це мій улюблений колір, всі відтінки і всі півтони». Люди, які віддають перевагу зеленому, вважаються великодушними, надійними і обʼєктивними. Слова таких людей мають вагу серед друзів, і найчастіше їх думку є вирішальним в компанії. У всьому світі зелений колір символ зростання і нового життя, тому люди, яким подобається зелений, готові до всього нового, як в роботі, так і в особистому житті. Крім цього, зелений наділяє людей, які його люб-лять, постійністю і доброзичливістю. Зелений колір в психології мабуть, найбільш ба-гатогранний і багатоликий в плані тлумачення і впливу на людину. Наше око сприймає зелений ко-лір найспокійніше і найкомфортніше для всього організму. Зелений колір в психології асоціюється з потягом до творчості, миру, стабільності і пробу-дження. Зелений ‒ колір літа, поновлення і всього нового, яскравого і цікавого. Безліч відтінків зеленого мають саме різне тлу-мачення і вплив на нервову систему людини. Так, насичені хвойні тони вказують на міцність, довго-вічність і стабільність. Такі кольори вибирають люди, які є впевнені у собі і мають стійкі життєві позиції. Ніжні відтінки шавлії і моху мають заспо-кійливу дію, а смарагдовий і малахітовий вказують на тягу до розкоші і багатства. Збудливий вплив справляє на людину комбінація зеленого і жовтого. Цей симбіоз асоціюється з весною, оновленням і оптимізмом.  Зелений колір широко використовується і в ме-дичних цілях. Він нормалізує артеріальний тиск, сильне серцебиття. Також зелений колір незамін-ний при сильних нервових розладах і мігрені [8:2-3]. Таким чином, зелений колір в психології та ме-дицині вважається безумовно позитивним і навіть корисним. Постарайтеся запамʼятати відчуття при-родного зеленого кольору. Перебуваючи в парку або на лісовій галявині, в ясний весняний день, вдихніть цю прохолоду і приємну яскравість фарб і в хвилину напруги або почуття спустошення це відчуття поверне Вам душевну рівновагу і спокій. Знаючи про властивості зеленого кольору, мож-на успішно використовувати його на роботі та в повсякденному житті. Відтінки зеленого, в яких пе-реважає синій колір, мають заспокійливий вплив. Так, холодний зелений допомагає розслабитися і зняти напругу. Його навіть використовують при 
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психотерапевтичному лікуванні клаустрофобії ‒ боязні замкнутого простору. Людині, яка страждає на клаустрофобію, пропонують провести якийсь час в закритій кімнаті, стіни якої пофарбовані в мʼякий зелений відтінок. Як показали дослідження, заспокійлива зелена атмосфера дозволяє таким па-цієнтам набагато легше переносити час перебуван-ня в обмеженому просторі кімнати [8:3]. Крім позитивного, зелений колір може надає і негативний вплив. Холодні та темні відтінки цього кольору можуть стати причиною сонливості, апа-тії, та навіть депресії. Величина гнітючого ефекту безпосередньо залежить від кількості синьої барви в зеленому відтінку. Відповідно, чим його більше, тим більш невтішним буде ефект від впливу зеле-ного кольору. Семантика зеленого кольору в психології зале-жить від його історичного тлумачення і культурно-го сприйняття. Але крім асоціацій, які є загальними для всіх, через призму неусвідомлених колірних переваг можна розглядати і особливості окремої особистості. Так, психологи стверджують, що зна-ючи про те, який саме колір є улюблений у люди-ни, можна сказати про деякі риси характеру, які йому притаманні. Опираючись на дослідження, лю-ди, улюблена барва яких зелений, товариські і доб-розичливі. Вони володіють спокійним характером, не схильні до конфліктів і сварок. Ті що надають перевагу у своєму оточенні воліють вирішувати виникаючі проблеми мирно, шляхом компромісів і поступок. У наслідок чого вони часто страждають, так як не здатні до кінця відстояти свою точку зо-ру. Але незважаючи на це, «зелені» примудряються досить швидко пристосовуватися до умов, що змі-нилися. Але це не означає, що вони не схильні сильно переживати через невдачі. Дуже часто лю-бителі зеленого кольору страждають легкими не-врозами і депресіями [8:4].  
Висновки. Отже, досліджуючи вплив зеленого кольору на фізіологічні і психічні функції слід від-значити, що цей вплив досить суттєвий і реалізу-ється таким чином: вплив барви на тіло людини; вплив на психоемоційний стан; фізичний і оптич-ний вплив; символіка кольору; гармонізація функ-цій організму. Зелений колір рекомендується вико-ристовувати при потребі в розслабленні, заспоко-єнні, відновленні сил після емоційного стресу, при порушенні нервової системи, істерії, параної. Важ-ливо памʼятати, що не слід використовувати холод-ні відтінки зеленого при депресивних і пригніче-них станах, при меланхолії. Таким чином вибір зе-леного кольору в якості найбільш улюбленого ві-дображає фізіологічну і психологічну потребу лю-дини в спокої, підтримці, розслабленні.  Перспективи подальших наукових розробок цієї проблеми ми вбачаємо у дослідженні впливу інших спектральних кольорів кольорової шкали (жовто-го, чорного) на психіку та фізіологію людини.  
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ХІХ–ХХ ст. У статті автори розглядають народні тради-ції деревʼяного житлового будівництва; людину в народ-ній казці; проблеми походження феномену писанкарст-ва; роль води в традиційній обрядовості українців Кар-пат другої половини ХІХ–ХХ ст. Досліджують традиції та звичаї як феномен соціально-культурної спадщини, які переходять від покоління до покоління та відтворюю-ться у певних суспільствах впродовж тривалого часу. 
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Малец Н. Б., Малец А. О. Народные традиции и 

обычаи в обрядовой культуре Украинских Карпат 
конца XIX-XX ст. В статье авторы анализируют на-родные традиции деревянного зодчества; роль человека в сказке; проблему происхождения пасхальных яиц; роль воды в традиционных церемониях украинцев в Карпатах во второй половине XIX–XX вв. Изучают традиции и обычаи как явление социально культурного наследия, которые передаются из поколения в поколение и во-спроизведены в последующих поколених. 
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Постановка проблеми. У наш час гостро стоїть проблема відродження духовності суспільства. До-бробут його залежить від рівня духовності кожно-го з нас. Духовно-культурний рівень визначає силу нації. Одне з найважливіших завдань духовного ви-ховання – це формування почуття належності до свого народу, його традицій, мистецтва, історії. Воно починається не тільки з маминої колиско-вої, батьківського слова, бабусиної казки, народної пісні, приказок, загадок, але й із предметів народ-ної творчості, в яких закладені життєва мудрість предків, загальнолюдські цінності. Народне мистецтво створює прекрасну основу для розвитку духовної культури. Минає все, умира-ють покоління, усе перетворюється на прах, лиша-ється тільки дух народу, матеріалізований у творах народного мистецтва. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі народні традиції деревʼяного жит-лового будівництва в Українських Карпатах другої половини ХІХ–ХХ ст. досліджує Файник Т. М.; люди-ну в народній казці Українських Карпат досліджу-ють Кирчів Р. Ф, Мушкетик Л. Г.; до проблеми похо-дження феномену писанкарства та особливостей ви-готовлення писанок зверталися багато дослідників, зокрема Н. Сумцов, О. Воропай, С. Бутник, Е. Біняшес-ький, М. Вовчок, О. Маркович, А. Семенов, М. Ско-рик, Г. Сотська.; про роль води в традиційній обря-довості українців Карпат вивчали Горошко Л., Бо-гатирьов П., Байбурін А., Гвоздевич С., Дандес А. 
Мета статті – розкрити особливості збережен-ня традицій деревʼяного житлового будівництва в Українських Карпатах, проблеми походження фе-номену писанкарства та особливостей виготовлен-ня писанок, людини в народній казці, роль води в традиційній обрядовості українців Карпат. 
Виклад основного матеріалу. Традиції, – фено-мен соціально-культурної спадщини – які перехо-дять від покоління до покоління та відтворюються у певних суспільствах впродовж тривалого часу. І хоча традиції є неодмінною умовою існування усіх соціальних та культурних систем, все ж особлива значущість та питома вага належить їм у докапіта-лістичних суспільно-культурних формах, які, влас-не, і отримали завдяки цьому назву «традиційних» («традиційна культура», «традиційний спосіб жит-тя», «традиційні світоглядні уявлення», «традицій-ні обряди-звичаї», «традиційні ремесла», «тради-ційні прийоми будівництва», в т. ч. «традиційні принципи житлового будівництва») [1:52–55]. Якщо першопочатковий етап формування «тради-цій» як соціально-культурної спадщини сягає своїм корінням періоду існування синкретичних форм культури, то виділення «народних» традицій зумов-лене було появою, а далі і виокремленням професій-них культурних форм. Звідси і походить поява «про-фесійних» або «високих» традицій, які прийнято по-вʼязувати з професійними формами творчості. Велике значення у вихованні мають обряди і ритуали – сукупність установлених народом упро-довж років дій, повʼязаних з виконання побутових і релігійних традицій або настанов. У цих формах, 
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особливо обрядах, втілені дії, помисли та почуття по-передніх поколінь, викликані в них реалізацією сус-пільних відносин і необхідні для їх функціонування. У вихованні дітей-горян надзвичайно важливе значення мають і народні свята, які більшість до-слідників визначають як форми і прояви націо-нально-культурних традицій і звичаїв. Свою душу, думки, творчий талант, художнє ба-чення навколишнього світу український народ ви-явив у маленькій писанці – шедеврі мініатюрного живопису. Писанка – твір народу, сотень його поко-лінь і вицвіт думки, серця, тисячолітнього його життя, його культури.  Яйце існувало у повірʼях і побуті багатьох наро-дів як символ сонця, яке займало перше місце в до-християнських культах. Шанування яйця було зу-мовлене уявленнями про весняне відродження творчих сил природи. У стародавніх народів були поширені оповіді про яйце як джерело життя і все-світу [3:169–170]. Писанка – це важлива складова української куль-тури, народних традицій, це символ Христового Во-скресіння, який використовується в релігійних об-рядах і відіграє велику роль. Писанки і фарбовані яйця (крашанки) існують у багатьох народів світу, з ними повʼязано безліч легенд, повірʼїв, звичаїв, традицій, обрядових ритуалів, які виникли в язич-ницьку добу, видозмінювались, а з прийняттям хри-стиянства набули нової функції, повʼязаної з ритуа-лами освячення Паски під час найголовнішого хри-стиянського свята – Великодня. Українські писан-ки знає увесь світ. Вони є своєрідним національ-ним символом. Це один із найяскравіших феноме-нів орнаментального мистецтва України [5:120–121]. Серед писанок народів світу орнаментика укра-їнських писанок карпатського краю, зокрема Гу-цульщини, вирізняється своєю неповторною кра-сою, багатством декоративних рисунків, кольоро-вою барвистістю, різноманітністю елементів і мо-тивів розпису. Для фарбування яєць найкраще ви-користовували цибулеве лушпиння, яке збирали заздалегідь. Залежно від кольору лушпиння фарбу-вання яєць виходило від світло-рудого до темно-коричневого. На гуцульських писанках найпошире-ніші геометричні мотиви, але на них також часто зображають домашніх і диких птахів і тварин: пів-ників, курочок, риб, метеликів, оленів, раків. Щорічно створювалися писанки з символами, розмаїтість яких відбиває регіональні особливості кожного району. Однак деякі мотиви розповсюд-жені по всій Україні. Найпоширеніші образотворчі елементи дозволяють класифікувати різноманітні орнаментальні мотиви писанок у такі групи: символи сонця – джерело світла, тепла й життя, чоловіча енер-гія; символ води (безконечники) – вода, жіноча енер-гія; символи рослин – щорічне відродження рослин-ності та її родючість; символ тварин – здоровʼя й жит-тя, давній символ життя та смерті; геометричні символи – прагнення до кращого життя; релігійні мотиви (церква) – земний образ космосу [4:90–91]. При поділі яйця утворюються поля різної фор-ми і величини. Вони становлять основу для розмі-

щення елементів орнаменту. Техніка розписування досить складна і вимагає чіткої послідовності. Рос-лини, квіти, птахи, тварини, хрести, споруди, побут мешканців Карпат, процеси праці, відпочинку – все це знаходить своє відображення на писанках і є першоосновою, що дає матеріал для орнаменталь-них прикрас. Ми, як і наші давні предки, радіємо першим весняним листочкам, зачудовано слухаємо спів жайворонка, милуємося плином ріки [2:20]. Щоб висловити вічне, наші предки створили сим-воли. Із символом сонця повʼязано все найкраще, що є в людському житті. У християнстві сонце ста-ло символом Бога, оскільки Бог – це світло. Етнологічні дослідження пріоритетно зосере-джуються на вивченні життєзабезпечувальних форм культурних традицій, в тому числі і предметно-ма-теріалізованих. Серед них вагома роль належить та-кій ділянці матеріальної культури, якою є житло [6]. Житло, як один із важливих компонентів життє-забезпечення, є одночасно й формою, тобто, штучно створеного людиною, простору. Воно активно сприяє формуванню уявлень про звʼязки «зовнішній-внут-рішній». «Зовнішній», згідно з фольклорними дже-релами, розшифровується як неосвоєний, дикий, природний простір типу «ліс», «поле», «гори» і т. ін. «Внутрішній» – відповідно «свій», «людський», «олюд-нений», «домашній», «хатній». Відношення «зов-нішній-внутрішній» може бути інтерпретоване як відношення «належний культурі – неналежний культурі» [2:33]. Проблема взаємозвʼязку етносу як соціокуль-турного феномену та екологічного довкілля, фор-мування та життєдіяльність етнічних культур та тлі цих взаємин від давнини до сьогодення є значу-щою і в теоретичному, і в конкретно-історичному плані. У сфері культури цей взаємозвʼязок проявля-ється у своєрідності способів адаптації до природ-но-географічного середовища. Загальновідомо, що різні етноси по-різному адаптуються до подібних природних умов, тобто по-різному використовують-ся аналогічні природні ресурси середовища [7:71–72].  На етнічній карті України Карпати виділяються екологічною та історико-культурною своєрідністю. Відповідно до своєрідності довкілля Карпат, в яко-му життєдіють окремі територіально фіксовані ком-поненти українського етносу (зональні, етногра-фічно-групові, локальні, і т. п.), сформувалась своє-рідність прояву традицій різних виробничих сфер їхньої діяльності, в т.ч. й специфіка етнобудівель-них традицій. Бойківщина на сході межує з Гуцульщиною, на заході – з Лемківщиною, і займає теперішній Ско-лівський, Турківський та частково Самбірський, Старосамбірський, Стрийський і Дрогобицький ра-йони Львівської області, Рожнятівський та Волин-ський райони Івано-Франківської області, Міжгір-ський, Воловецький, частково Великоберезнян-ський райони Закарпатської області. Гуцульщина займає Верховинський, південні частини Косовсь-кого і Надвірнянського районів Івано-Франківської області, південну частину Вижницького району, Путивльський район Чернівецької області, Рахів-
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ський район Закарпатської області. Лемківщина в Українських Карпатах займає територію Перечин-ського і часткового Великоберезнянського районів Закарпатської області.  Віддзеркалюючи екологічну своєрідність дов-кілля, природні можливості якого слугують сиро-винною основою будівництва, будівельні традиції формують як різноманітність проявів будівельної сфери діяльності, так і результати, зафіксовані в певних обʼєктах-спорудах. Особливий інтерес становить аналіз світогляд-них уявлень, які зумовлювали створення системи естетичних та утилітарно-практичних підходів до будівництва деревʼяного житла, формування своє-рідних форм освоєння природних ресурсів та ви-роблення відповідних виробничих комплексів, ви-значення технологічно-операційних пріоритетів та стереотипних уявлень про них, вибір найсприятли-віших часових параметрів початку, продовження та закінчення кожного з виробничих етапів, стиму-ляцію виділення професіонально орієнтованих майстрів та способи освоєння ними будівничих професій, формування рівнів соціальної значущос-ті майстрів будівельної справи; продукування об-рядово-ритуальних дій, якими супроводжувалися етапи будівельного циклу [13:12–15]. Аналіз будівельних традицій, як і специфічних культурологічних текстів, дозволив показати деякі з можливих семіотичних значень моделі традицій-ної культури українців Карпат. Вироблені віками культурні цінності українців Карпат були породжені як світом навколишньої природи, так і світом виробничої діяльності, тобто в широкому розумінні двома феноменами життя: власне людиною і людським довкіллям. Різний ступінь етнокультурної інформативнос-ті був властивий періодичним та оказіальним об-рядодіям. Серед обрядових дій, повʼязаних із жит-лом, виділяються періодичні, коли житло або окре-мі його частини чи елементи входять до системи календарних чи сімейних ритуалів, які мають кано-нізовану періодичність, натомість оказіальний ха-рактер мають обрядові дії, приурочені до конкрет-них етапно-будівельних процесів. В українців Карпат віддавна і до сьогодні буді-вельні традиції становлять складову частину тра-диційно-побутового культурного комплексу. Тобто і на рівні джерельно-історичної спадщини, і на рів-ні сучасної будівничої практики кожен з етапів бу-дівельного циклу (вибір сировини, підготовка її до будівництва, вибір інструментарію, метрологічна система, система конструктивно-технологічних при-йомів деревʼяного будівництва, формування будів-ничої майстерності, виділення статусу народного майстра та обрядових дій, повʼязаних з цими етапа-ми) виявляє глибину вікових традицій та форму-вання світоглядних уявлень мешканців гір [7]. Гори були природним середовищем, в якому формувався світогляд людей, естетика їх спілку-вання з довкіллям і між собою. Як писав Іван Ваги-левич, «...ніде поезія природи не виявляється так яскраво, як у горах, де земля більше наближена до 

неба. І людина тут більше наближена душею до природи, ніж деінде» [10:28–29]. Від дня свого на-родження, з дотику до деревʼяної колиски горянин починав спілкуватися з навколишнім світом. Дере-вʼяні «ходуни», любовно виточені батьком, дозво-ляли розширити межі навколишнього світу дити-ни. Деревʼяні іграшки, точене та різьблене хатнє обладнання та начиння з роками стимулювали у дитини бажання майструвати щось самому. Якщо дівчатка наслідували материнський хист у ткацтві, вишитті чи готуванні їжі, то хлопці опановували чоловічі професії, серед яких одне з почесних місць належало ремеслам, повʼязаним з обробкою дере-ва. Так навколишня природа та вікові уподобання горян формували потяг молоді чоловічої статі до професій, повʼязаних із лісорозробкою, деревооб-робкою, будівництвом споруд, виготовленням сіль-ськогосподарського та ремісничого реманенту й інструментарію, меблів, посуду, речей декоратив-но-ужиткового характеру [12:300–302]. Розвиток саме цих чоловічих ремесел зумовлювався специ-фікою природно-економічних умов краю, де робота з деревиною, поруч із скотарством, ставала пріори-тетним трудовим заняттям [8:91–93]. Професія народних майстрів будівничої справи здавна була однією з найбільш соціально значу-щих. Працею цих майстрів формувався весь «люд-ський», штучно створений людиною простір буді-вель. У межах цих будівель проходив весь цикл сі-мейно-побутового життя, якому власне і слугував житловий комплекс. Спеціальні споруди відповіда-ли функціям суспільно-громадського життя, гро-мадським виробничим процесам, мали церковно-релігійне призначення. Кожній з багатогранних форм людської діяльності відповідав певний тип будівель, спорудження яких вимагало наявності майстрів будівничої справи [13:15–16]. Якщо для спорудження храмів, будівель громад-ського призначення в Карпатах залучались, як пра-вило, не лише кращі місцеві, а й визнані майстри регіону, то спорудження житла було справою пере-важно місцевих майстрів-будівельників. Житлове будівництво, як і виготовлення знарядь праці, транспортних засобів чи пошиття вбрання, було одним з найпоширеніших традиційних видів місце-вого сільського ремесла. Але цей вид діяльності не привернув належної уваги дослідників. Передусім, поза їх увагою залишився духовно-моральний, сим-волічний та культурологічний аспект проблеми житлового будівництва. Адже дім, хата – це не ли-ше простір для існування людини, а й місце, де ви-творюється культура соціальних відносин, уяв-лень, поглядів та уподобань, забезпечується ду-шевний комфорт людини. Тут народжуються нові покоління, формується їх духовний світ, проходить їх соціальне становлення. У традиціях народного житлового будівництва цей культурно-духовний аспект життєдіяльності людини відобразився над-звичайно яскраво і повно [11:33–34]. Кожен з етапів будівничого циклу освячений ві-ковими традиціями, які становлять складову час-тину єдиного традиційно-побутового культурного 
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комплексу українських горян. Народні традиції житлового будівництва розкривають ті або інші чинники формування ареально виразних, етногра-фічно варіативних та локальних типів житлових комплексів. Знання народних традицій житлового будівни-цтва в Українських Карпатах кінця ХІХ – поч. ХХ ст. значною мірою розкриває механізм формування стереотипних уявлень про житлові комплекси ре-гіону. Цей аспект досліджень є важливим факто-ром для цілісного сприйняття культури українсь-кого народу та її традиційно-побутової сфери зок-рема. А саме: етнічної неповторності, культурних впливів і взаємовпливів і, зрештою, її місця в куль-турі народів світу. Виявлені традиції деревʼяного житлового будівництва в Українських Карпатах можуть слугувати джерелознавчим матеріалом для дослідження генезису українського житла, людсь-кого житла взагалі та інших проблем, повʼязаних з будівництвом. Але головне – вони свідчать про те, що висока будівельна культура зумовлюється поєднан-ням у процесі виробництва виробничо-професійно-го і духовно-морального чинників [9:111–113].  Завдяки живучості народних традицій в Україн-ських Карпатах склалась добра будівельна школа. Споруди, зведені сто або й більше років тому, від-значаються не лише досконалістю форм і органіч-ним звʼязком з природним оточенням, а й міцністю конструкцій, їх тривкістю, надійністю. На увагу за-слуговують традиційні форми підготовки майстра-будівельника, його введення в процес творчості. Будівельні традиції свідчать про важливість збереження духовних надбань нації, їх животвор-ного впливу на подальший поступ в усіх сферах життєдіяльності народу. Врахування народних традицій, що орієнтують на уважне ставлення до використання природних будівельних ресурсів, їх заготівлю, збереження, узвичаєні способи консервування здатне сприяти гармонізації стосунків сучасної людини з оточу-ючим середовищем, з природою, з космосом.  Вода в традиційній обрядовості українців Кар-пат (катартичний аспект) відігравала важливе зна-чення. У родильній обрядовості такими очисними обрядами є перший купіль новонародженого й об-ряд «зливок» («проші» – у гуцулів). За допомогою першого з дитини змивали ознаки «чужого» і нада-вали ознак «свого». Для цього до купелю додавали різні предмети: гроші, олівець, зерно, квіти, інстру-менти. Воду виливали у таке місце, де ніхто не хо-дить. За другим обрядом очищувались породілля і баба-повитуха як найбільш причетні до дитини особи [14:512–513]. Мотив «змивання» попереднього життя просте-жується й у рекрутському і весільному купелях. Роль такого очисного обряду, зокрема, на Бойківщині, віді-гравало купання молодих на другий день після весіл-ля. По-перше, молодим надавалося плодючості на основі магії контакту. По-друге, змивався попередній статус хлопця і дівчини. Катартичні властивості води застосовувались і в поховальній обрядовості. Тут з мерця, навпаки, 

намагалися змити ознаки «свого», «прилучити» до сфери «чужого». Воду, якою обмивали померлого, виливали в незахідне місце. Тут проявляється ро-зуміння небезпеки, яку могла створювати така во-да для живих (як і вода з першого купелю). З цією ж метою біля померлого залишали посудину з во-дою. Очисним є й обряд обмивання тих, хто сидів біля померлого чи був на похороні. З його допомо-гою з живих змивалися ті ознаки «чужості», яких вони набували, сидячи біля покійного. Обовʼязко-вим є й прибирання та миття оселі [13:20–21]. Застосування катартичних властивостей води простежується і в календарній обрядовості. Загаль-нопоширеним для всієї України було купання в річці під час великих свят. Вважалося, що в цей час вода набуває особливих цілющих властивостей. На Різдво й особливо на Водохреще селяни, у яких були вене-ричні захворювання або виразки, вмивалися до сходу сонця. Цей самий обряд здійснювався і в Чистий чет-вер. Очисний купіль у день Івана Купала був пошире-ний у всьому словʼянському масиві. Локальним варі-антом Українських Карпат було вмивання росою до сходу сонця. Тут вмивання також означує змивання попереднього стану (нечистоти, плюгавства) і набут-тя нового (чистоти, краси) [5:35]. 
Висновки та перспективи дослідження. Кож-на нація, кожен народ, навіть кожна соціальна гру-па має свої звичаї, що виробилися протягом бага-тьох століть і освячені віками. Але звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це – втілені в рух і дію світовідчуття, світосприймання та взає-мини між окремими людьми. А ці взаємини і світо-відчуття безпосередньо впливають на духову куль-туру даного народу, що в свою чергу впливає на процес постання народної творчості. Саме тому на-родна творчість нерозривно звʼязана зі звичаями народу. Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його історичному минулому. Традиції українського народного виховання сформовані та відшліфовані через безперервне за-стосування протягом багатьох віків. Це ціла педа-гогічна система поглядів, ідеалів та засобів бать-ківсько-материнського, а також суспільного впли-ву на дітей та молодь, які вимагають подальшого дослідження з використанням сучасних тенденцій розвитку науки і освіти в умовах поглиблення єв-роінтеграційних процесів.                
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ХХ века. Статья посвящена анализу особенностей закар-патской школы живописи , ее места и роли в украинском искусстве второй половины ХХ в., охватывающей позд-несоветские десятилетия и период перестройки. Сфор-мировавшаяся в 1920–1930-х гг. под влиянием раннемо-дернистских художественных течений закарпатская шко-ла живописи сохранила свои главные художественные принципы, среди которых – сосредоточенность в целом на постоянных темах родной природы и традиций сельс-кой жизни, внимание к колористическим и декоратив-ным аспектам живописи.  
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Постановка проблеми. Історія українського мистецтва другої половини ХХ століття останнім часом привертає широку увагу. І це не випадково, адже на неї припадають надзвичайно важливі події загальнонаціонального розвитку: саме в середині століття відбулося історичне обʼєднання українсь-ких земель в єдиному територіально-адміністра-тивному просторі в межах тодішньої УРСР (у 1939 р. до радянської Східної України була приєднана Га-личина, у 1944–1945 – Закарпаття та Буковина, у 1954 до складу України увійшов Крим), а завер-шення епохи позначилося розпадом Радянського Союзу та утвердженням української державної Не-залежності. Ці особливості історико-суспільного по-ступу суттєво вплинули на українську культуру, від-зиваючись в ній сьогодні складними міжрегіональ-ними протиріччями. Адже за кожним з українських регіонів – свої традиції, своє минуле, свій непро-стий та значною мірою і досі неосмислений досвід, свої ракурси бачення національних перспектив та культурно-художні стереотипи. Кожний з регіонів відігравав свою роль у національно-культурному та мистецькому житті, то перебираючи на себе творчі ініціативи, то відступаючи на другий план.  
Аналіз останніх публікацій та досліджень. В цьому контексті закарпатській школі живопису чи ширше – мистецтву Закарпаття в загальноукраїн-ському культурно-художньому просторі належить особливе місце. І хоча за останні десятиліття дослі-дження українського мистецтва в цілому та закар-патського, зокрема, поповнилися ґрунтовними на-уковими розвідками, монографіями, альбомами, стат-тями про окремих митців (серед них – підготовле-на у 2007 р. ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ «Історія українського мистецтва у 5-ти томах», де останній присвячений ХХ ст., «Нариси з історії образотвор-чого мистецтва України ХХ ст. у двох книгах», вида-ні у 2006 р. ІПСМ НАМУ, навчальний посібник 2005 р. Крвавича Д. П., Овсійчука В. А., Черепанової С. О. «Ук-раїнське мистецтво у трьох частинах», а  також пуб-лікації І. Небесника [7], О. Петрової [9], О. Федорука [10], О. Сидор-Гібелінди, І. Павельчук, М. Приймича, О. Приходько, В. Фолтин, Н. Дегтярьової, М. Сирох-мана, В. Манайло-Приходько, О. Гаврош [3] та ін.) тема викликає багато запитань. Адже чим більше нових імен входить у наукових обіг, чим далі від-криваються архіви та оприлюднюються досі неві-домі матеріали, тим нагальнішою стає потреба пе-реосмислення цього фактичного матеріалу, необ-хідність дослідження та інтерпретації його у кон-кретному історико-культурному контексті, та й са-мий цей контекст потребує ретельного вивчення і реконструкції. Аналіз своєрідності окремих регіо-нальних художніх шкіл України та їхніх взаємо-впливів постає однією з найактуальніших проблем вітчизняного мистецтвознавства.  
Мета статті – проаналізувати особливості станов-лення Закарпатської школи живопису, її місце та роль в українському мистецтві другої половини ХХ ст. Жи-вопис закарпатської школи сприймався тоді україн-ськими художниками як продовження традицій євро-пейського модернізму, забороненого в СРСР у 1930-х – 

першій половині 1950 рр. Однак вплив соціалістич-ного реалізму вже у 1970-1980-х рр. призвів до стаг-нації творчого розвитку. Нові тенденції позначили-ся в мистецтві Закарпаття разом з перебудовою. 
Виклад основного матеріалу. Слід підкресли-ти, що проблематика культурно-мистецької регіо-налістики в останні роки утворила певний напря-мок у гуманітарних науках в цілому. Категорія «ре-гіональності» у свою чергу «увібрала в себе диво-вижне розмаїття смислів – від фіксації прагнення певної спільноти до забезпечення власної самодос-татності до апології сепаратистських устримлінь, від констатації можливостей транскордонного спів-робітництва до боротьби за збереження традицій, звичаєвої культури тощо» [2:12]. Належність окре-мих українських земель у минулому до різних дер-жавно-політичних утворень, відмінність конфесій-них та культурних орієнтацій, міграційні та асимі-ляційні процеси зумовили таку дію регіонального фактору, яка дає підстави розглядати Україну як «світ регіонів» [4:5], що спричинило, принаймні до середини ХХ ст., «несинхронність» та різноспрямо-ваність її культурно-мистецького поступу, існуван-ня в ній і надалі окремих художніх центрів із свої-ми, своєрідними та відмінними один від одного об-разно-естетичними особливостями.  А тому, якщо в радянській Україні вже з початку 1920-х рр. мистецтво знаходилося в центрі ідеоло-гічних дискусій, які завершилися у 1930-х утвер-дженням соціалістичного реалізму, що базувався на використанні образотворчості перш за все як за-собу політичної пропаганди, супроводжувався від-киданням попереднього національного досвіду, мистецтва модернізму та авангарду, відокремле-ністю від світових художніх надбань та жорсткою ідеологічною селекцією напрямків, творів, імен та явищ, то Західні українські регіони та зокрема За-карпаття саме у міжвоєнні десятиліття пережива-ли етап залучення до ідей на напрямків модерніз-му, формування своєрідної художньої школи.  І хоча про мистецтво Закарпаття написано вже немало, в контексті даної публікації варто проана-лізувати його головні риси. Показовим є вже самий його феномен: виникнення самобутньої школи жи-вопису поза значних культурних центрів, поза ху-дожніх академій силою енергії митців-ентузіастів, чия діяльність перетворила провінційний Ужгород на важливий для вітчизняного мистецтва худож-ній центр. Славетні засновники школи закарпатсь-кого живопису – А. Ерделі, Й. Бокшай, А. Коцка, Е. Гра-бовський, Ф. Манайло та ін. мали за плечима досвід навчання в художніх академіях Будапешту, Мюнхе-ну, Риму, Парижу, Праги, мали можливість позна-йомитися з кращими музеями світу.  Проте серед різноманіття художніх напрямків, якими так багата була перша третина ХХ ст. – час їх навчання та становлення, закарпатські митці оби-рали те, що було близьке їхній естетичній свідо-мості та світовідчуттю. Зокрема радикальні спря-мування тодішнього мистецтва не позначилися на їхній творчості. Увагу закарпатців привернули перш за все пластичні ідеї постімпресіонізму, фовістич-
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ної та експресіоністичної традиції, з їхньою неідео-логічністю, увагою до предметного світу та транс-формацією його природних форм, площинною деко-ративністю та кольористичним напруженням, есте-тизацією самої кольорової маси, образною відкритіс-тю, а найголовніше – тим розумінням полотна як са-моцінного художнього простору, який, за класичним тепер визначенням М. Дені, «перш ніж стати бойовим конем, оголеною жінкою або якимсь анекдотом, яв-ляється, по суті, пласкою поверхнею, вкритою фар-бами, що розміщені у певному порядку» [6:194].  Умовність зображення та його трансформація на полотні, взаємодія всіх елементів картини, фор-мотворча роль кольору – ці мистецькі закономір-ності ставали засадничими для закарпатської шко-ли живопису, наповнюючись тут реальними вра-женнями. Своєрідність та відмінність закарпатсько-го живопису відзначали вже тодішні критики, підмі-чаючи в ньому зокрема «незаперечні словʼянські прикмети», а саме таки риси як «ніжна, безмежна смиренність, зворушлива побожність, трепет перед святістю природи і народу…», прагнення «…дати більше барв, ніж рисунка, і бути більш чутливо-ро-мантичним, ніж логічно-конструктивним…» [5:20].  Варто підкреслити, що наприкінці 1920-1930-і рр., коли закарпатський живопис переживав чи не най-яскравіший період свого розвитку, обрані ним ху-дожні напрямки вже не були «актуальними», євро-пейське мистецтво наповнювалося іншими ідеями та образами, проте їхній досвід виявився надзви-чайно важливим для закарпатців, що інтерпрету-вали його в річищі своїх регіональних особливос-тей. Парадокс закарпатської школи живопису по-лягав у тому, що модерністські формально-плас-тичні засади використовувалися тут до цілком тра-диційних, народницьких сюжетів – пейзажів Кар-пат та зображення селян та їхнього побуту. Важли-вою складовою художніх зацікавлень закономірно ставало і народне мистецтво, з його яскравим різно-маніттям, виразною декоративністю та орнамен-тальною умовністю, звернення до нього – його сюже-тів та стилістичних особливостей виступало тут засо-бом національного самовизначення. Так в образно-естетичних засадах школи поєдналися майже конт-роверсійні імпульси: регіонального, національного самоствердження через широкий простір народної культури та модерністичних художніх ідей, що були адаптовані крізь ці образні пріоритети. Приєднання до УРСР у 1945 р. припало на чи не найжорсткіший для радянської культури етап то-талітарної доби – кінець сталінської епохи, що уві-йшов в історію як «ганебне десятиліття». Ідеоло-гічні кампанії по боротьбі з космополітизмом, «впли-вами Заходу», «буржуазним націоналізмом», «фор-малізмом» та ін. трагічно позначилися на вітчизня-ному мистецтві, «викреслюючи» з нього історичні епохи, явища, напрямки, ламаючи життєві та твор-чі долі художників. Для закарпатських митців цей період став часом пристосування до інших, соцреа-лістичних вимог, де модерністичні вартості та за-сади творчості трактувалися як ворожі, чужі ра-дянському живопису.  

Порівнюючи в цьому плані картини ужгородсь-ких художників середини 1940–1950-х з їхньою по-передньою, дорадянською творчістю очевидною стає і певна розгубленість, і звуженість засобів ви-разності, і бажання « вписатися» у незвичні для них ідейно-естетичні виміри. Варто навести зокре-ма фрагменти зі статті Й. Бокшая у всесоюзному журналі «Искусство», де майстер намагається де-монструвати лояльність до чужих йому традицій та мистецьких вартостей: «Кривляння формалістів завжди відлякувало мене як щось потворне… Яким же нікчемним і ганебним виглядало воно порівня-но з мистецтвом російських передвижників. Коли я познайомився з їх творчим подвигом, – радощі моєї не було межі», і далі: «Нам, художникам соціаліс-тичного реалізму, нічого боятися повторення» [1]. Однак «забути» попередній досвід було неможли-во. «Пригасивши» на певний час яскравість своїх кольорів, вдаючись до більш ілюзорно-реалістич-ного зображення закарпатські художники зберег-ли головні риси своєї живописної школи: напруже-ний колоризм, поєднання в просторі полотна пред-метно-реалістичних та умовно-декоративних скла-дових, інтерес до пластичних узагальнень, які знову на іншому рівні повернулися у їхні роботи у 1960-і. Показово, що зразу ж після возʼєднання закар-патське мистецтво викликало широкий інтерес як на українській, так і на всесоюзній художній сцені. Твори закарпатців починають експонуватися на різних виставках у Києві, Москві, Львові, а Ужгород, Мукачево, Закарпаття стають місцем справжнього паломництва східноукраїнських художників, що відкривали тут для себе «іншу Україну» – з її чудо-вими гірськими пейзажами, памʼятниками історії та архітектури. З середини 1950-х, з початком «відли-ги» в СРСР, яка на новому етапі суспільного поступу активізувала в Україні ідеї національного відроджен-ня, українські митці звертаються до фольклору, шу-каючи в ньому не тільки інших виражальних засобів, а перш за все – національних засад світобачення. На-родне мистецтво Закарпаття стає джерелом натхнен-ня для найрізноманітніших художників: у творчості Т. Яблонської, для якої саме поїздки до Ужгорода та Карпат відкрили новий етап у живописі; карпатсь-кі мотиви присутні у графіці Г. Якутовича, а поряд з ними – і художників Клубу творчої молоді у Києві, зокрема, В. Кушніра та ін. З 1960-х рр. «закарпатська тема» прокреслює українське мистецтво, синтезу-ючі різні складові національної проблематики, що віддзеркалилася, зокрема, у етапних для вітчизня-ної художньої культури фільмах «Тіні забутих пред-ків» (1965) С. Параджанова, « Білий птах з чорною відзнакою» Ю. Ільєнка (1971) та ін. Однак вдумливих живописців, таких, зокрема, як Т. Яблонська закарпатська школа провертала творчістю і самих її видатних майстрів, чиє яскраве насичене, сповнене декоративної експресії маляр-ство захоплювало та надихало. Важливою подією у художньому житті України стала «Виставка творів закарпатських художників» у Києві у 1956 р. Вона справила величезне вражен-ня, відкриваючи інші, «проєвропейські» засади жи-
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вописного бачення. Тим більше, що на виставці експонувалися роботи не тільки корифеїв закар-патської школи – А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла, Е. Грабовського, їхніх учнів А. Борецького, Е. Конт-ратовича, А. Коцки, В. Габди, І. Гарані, , І. Шутєва та ін., а й молодих митців П. Бедзіра та Е. Кремниць-кої, з іменами яких будуть повʼязані нові важливі тенденції в закарпатському та українському мисте-цтві в цілому. Для Києва, який після десятиліть жорсткого ідеологічного диктату, відгородженості від широкого культурного світу, болюче прагнув «повернутися у мистецтво» ця експозиція висту-пала певним проривом, відкривала інші можливо-сті живописного бачення. Показово, що завдяки тематиці творів закарпат-ських художників (пейзаж та сцени з життя селян), яка цілком відповідала офіційним радянським ви-могам, тодішня критика інтерпретувала їх крізь призму фольклору та «розвитку народних тради-цій», що стосувалося лише їхньої зовнішньої, сю-жетної сторони. По суті ж, офіційне радянське мис-тецтво кінця 1950–1960-х рр. через них адаптувало ранньомодерністський досвід у його закарпатській версії. Залучення живопису закарпатських митців до радянського мистецтва дає підстави перегляну-ти ті шляхи оновлення офіційної соцреалістичної доктрини, криза якої позначилася в нашій країні після відлиги. А саме – не тільки через появу анде-граунду, різних версій неофіційного мистецтва, що так чи інакше протистояли соцреалізму, а й через нові «ліберальні зони» офіційної художньої культу-ри, до яких належало і мистецтво приєднаних за-хідних земель, зокрема Закарпаття.  Проте для розвитку самої закарпатської школи живопису вимоги радянського мистецтва мали стагнаційні наслідки. З одного боку, безперечно, позитивним стало відкриття в Ужгороді у 1946 р. художньо-промислового училища з відділеннями живопису та скульптури, що виховав кілька поко-лінь відомих українських художників. Однак якщо у передвоєнні роки закарпатська школа поступово розширювала свої образно-пластичні обрії, урізно-манітнюючи не тільки засобі виразності, а й теми своїх творів, де крім пейзажів, портретів, натюрмор-тів, фольклорних свят починали звучати і драма-тичні соціальні мотиви, зокрема у картинах Ф. Ма-найла, Е. Контратовича та ін., то у радянські ситуа-ція змінилася. Вимушене пристосовуватися до соц-реалістичного канону, прагнучи зберегти свою ре-гіональну своєрідність, мистецтво Закарпаття не тільки звужувало та консервувало свої надбання, а й все далі відходило від реального життя, вибудо-вуючи у своїх творах певний « паралельний світ» із народними святами, яскравими краєвидами, пре-красними селянськими образами та ідеалізовани-ми сценами з архаїчного народного побуту. Крім того поступово зводились нанівець і ті європейські модерністські засади, на яких формувався закар-патський живопис. На перший план виходила його інша – фольклорна складова, що загалом все біль-ше обмежувала спрямування мистецтва декора-тивними рисами.  

Невипадково вже в середині 1970-х один з про-відних українських мистецтвознавців, що ґрунтовно досліджував розвиток мистецтва Закарпаття Г. Ост-ровський писав: «Один пейзаж зʼявляється за ін-шим, і навіть коли кращі з них написані на рівні по-передніх, то це ще не означає руху вперед. (…) Якось послаблюється напруження творчого шукання, і в монолітній загаті відкриваються тріщини, в які проникають поки що не дуже помітні струмки са-лонності, інертності думки й почуття. Краса, знай-дена у постійному спостереженні, вивченні й емо-ційному переживанні природи, обертається на кра-сивість, сміливість і впевненість пензля – на брава-ду широкого мазка, «бокшаївська» лінія закарпат-ського пейзажу – на догматичне повторення про-йденого. В закарпатському живописі складається така ситуація, коли численні пейзажі, кожен з яких зокрема виконаний у цілком прийнятному рівні професійної майстерності, у своїй масі створюють потік, який поглинає яскраві творчі індивідуаль-ності» [8:153–154]. Нові тенденції у закарпатському живописі були повʼязані із творчістю окремих художників поко-ління межі 1960-х рр. Випускники Ужгородського училища П. Бедзір, Е. Кремницька, П. Семан заяви-ли про себе в роки відлиги, їхні твори експонували-ся на виставках у 1960-ті та початку 1970-х рр., їхні імена можна знайти у критичних оглядах. Та по-ступово роботи цих художників зникають з загаль-ноукраїнської мистецької сцени, все рідше та склад-ніше потрапляють вони і на місцеві виставки, пере-ходячи поступово до стану «неофіційності». Пока-зово між тим, що у їхніх творах не було а ні плас-тичної радикальності, а ні соціальної критики. Ні-велюючому тиску радянської мистецької доктрини вони протиставляли перш за все свою творчу інди-відуальність, право на особисте, субʼєктивне ви-словлювання та сприйняття, інше коло традицій.  Мотиви їхніх творів по суті продовжували го-ловні спрямування закарпатської школи, однак вносили в них новий ракурс, іншу, більш складну та неоднозначну образність. Зокрема, роботи П. Бе-дзіра зображували звичні карпатські ліси, проте не як епічно-декоративні ландшафти, а крізь вима-льовування окремих дерев, чия внутрішня напруга, стримана динаміка відкривала нові візії природи. А своєрідність картин Ф. Семана, цілком традиційних за сюжетними мотивами, складалась на гострому по-єднання драматичного світовідчуття, іронії, гротес-ковості, вільної трансформації реальних форм. Акту-альною проблемою сучасного вітчизняного мистецт-вознавства постає сьогодні необхідність ґрунтовного аналізу їхньої творчості, проведення великих ретро-спективних виставок не тільки в Ужгороді, а перш за все у Києві, що дасть можливість залучити їхній до-робок до загальноукраїнського контексту. Важливі зміни в мистецтві розпочалися в Ужго-роді, як і у всій Україні, в роки перебудови. На ху-дожню сцену вийшло нове покоління, якому вже було затісно у межах традиційних ландшафтів за-карпатської школи, все менше їх надихало і спри-йняття та інтерпретація фольклору як застиглої 
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царини світоглядних цінностей. Показовою в цьо-му плані стала виставка молодих тоді ужгород-ських митців «Сховище» ( 1993 – Т. Табака, В. Біба, П. Пензель, П. Ковач, О. Саллер). У своїх роботах ху-дожники зверталися до нових для України видів мистецтва: обʼєкту, інсталяції, а також до нефігура-тивного малярства, де звична для Закарпаття жи-вописність набувала нових вимірів. Новою рисою стала і соціально-критична спрямованість молодо-го мистецтва, що усвідомлювало себе частиною су-часного життя країни з її проблемами, кризами та викликами. Виставка експонувалася у підвалі пунк-ту цивільної оборони, вже самим місцем актуалізу-ючи одну з головних проблем тодішнього худож-нього життя: незалученість сучасного мистецтва до простору загальноприйнятих у суспільстві цін-ностей, необхідність захищати свою творчу неза-лежність на маргіналіях…  
Висновки. В історії української образотворчості другої половини ХХ ст. мистецтву Закарпаття нале-жить одна з яскравих, значних та впливових сторі-нок. Проблематика його розвитку, з одного боку, безперечно, має свої регіональні особливості, з ін-шого – тісно повʼязана із загальноукраїнським куль-турно-художнім поступом. Реконструкція худож-нього життя та своєрідності мистецьких процесів краю не тільки дає можливість для його в всебіч-ного висвітлення, а й відкриває перспективи для іншого, більш складного бачення українського ми-стецького розвитку в цілому.      ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Бокшай И. Мысли художника // Искусство. – 1958. – №6. – С. 6–7. 2. Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навчаль-ний посібник / Я. В. Верменич: відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 412c. 3. Гаврош О. Особливості включення закарпатського мистецтва у радянський контекст (1945–1954) // Вісник Львівської національної академії мистецтв: Спецвипуск VI «Ерделівські читання». – Львів–Ужгород: Ґражда, 2008. – С. 138–147. 4. Горизонтов Л. Е. Украина в зеркале регионалисти-ки // Регионы и границы Украины в исторической рет-роспективе. – М., Институт славяноведения РАН, 2005. – 304 с. – С. 5. 5. Ерделі Адальберт. ІМЕН. Літературні твори, щоден-ники, думки. – Ужгород: Видавництво Олександри Гарку-ші, 2012. – 440 с. 6. Мастера искусства об искусстве: избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7-ми т. – Т.5. – М.: Искусство, 1969. – 448 c.  
7. Небесник І. І. Закарпатський Гуру – Павло Бедзір // Образотворче мистецтво. – 2006. – №3. – С. 113–115. 8. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпат-тя. – К.: Мистецтво, 1975- 200 с. – C.153–154. 9. Петрова О. Живопис як авто-біографія // Образо-творче мистецтво. – 2006. – № 1. – С. 35–41. 10. Федорук О. Художники закарпатської малярської школи // Мистецькі обрії ʼ99. Альманах: Наук.-теоретич-ні пр. та публіцистика. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 48–63.  
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хід». Автор розглядає питання ролі художнього образу в становленні ранніх релігій, його впливу на суспільну сві-домість, мораль, формування кола релігійних митців і проблему становлення сакрального мистецтва у давньо-ізраїльському суспільстві, виходячи з тексту другої кни-ги Біблії «Вихід». Аналізуються питання змісту і форми у сакральному мистецтві, взаємовпливів і запозичень від народів-сусідів у процесі становлення мистецтва іудаїз-му, вирішення художньо-образного вияву конфлікту ду-ховних і матеріальних цінностей у сфері релігії і духов-ного розвитку суспільства.  
Ключові слова: Біблія, книга «Вихід», ізраїльтяни, Мойсей, духовні цінності, свобода і рабство, митець, ми-стецтво, мистецькі технології.  
Ходанич П. Н. Библейский образ художника в кни-

ге «Выход». Автор рассматривает вопросы роли худо-жественного образа в становлении ранних религий, его влияния на общественное сознание, мораль, формирова-ние круга религиозных художников и проблема станов-ления сакрального искусства в давньоизраильському об-ществе, исходя из текста второй книги Библии «Выход». Анализируются вопросы содержания и формы в сакраль-ном искусстве, взаимовлияния и заимствований от наро-дов-соседей в процессе становления искусства иудаизма, решения художественно-образного проявления конф-ликта духовных и материальных ценностей в сфере ре-лигии и духовного развития общества.  
Ключевые слова: Библия, книга «Выход», израильтя-не, Моисей, духовные ценности, свобода и рабство, ху-дожник, искусство, художественные технологии. 
 
Khodanych P. Biblical image of the artist in the book 

«Exit». The author examines the role of artistic image in the formation of early religions, its influence on social conscious-ness, morality, the formation of a circle of religious artists, and the problem of the formation of sacred art in ancient Is-rael society, based on the text of the second book of the Bible «Exit». The questions of the content and forms of sacred art, mutual influences and borrowings from neighboring peoples in the process of formation of the art of Judaism, solving artistic-figurative manifestation of the conflict of spiritual and material values in the field of religion and spiritual development of society are analyzed. The author focuses on the problems of the psychology of creativity, investigates the issue of the artist's appearance as a gifted personality, his place and role in the process of forming a national identity and cultural identity of the Jewish people through various forms of art and artistic techniques. 
Key words: Bible, book «Exit», Israelites, Moses, spiritual values, freedom and slavery, artist, art, artistic technologies. ______________________________________________ © Петро Ходанич, 2018 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 8  р і к .  В И П У С К  1 0  

 117

Постановка проблеми. Образ митця – естетич-не поняття, що означає цілісність уявлень про твор-ця мистецтва, його ролі і функції у суспільстві. З одного боку – це абстраговане розуміння митця у певному історичному часі, а з іншого боку – кон-кретна творча особистість, яка наділена художнім талантом і здатна до художньої творчості [1:108].  Дослідники історії мистецтва ще з часів Плато-на й Арістотеля намагаються науково пояснити за-гадку таланту і таїну творення художнього образу. Але ще до того часу інтерес до творчого процесу знаходимо в текстах Біблії [2]. Ця визначна пам᾿ятка світової культури писалася упродовж VIII ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. Книга Біблії складається зі Старого і Но-вого завітів. При цьому перша частина розкриває сутнісні питання виникнення і становлення іудаїз-му як національної релігії, давньоєврейської істо-рії, мистецтва, її складові є визнаними літератур-ними творами і філософськими працями. Серед ав-торів видатні старозавітні поети і письменники Со-ломон, Давид, Ісайя, Єремія та ін. Новий завіт – це історія становлення християнства, вибудуваного на засадах іудаїзду. Основу книги склали оповіді-євангелії про Ісуса Христа, написані його учнями апостолами Іваном, Марком, Лукою та Матвієм, блискучі послання Петра і Павла. Саме література і мистецтво витворили архе-тип, який, за визначенням К. Г. Юнга (1875–1961), засвідчив «так звану «містичну належність» пер-вісної людини до тієї землі, де вона мешкає і де іс-нують духи її предків» [3:88]. Чисельні дослідження Біблії від часів Ф. Аквінсь-кого, Б. Спінози і до нашого часу свідчать про ста-лий інтерес до закладених у ній ідей і поглядів, які продовжують турбувати і сучасну людину. 
Мета нашої статті у дослідженні ролі мистецтва і місця митця у суспільстві на матеріалах другої книги Біблії «Вихід». 
Виклад основного матеріалу. Моральні цін-ності – одна з норм вияву моральних відносин у суспільстві. Книга «Вихід» присвячена виходу ізра-їльського народу з єгипетської неволі, провідна ідея книги – проблема вибору, відображення про-цесу переходу від стану раба до стану вільної лю-дини, становлення державності кочового народу. Бог через Мойсея передає євреям новий заповіт у вигляді Декалологу – чітко окреслених моральних вимог, метою є звільнення від єгипетського рабст-ва не тільки соціального, але насамперед духовного. Психологія релігії вибудувана на моральних принципах, переживаннях, політичних ідеях, ху-дожньо-образній системі і високому рівні естетич-ної культури, які однаково значущі для окремої людини і соціальної групи, що загалом творить систему духовних цінностей, які дозволяють виок-ремити із величезного загалу феномен релігії. Та-ким чином постає питання істиної цінності для суб᾿єкта, що визначається насамперед глибиною його емоційних реакцій – захоплення, інтересу, лю-бові, насолоди.  Пояснити феномен впливу релігії на людську свідомість важко. Відомо, що сьогодні жодна з на-

укових констант – від томічних до атеїстичних – не виробила достатньої аргументації щодо обгрунту-вання феномену рілігії і правдивості існування Бо-га чи його заперечення. Релігійний фактор, попри неймовірні досягнення людства у фізиці, хімії, біо-логії та інших природничих наук, розвитку гумані-тарної сфери, залишається одним з ключових у га-лузі соціальної психології, що призводить до різно-манітних форм протистоянь як усередині самих ре-лігій, так і в міжнародній політиці. Сучасна цивілізація перейняла історично сфор-мовані світові та національні релігії й вірування, які загалом дозволяють людству дотримуватися конкретних моральних цінностей і форм соціаль-ного життя, формувати мистецький світ релігії, ви-будуваний на чітко окреслених законах самої ре-лігії. Так, мистецтво християнське багате зобра-женнями святих, різноманіттям архітектури і при-кладного мистецтва, коли іслам забороняє зобра-жувати людину і тварину, залишивши для митців сферу декоративного мистецтва. Атеїстичні погля-ди у цьому плані практично не відіграють ніякої ролі в міжнародній політиці та мистецькому світі. Релігія сприймається як культурно-історична да-ність. Тому одним із постулатів національного та міжнародного права проголошується свобода віро-сповідання. Цей фактор знайшов місце і в науковій сфері. На ХV Міжнародному психологічному кон-гресі (Брюссель, 1957 р.) було прийнято рішення про утримання від суперечок щодо існування і при-роди невидимого світу. Релігійні вірування, на відміну від наукових, ви-різняються абсолютно істинними твердженнями. Так, у ранніх віруваннях фетиш – предмет (камінь, амулет, талісман) наділяється чудодійною силою і стає об᾿єктом поклоніння. Хоча сучасні релігії й за-перечують фетишизм як примітивну форму віру-вань, проте світові релігії – християнство, іслам чи буддизм – використовують наближені за психоло-гічним змістом до фетишизму об᾿єкти (ікони, мощі святих, чаші, свічка, священні ступи, чорний камінь Кааба у Мецці тощо). Кожен з цих предметів має певні ознаки естетичного, часто це вишукані мис-тецькі твори, що складають скарбницю світового мистецтва.  Особливу роль у своренні емоційно-регулятив-ного ефекту культового спілкування відіграють сим-волічні, наочно-образні, художньо-мистецькі засоби, які своєю незвичайністю, таємничою урочистістю, естетичністю емоційно збуджують віруючу люди-ну, об᾿єднують колективні зусилля підчас спільно-го виконання обрядів. Культові символи, а до них відносять використовувані під час богослужінь предмети, символічні дії, з одного боку, виражають ставлення людини до Бога, з іншого – допомагають визначити свою приналежність до групи одновір-ників ( у християн головний культовий символ – хрест, у мусульман – півмісяць тощо) [4:67].  Релігія за своєю суттю орієнтує людину до чут-тєвого сприймання не тільки дісності, але й світу ілюзорного, невидимого. Вона сприяє активізації природних естетичних задатків віруючої людини, 
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вибудуваних на сприйнятті кольорів, звуків, форм, запахів у формі сакральних знаків і символів, зоб-ражень святих, молитов, музики, танців, ритуаль-них предметів, запаху ладану чи квітів, колектив-них ритуальних дійств тощо.  Таким чином, постає культове мистецтво як унікальна форма творчої реалізації духовного, над-природного, нематеріального начала у вигляді лі-тературних текстів, музики, архітектури, живопи-су, скульптури і широкої палітри декоративного мистецтва. Рівень психологічного впливу на віру-ючу людину залежить від естетичного рівня сак-рального мистецтва. Це питання ставили перед со-бою вчені у різні часи. Відомі праці Платона й Аріс-тотеля (мінезис), Б. Спінози, А. Бергсона (інтуїція), М. Вайтгаймера (інсайт), Дж.Ст. Мілля (асоціація), А. Маслоу (потреба творчої самореалізації) та ін. Німецький філософ В. Гумбольт (1767–1835) під-креслює особливий вплив мистецтва на людину, який часто є сильнішим за саму природу. П. Фло-ренський (1882–1937) доводив, що саме релігія створює культуру і, відповідно, виконує ті ж функ-ції, що мистецтво, наука й мораль. Ключовим пи-танням самого мистецтва є розуміння єдності ху-дожнього образу і художньої ідеї, що можливе ли-ше в процесі творчої діяльності. На думку А. Потеб-ні, «художній образ, який під час творення співвід-носний з тісним колом чуттєвих образів, перетво-рюється в ідеал», а у підсумку художній твір вихо-дить з-під контролю автора і стає самостійним об᾿єктом, який піддається різноманітним формам критики, стає об᾿єктом насолоди [5:22–23]. Кожна з релігій виробила свій досвід культово-го мистецтва. Особливої уваги заслуговує досвід іудаїзму. Ця національна релігія ізраїльського на-роду постала у VII ст. до н. е., прийшовши на зміну давньоєврейській релігії. Ізраїльський народ зро-бив те, чого не зміг зробити жоден з народів на зо-рі цивілізації – у Х ст. до н. е. виніс ідею єдиного Бога. У 621 р. до н. е. цар Іудеї , розуміючи роль єдиного культу в формуванні держави, проголосив своїм декретом бога племені Іуди – Ягве єдиним, всемо-гутнім і національним божеством. У 444 р. до. н. е. було завершено «П᾿ятикнижжя» і його текст оголо-шено віруючим. «П᾿ятикнижжя Мойсея» – це перші п᾿ять книг Біблії, які отримали назву Тора (закон). Іудаїзм, таким чином, отримав свяшенну книгу мо-нотеїстичної релігії, бог Ягве був визнаний твор-цем неба і замлі, єдиним прокровителем ізраїль-ського народу. Свого часу спробував запровадити єдинобожжя у вигляді бога Атона єгипетський фараон Аменхо-теп IV (15 ст. до н. е.), але його ідея не знайшла вті-лення, позаяк не була підтримана владною кастою жерців, для яких єдинобожжя могло стати причи-ною втрати їх політичного і духовного впливу на фараона і його найближче оточення, а водночас за-грожувало обмеженням їх матеріальних статків. Іудаїзм, маючи на сьогодні 14 млн. віруючих, став своєрідною предчечею найбільших світових релігій – християнства (2 млрд.) і мусульманства (900 млн.). 

Історія ізраїльського народу сягає тисячоліть. Території кочових ізраїльських племен на рубежі 2–3 тис. до н. е. були захоплені єгиптянами. У Х ст. до н. е. постає Ізраїльське царство, яке згодом було завойоване асирійцями. У горнилі історичних пе-рипетій формуються духовні цінності народу. На-прикінці 2 тис. до н. е. створюється найдавніше єв-рейське письмо, яке фіксує різноманітні міфи і ле-генди, що згодом увійдуть до Біблії. Як зазначає Дж. Фрезер (1854–1941) у книзі «Фольклор в Ста-родавньому Заповіті», багато з них були запозичені в народів-сусідів, зокрема, про походження Адама, всесвітній потоп, чисельні землеробські палестин-ські культи: маццот – весняне свято, яке згодом злилося зі скотарською пасхою, п᾿ятидесятниця – свято жнив пшениці, суккот – свято кущів на честь збору плодів та ін. Ізраїльський народ упродовж багатьох поколінь перебував у єгипетській неволі, тим мистецький досвід Єгипту особливо відчутний у його культурі. Приблизно у 1250 р. до н. е. Мой-сей (з роду Левія) вивів євреїв з єгипетського поло-ну в землю, обіцяну Богом, тобто Палестину. Є слушною думка відомого сучасного естета Ю. Бо-рєва, що «духовне життя людства розвивається під впливом історичної дійсності. Суспільне буття – ре-альна основа всіх форм суспільної свідомості… від-носна самостійність форм суспільної свідомості обу-мовлена роллю творчої спадщини, традицій, тех-нічних навиків і прийомів у мистецтві…» [6:142]. Книга «Вихід» – друга книга «п᾿ятикнижжя Мой-сея». Книга складається з 40 розділів, кожен з яких обумовлений певною темою і часопростором. По-чинається книга з оповіді про рід Якова і єгипет-ське гноблення синів ізраїлевих, «огірчуване їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі» (Вихід.1.14). При цьому народ ізраїльський множиться і стає сильнішим, врешті фараон наказує повитухам убивати єврей-ських синів. Серед ймовірних жертв геноциду був і новонароджений Мойсей з роду Левія. Мати заради збереження життя дитини поклала сина в очеретя-ну корзинку на березі Нілу, де і знайшла її фарао-нова донька, прийнявши Мойсея за свого сина. Вже дорослим, Мойсей стає своєрідним посередником між Богом і своїми одноплемінниками. Символом могутності Бога в руках Мойсея стає чарівна пали-ця – символ влади і дороги (Вихід. 4.2), яка допома-гає творити чудеса від перетворення на вужа і до розсічення Червоного моря для проходу ізраїльтян суходолом.  «І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетсь-кої руки…і став боятися той народ Господа! І ввіру-вав він у Господа, та в Мойсея, раба Його» (Вихід, 4.30).  Процес виходу охоплює сорокарічну історію. Із-раїльський народ на час виходу з єгипетської нево-лі не мав ні політичної, ні духовної еліти. Їх заміня-ли архаїчні форми соціальної організації у вигляді родо-племінних груп і їх вождів-родоначальників. Тим вихід з неволі у біблійному тексті розгляда-ється як процес становлення вищої форми соціаль-ної організації, домінантною постає ідея виходу з пустелі душі, наповнення душі світлом розуму, по-
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кори не через рабське поклоніння, а моральні цін-ності, вибудувані на вірі в єдиного Бога, цінності людського життя, незаперечному визнанні права власності, подружнього обов᾿язку, праці як запору-ці існування.  Мойсей виявився не просто провідником у пус-телі, але провідником ідей Бога для свого народу. З рук Ягве на горі Синай він отримує Закон – мораль-ні настанови Бога для ізраїльтян. Бог постає у ви-гляді вогняного куща, він невидимий і недосяж-ний, водночас невблаганний і навіть жорстокий повелитель щодо виконання людьми його мораль-них заповітів. Книга «Вихід» доводить, що людина, як жива іс-тота, недосконала, потрібен час для виходу з примі-тивного стану тваринного існування до усвідом-
лення своєї історичної місії, виконання Божих запо-відей. Процес цей вимагає не простого виконання моральних повинностей, бо до цього можна звик-нути, змиритися (як стан зі станом приниження у єгипетському рабстві), він вимагає розвинутого ін-телекту, активізації внутрішніх резервів людини, креативності, відповідної суспільної ієрархії. У цьому плані особливе місце належить мистецт-ву. Повчально, що навіть Аарон, брат Мойсея і вер-ховний жрець, людина, обрана самим Богом, не бу-ла наділена талантом митця. Його розуміння мис-тецтва обмежилося простим наслідуванням єги-петської мистецької зооморфної традиції, що ви-явилося у створенні ним золотого тельця. Це свід-чення того, що ізраїльтяни, вибравшись із єгипет-ської неволі, ще не змогли втямити, що їх Бог – це не аналог бога-бика чи бога у вигляді крокодила. З іншого боку, Біблійне Золоте теля – це символ (емб-лема) переваги матеріальних цінностей над цінно-стями духовними [7:367].  Філософія нового єдиного бога Ягве, який по-стає, на відміну від єгипетського багатобожжя, важко усвідомлюється вчорашніми рабами, які практично не знають, що поробити зі своєю свобо-дою. Філософія свободи базується не на силі і зверхності Бога, страхові перед ним, а на усвідом-леному розумінні Бога-творця, сповідуванні зако-нів і моральних цінностей, які є однаковими для багатих і бідних, повелителів і рабів.  Людина без знань і переконань переповнена сумнівами, не здатна сприймати боже слово, вона вимагає предметного, матеріального свідчення Бо-жої присутності. І Бог дає Мойсеєві моральні запо-віти і у вигляді кам᾿яних скрижалів.  Образ кам᾿яних скрижалів – це витвір Бога.  Чи сприйняли їх ізраїльтяни? Ні. Мойсей у люті розбиває скрижалі, знищує золоте теля. Розбиття скрижалей – це святотатство, адже вони були єди-ним мистецьким артефактом, що даний людям са-мим Богом. Але філософія образу в тому, що не ма-теріал – камінь є головним у заповідях, а зміст. То-му Бог змушує Мойсея витесати з каменя нові скрижалі, але зміст заповідей при цьому не міня-ється. І результат – віра ізраїльтян у Бога, його заповіді. А знищений золотий ідол означає кінець зооморфізму в іудаїзмі. 

Таким чином, книга «Вихід» висуває ідею філо-софії мистецтва – взаємозв᾿язок змісту і форми. У наступні епохи і єврейські і християнські художни-ки багато разів по-своєму зображували скрижалі, але їх візуальний вигляд не міг змінити духовної суті моральних заповідей [8]. Творчий процес у книзі «Вихід» демонструє ста-лу емоційно-інтуїтивну активність, яка виводить мистецтво на рівень усвідомленої діяльності. Твор-чий замисел включає не тільки психологічний, але й соціальний аспект, метою творчості стає соціаль-на необхідність створення конкретного твору. По-заяк іудаїзм вже на першопочатках відмовився від зображення Бога, провідним видом мистецтва стає декоративно-прикладне. Завдяки цьому формуєть-ся особливий стиль мистецтва іудеїв як сукупність ідейно-художніх особливостей як окремих майст-рів, так і колективного, спільного. Колективна твор-чість (співання пісень, відправи, ритуали, святку-вання тощо) сприяє соціалізації різних племен, згуртуванню їх в єдиний народ. Перейшовши Чер-воне море, люди творять «Вдячну Мойсеєву піс-ню», це приклад колективного культурного дійст-ва: «Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю піс-ню Господові» (Вихід. 5.1). Книга «Вихід» трактує художню творчість як процес створення нових естетичних цінностей, но-ваторство у мистецтві сприяє ізраїльтянам відчути свою окремішність через форму і зміст естетично-го, позбутися наслідування єгипетського мистець-кого досвіду, як рабства душевного.  Творчість трактується як особливо вишукана естетична форма здійснення волі Бога. Автори книги трактують талант митця як божий дар, обрані й об-даровані наділені не тільки мистецькою вправніс-тю, але й духом мудрості. Таким талантом Бог наді-ляє Надава, Авігу, Елізара та Ітамара, синів Аароно-вих, «що Я наповнив їх духом мудрости, і вони зроб-лять Ааронови шати для посвячення його» (Вихід, 28.1, 3). Розділ 31 «Мистці для виробу святих ре-чей». Коло обраних мистців «наповнених Духом Бо-жим, мудрістю, і розумінням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на осмислення мистецьке, на ро-боту в золоті, і в сріблі, в міді, і в обробленні каме-ня… дерева» (Вихід. 31. 3,4,5) поповнюють Бецал᾿їл з роду Урієвого, Хур з роду Юди, Оголій з Данового племені. Їх творчим завданням є створення святи-лища – скінії (шатра), а також ритуальних предме-тів – ковчегу, умивальниці, кадила, вічної лампади, свічника, шат священиків, жертовника.  Сім розділів книги (ХХV–XXXI) наповнені де-тальними вказівками Бога про порядок здійснення релігійних обрядів, детальний процес виготовлен-ня сакральних предметів, а також матеріали для їх виготовлення: золото, срібло, мідь, шерсть голубу й пурпурову, віссон, шерсть козячу, шкіри баранячі, дерево ситтим і акація, аромати для єлею, дорого-цінне каміння. З погляду сучасного розуміння мис-тецтва – це теоретичні засади творення художньо-го образу за допомогою ритму, симетрії та асимет-рії, кольору, форми, фактури матеріалу тощо. Кни-га «Вихід» – своєрідний трактат з мистецтва, може-
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мо його порівняти з трактатом «Про живопис» із піраміди Джосера. Книги описує порядок застосування створених мистецьких цінностей під час виконання релігій-них обрядів і різноманітних дійств, що здійсню-ються жерцями. Таким чином, високий естетичний рівень творів відіграє важливу роль у самопізнанні народу, формуванні його віри, моралі, почуттів сво-боди. Мистецтво відіграло значну роль у форму-ванні національного характеру євреїв. «Головна риса характеру єврея – почуття власної гідності і повна відсутність страху і ганьбливості. Для пере-дачі цих якостей існує навіть спеціальний термін – «хуцца»… означає особливу сміливість, здатність боротися з непередбачуваною долею» [8:316].  Книга «Вихід» ставить чимало питань. Так, єгип-тяни використовують рабів-ізраїльтян для зведен-ня своїх храмів. Це означає, що ізраїльтяни прилу-чені до будівництва, відповідно, розуміються не тільки на виробництві цегли, але й на архітектурі загалом. Чому ізраїльтяни, маючи такий досвід, не взялися після виходу з рабства за зведення вели-ких храмів Богові Ягве, а почали часовідлік нової релігії з наметових храмів? Можемо висунути кіль-ка думок щодо цього. 1. Для зведення храмів з каменю потрібна зем-ля, тобто народ повинен перейти на осілий спосіб життя. Але ізраїльтяни у зазначейний час – кочовий народ, до землі обітованої Мойсей їх тільки веде. 2. Для зведення храму потрібно багато коштів, а в кочового народу їх нема, головна проблема – це прохарчуватися у пустелі. Бог іде назустріч народу і кормить його манною, і поїть свіжою водою. 3. Процес звільнення ізраїльського народу від єгипетського рабства означає не тільки просту форму втечі з території Єгипту, а насамперед – звіль-нення від духовних пут експлуататора (недарма в дорозі до землі обітованної постійно постає проб-лема хліба і багато хто згоден проміняти волю на харч). Подібне відчували звільнені раби в давній Ахейї, Римі, відпущені на волю кріпосні селяни вже у новий історичний час. 4. Щоб сформувати національну самосвідомість у формі національної релігії, потрібні, з одного боку – Божі заповіді, а з іншого – самобутнє мистецтво, яке створить неповторну естетичну ауру у вигляді творів мистецтва, латератури і музики, що дозволять ви-творити сталу національну культурну традицію. 
Висновки і перспективи дослідження. Книга «Вихід» засвідчила розуміння ролі мистецтва і митця, зокрема у формуванні національної само-свідомості народу. Мистецтво, в розуміння авторів книги, твориться з волі Бога і на його честь. Талант – це дар Божий для вузького кола обраних. Без но-вих суто національних естетичних форм культово-го мистецтва неможливе духовне звільнення наро-ду. Митці у книзі підпорядковані волі Бога, твор-чий процес чітко регламентований, обумовлений самим Богом чисельними правилами і технологія-ми, але митці при цьому виявляють свободу уяви, фантазії та інтуіцію, широту кругозору, стремління до всебічного пізнання. Результатом творчої праці 
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Корж-Радько Л. А. Лінія в образотворчому мисте-

цтві як основний засіб виразності композиції. Стаття присвячена ролі та важливості лінії в різних аспектах життя, та найбільше – в творчій діяльності людини. Лі-нія в мистецтві є одним із головних засобів виразності, що передає композиційну ідею, рух та направленість дії, внутрішню пластику обʼєктів в різних видах та жанрах. В статті доводиться необхідність володіння таким потуж-ним художнім інструментом, як лінія, та окреслюються методи її творчого застосування. 
Ключові слова: лінія, композиція, виразність, рух, пластика, образотворче мистецтво.  
 
Корж-Радько Л. А. Линия в изобразительном ис-

кусстве как основное средство выразительности ком-
позиции. Статья посвящена роли и важности линии в разных аспектах окружающей нас жизни, но более всего в творческой деятельности человека. Линия в искусстве – это один из главных элементом выразительности, что передает композиционную идею, движение и направле-ние действия, внутреннюю пластику объектов в разных видах и жанрах. В статье доказывается необходимость владения таким мощным художественным инструмен-том, как линия, и очерчиваются методы ее творческого применения.  

Ключевые слова: линия, композиция, выразитель-ность, движение, пластика, изобразительное искусство.  
Korzh-Radko L. The article is devoted to the role and importance of the line in various aspects of our life, but most of all in the creative activity of man. The lines surround us everywhere: in everyday life, in nature, in human relations, in works of art, but we seldom concentrate on them, paying no attention to their ubiquitous presence. The line in art is one of the main elements of expressiveness, it conveys the compositional idea, the movement and direction of action, the inner plasticity of objects in different types and genres. The article proves the necessity of owning such a powerful artistic tool as a line and outlines the methods of its creative application. 
Key words: line, composition, expressiveness, movement, plastic, fine arts. ______________________________________________ © Людмила Корж-Радько, 2018 

Важливість ролі лінії як стержня композиційної будови художнього твору важко переоцінити, її можна прослідкувати в різних видах мистецтва і взагалі в житті, що нас оточує: 
- лінія в музиці (мелодія); 
- лінія в літературі (сюжет); 
- лінія в архітектурі (горизонталь, вертикаль, лінія горизонту, лінії перспективного скорочення); 
- лінія в кіномистецтві (робота оператора, рух камери) та фотомистецтві (побудова кадру); 
- лінія в психології (лінія поведінки); 
- лінія в юриспруденції (лінія захисту); 
- і, нарешті, лінія в образотворчому мистецтві. Найбільш наочна «матеріальна» лінія представ-лена в образотворчому мистецтві, в інших сферах творчої діяльності вона умовно присутня, тобто працює «по замовчуванню», в розвитку та напрям-ку дії, підсиленні або ослабленні, злеті чи падінні напруги. Інколи ліній може бути декілька, вони можуть іти паралельно, розходитись і сходитись, утворювати нові різні композиції і комбінації. Відповідно лінійна будова може бути простою (в музиці – пісня або твір для одного музичного інст-румента; в літературі – оповідання; в архітектурі - будинок) і складною синтезованою конструкцією, відповідно: симфонія (багато інструментів), роман (багато сюжетних ліній), архітектурний ансамбль (різні архітектурні обʼєкти) і т. п.  У творах образотворчого мистецтва лінія висту-пає, на відміну від інших видів мистецтва, в декіль-кох іпостасях одночасно:  
- композиційна ідея (передумова виникнення, уявна); 
- композиційне вирішення (схема, концепція побудови); 
- лінія як безпосередній художній елемент тво-ру (тільки в образотворчому мистецтві). Лінія побудови твору, або можна сказати – ком-позиційна ідея, містить в собі певну логіку, раціо і є продуктом інтелектуальної діяльності людини. Тобто як для створення композиційної лінії, так і для її сприйняття та прочитання потрібні певні зу-силля думки та тренованої уяви. 
Постановка проблеми. Сприйняття лінії в ото-чуючому нас середовищі, або визначення ролі лінії в художньому творі різних видів мистецтва потре-бує певного тренінгу ока та аналітичного сприй-няття реальності, тобто уміння абстрагуватися, зосередитись на головному. Леонардо да Вінчі суть цієї тези висловив одним реченням: існує три різно-виду людей: ті, що бачать; ті, що бачать, якщо їм показують і ті, що не бачать. В художньому творі образотворчого мистецтва в першу чергу відбувається візуальне сприйняття зображення або форми. Сильне емоційне забарв-
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лення несе в собі кольорове вирішення , але основ-на інформація твору сприймається через лінію та форму ( форму теж можна трактувати як замкнену лінію або лінію-контур). В готовому мистецькому продукті відбір та пластичне вирішення ідеї вже були зроблені автором твору, глядачеві залиша-ється «прочитати» ці коди та інтерпретувати їх опираючись на власний світогляд, уяву, досвід, освіченість, темперамент, емоційний стан та інше… Спостереження лінії в середовищі, що нас ото-чує потребує уважності, спостережливості, а також аналізу побаченого. Розпізнання присутності лінії в довкіллі є результатом розвинутого естетичного сприйняття оточуючого світу. Це означає уміння бачити не тільки буденну зовнішність, спосіб вико-ристання та функціональне призначення, а і ліній-но-пластичні особливості обʼєкта та його внутріш-ню динаміку. Ці навики особливо важливі для мит-ців образотворчого мистецтва, щоб, виявивши ці лінії напруги, уміти згодом використовувати їх на площині для створення максимально виразного художнього образа.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для нашої ментальності звично сприймати інфор-мацію на площині зліва направо, ми так пишемо і читаємо. Ця традиція тягнеться з зародження пи-семності, можливо пращурі спостерігали за прохо-дженням світила по небосхилу зліва направо і за-стосували цей рух на письмі для відтворення подій. Але існували і інші способи письма: в давні часи фі-нікійці писали справа наліво; єгиптяни та давні греки могли писати зліва направо, а потім продов-жити рядок навпаки; в Китаї писали згори донизу, а рядочки йшли зліва направо. Більшість європей-ців пишуть правою рукою і так зручніше писати зліва направо – текст залишається відкритим і не розмазується. Інформацію теж зручніше сканувати зліва направо, легше переходити з рядка на рядок по горизонталі, чим по вертикальних стовпцях і, зрештою, таким чином менше втомлюється око. Тому сприйняття лінії на площинні і закони рівно-ваги композиції тісно повʼязані з принципом зчиту-вання інформації.  Генезис форм письма бере свій початок від пер-вісних малюнків. «Малювання передувало розвит-ку письма, отже, не випадково в багатьох мовах слова малювати і писати мають спільний корінь» [6:6 ]. Взагалі і саме письмо є уособленням передачі інформації за посередництва ліній, де різні конфі-гурації ліній утворюють букви що складаються в слова і тексти, або ієрогліфи-символи. Мистецтво зображення ієрогліфів – китайська каліграфія – до-зволяє не лише відобразити зміст тексту, але і візу-ально передати його настрій. В основі образотвор-чого мистецтва Сходу лежить лінія – найпростіший елемент, за допомогою якого досягається художня досконалість. Мистецтво каліграфії в Японії і Китаї досягнуло філософських глибин розуміння форми і суті лінії. Лінія – це шлях, а процес створення – процес пі-знання шляху. В Китаї мистецтво каліграфії і живо-пис є дуже близькими, ці види мистецтва здавна 

називають спорідненими з-за використання одна-кових матеріалів і способу письма. Особливістю ки-тайського живопису є те, що образи на картині створюються виключно за допомогою лінійного малюнка, можливостями обʼєму художники при цьому зовсім не користуються. Яскравим представ-ником китайського мистецтва, який обʼєднав тра-диції і сучасність є визначний художник ХХ ст. – Ци Бай-ши. «Ци Бай-ши намагається не зображати те, що можна пропустити, він примушує лінію нести подвійне навантаження – і пластичне і просторове, а інтервали, незаповнені місця робить настільки важливими і виразними як і самі лінії» [8:136].  Ціну виразності ліній знають і вивчають не тільки на Сході. Лінією віртуозно володіли визнані європейські майстри ХХ ст.: Анрі Матіс, Пабло Пі-кассо, Василь Кандінський та ін. Л. Арагон говорив про Матіса, що він не малює рот, а пише його як ки-тайський ієрогліф. В творчості В. Кандінського можна спостерігати всі види ліній: прямі, криві, ла-мані. Цікава організація площини за допомогою од-них ліній, комбінації ліній створюють різноманітні композиційні схеми: є лінії що формують рух, є лі-нії, які є частиною абстрактних груп, деякі лінії за-микаються і утворюють контур. «Лінія в порівнян-ні з крапкою відрізняється більшою виразністю і може одна слугувати достатнім матеріалом для са-мовиразу» (В. Кандінський) [3:22]. Лінія була важ-ливим засобом виразності, а подекуди єдиним, для такого напрямку абстракціонізму, як «ташизм», який був популярним в 1950–1960 рр. Ташисти проповідували максимальну емоційність і експре-сивність в лініях і навіть в способах їх нанесення на площину (доприкладу, творчість Ханса Хартунга). Наприкінці ХХ ст. грунтовні дослідження по тео-рії образотворчої форми провів відомий радян-ський художник-монументаліст С. А. Павловський, його система перегукується з програмою москов-ського ВХУТЕМАСа 1920-х рр., та базується на осо-бистому досвіді, на відношенні його до зображаль-ної площини та пластичному відчутті простору. Природньо, що вона протиставляється сірості ака-демічної освіти. «Лінія, дякуючи виразному руху, має широкий зміст. Вона взагалі означує характер направлення (в музиці, в танці). Графічне зобра-ження за допомогою ліній може бути використане не тількі в мистецтві, але і в науці і в житті» [3:24]. С. А. Павловський з успіхом читав свої лекції на се-мінарах художників-монументалістів, які потім розходились в машинописних передруках по краї-ні. Проблемам лінії в організації площини присвя-ченні пошуки не тільки художників образотворчо-го мистецтва, ця тема актуальна і для художників кіно і фотомистецтва, де зображальною площиною служить кадр. Відомі теорії сучасного московсько-го фотографа Андрія Зейгарника, праці якого роз-вінчують багато міфів про композицію [7]. 
Метою нашої статті є наголосити на важливості володіння та творчого застосування в мистецтві такого засобу пластичної виразності як «лінія». Сприйняття лінії в оточуючому нас довкіллі потре-бує спостережливості та аналізу побаченого. «Ба-
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чити – це не пасивний акт, а свідома дія, робота ро-зуму» [9:44]. Для цього можна застосувати певні практичні вправи, для художника – з олівцем в ру-ках. Рука митця має бути безвідмовним інструмен-том для передачі того що побачило око і узагаль-нила думка. А. Матіс говорив, що довіряє своїй руці тому, що навчив її служити йому. Але лінію в ми-стецтві можна розглядати не тільки як один з гра-фічних елементів композиції. Грамотно застосова-на лінія може як стержень тримати всю площину або обʼєм, підпорядковуючи собі форму, колір, тон і надавати їм певного пластичного змісту: динаміки розвитку, пасивність статики, напругу, спокій і т. п. 
Виклад основного матеріалу. В багатьох при-родних формах, в тваринах можна побачити чітко виявлені лінійні мотиви: лебідь з прогнутою шиєю, лінії хвилі на воді, лінії зморшок на обличчі, лінії на корі дерева, тощо. Сама проста і очевидна при-сутність лінії в предметах – це їх контур. Можна ви-ділити більш чіткі лінії контурів в статичних пред-метах через їх силуети: будинок, дорога, стовпи, лі-нії дротів, меблі, посуд тощо. Є більш приховані лі-нії, про існування яких не одразу здогадуєшся, на-приклад: складки на одязі. І, нарешті, найважчі для сприйняття змінні контури рухомих обʼєктів: абрис людини, тварин, комах, хмар – тобто форми які пе-ребувають в постійному русі. На сприйняття рухо-мого обʼєкта впливає не тільки видима частина, але і слід в памʼяті від попереднього його появлен-ня. Око потрібно привчати розрізняти лінію. Поль Валері сказав: Навіть самий звичний для ока пред-мет повністю змінюється коли ми намагаємось його намалювати: ми помічаємо, що не знали його і ніколи по суті не бачили.  В образотворчому мистецтві є різні практичні прийоми для поступового досягнення лаконічного звучання лінії: - більш швидкий, на перший погляд, метод про-понує поступово іти від реалістичного зображення, поетапно спрощуючи і узагальнюючи образ до символу, послуговуючись мінімумом ліній. В ре-зультаті можна досягти виразності знака. Небезпе-ка цього полягає метода в певній статичності, штучності та одноманітності пошуків, також мож-на легко попасти в штамп, продукуючи вʼялі без-емоційні образи;  - більш довгим буде шлях всебічного вивчення натури за допомогою начерків та замальовок. Пер-ші зарисовки можуть бути більш ґрунтовні, посту-пово вправу можна довести до кількох хвилин, ско-рочуючи час на виконання. Але ця щоденна постій-на творча робота що базується на вдосконаленні володінням засобами художньої виразності обо-вʼязково приведе до цікавого результату, який бу-де індивідуальним та унікальним. Знайдені образи будуть нестандартними, несподіваними та натх-ненними. З часом художник буде легко оперувати новими обʼєктами, звʼязок образ-око-рука буде миттєвим, а сама рука буде безвідмовним інстру-ментом для виконання любої пластичної ідеї.  Лінія контуру, що механічно повторює силует обʼєкта, буде простою фіксацією форми, позбавле-

на пластики та емоційного забарвлення. «Точність, ще не є правда»,– говорив Анрі Матіс про живопис. Для художньої виразності твору потрібне розумін-ня внутрішньої лінії та пластики форми, відчуття якої формується поступово через аналіз і відбір го-ловного та уміння передати це через узагальнення засобами художньої виразності. Лінія – це пластич-не узагальнення форми та її суті. Для створення виразної лінії потрібно абстрагуватися від випад-кових речей і зосередитися, зробити акцент на важливому. Тобто лінію можна розглядати як ос-новний композиційний принцип в художньому творі і не тільки. Графічно це може бути зображе-но, враховуючи що людина сприймає зліва направо (європейський принцип), так:   

  Повторення ліній підсилює дію, створює ритми, які надають прискорення розвитку або, навпаки, стримують і зупиняють поступ: - в пісні (приспів); - в літературі (рефрен, розділи); - в архітектурі (членування, візуальне скорочен-ня простору – сходи, пілястри; або навпаки подов-ження – анфілада); - в образотворчому мистецтві за допомогою ритмів передається ілюзія глибини простору, під-силення образу, примноження, перспективне ско-рочення, оптичні ефекти тощо:  

  Характер та ритміка ліній передають стан та емоцію образу: 
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  Формат площини також підсилює ефект дії лі-нії. Квадрат краще використовувати для створення врівноважених, статичних композицій тому, що во-ни в уяві співвідносяться з рівними центральними осями і рівними сторонами меж зображення.   

 

  Нашарування ліній у вигляді штрихів створю-ють тон, фактично штриховка це повторення ліній які утворюють сітку різної густини.  

  Ліва і права частини площини нерівнозначні і це повʼязано з принципом прочитання інформації зліва-направо. Як доказ цього, при простому дзеркальному відображенні змінюється рівновага площини:    

 

  Так само, якщо подивитись в дзеркало на хоро-шу картину, зміниться не тільки розташування фі-гур, але і її сприйняття. Тобто відбудеться наступне:  - ліва частина асоціюється з початком – права з завершенням;  - рух, зображений зліва-направо підсилюється направленням зчитування інформації, а зворотній рух ним же гальмується; - те, що розташоване зправа, ми помічаємо ос-таннім; - те, що ми бачимо останнім, має завершальне значення; - цей ряд асоціацій можна продовжувати… 
Висновки. Сприйняття лінії, її прочитання та передача на площині – є важливим завданням і во-но потребує певних вправ та навиків, особливо це стосується художників образотворчого мистецтва. Лінія контуру, що механічно повторює силует обʼєкта буде простою фіксацією форми, позбавлена пластики та емоційного забарвлення. «Точність, ще не є правда», – говорив Анрі Матіс про живопис. Для художньої виразності твору потрібне розумін-ня внутрішньої лінії та пластики форми, відчуття якої формується поступово через аналіз і відбір го-ловного та уміння передати це через узагальнення засобами художньої виразності. Це принцип підси-лення основної ідеї художнього твору та відмова, або послаблення другорядного.  Лінія – це пластичне узагальнення форми та її суті. Для створення виразної лінії потрібно абстра-гуватися від випадкових речей і зосередитися, зро-бити акцент на важливому. Найбільше досягнення виразності – це декількома лініями передати го-ловне. 
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ціях Львова. Професійне декоративно-ужиткове мис-тецтво другої половини ХХ ст. – вагоме надбання україн-ської культури. З початку 1960-х рр. найбільший осере-док його розвитку формується у Львові. Апогеєм актив-них творчих пошуків та експериментів стає період 1970-х – початку 1980-х рр. Сьогодні львівські музеї володіють унікальними колекціями українського професійного де-коративно-ужиткового мистецтва. 
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ных коллекциях Львова. Профессиональное декоратив-но-прикладное искусство второй половины ХХ в. – весо-мое достояние украинской кульутры. С начала 1960-х гг. самый большой центр его развития формируется во Львове. Апогеем активних творческих поисков и экспе-риментов становится период 1970-х–начала 1980-х гг. Сегодня львовские музеи владеют уникальными коллек-циями украинского профессионального декоративно-прикладного искусства.  
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Постановка проблеми. Професійне декоратив-но-ужиткове мистецтво другої половини ХХ ст. – вагоме надбання української культури. Спира-ючись на вікові традиції народних майстрів, воно є їхнім логічним продовженням і, водночас, послі-довним новатором. З 1960-х рр. Львів став найбіль-шим в Україні осередком розвитку професійного декоративно-ужиткового мистецтва, зразки якого зберігаються у музейних колекціях міста. Закономірно, що нове розуміння завдань профе-сійної творчості постало на грунті заснування єди-ного в Україні спеціалізованого навчального закла-ду та створеної у повоєнний час потужної матері-ально-технічної бази. Динамічний розвиток худож-ньої кераміки, скла і текстилю, а згодом дерева і металу, велика кількість персональних і групових виставок були потужним стимулом для поповнен-ня музеїв оригінальними авторськими творами та високохудожніми зразками серійного виробницт-ва. Декоративно-ужиткове мистецтво приваблюва-ло все більше митців можливістю активних твор-чих пошуків та експериментів. Своєрідним апогеєм у цьому відношенні стає період 1970-х – початку 1980-х років. На відміну від музеїв східної України, фонди міс-цевих музейних установ в основному були збереже-ні завдяки пізнішому приходу радянської влади. По-літика в ділянці музейництва не зазнала тут трива-лого домінантного впливу «малоросійського» чин-ника: українські збірки не трактувалися як частина «общего руссского наследия».  Збереженню унікальних збірок значною мірою завдячуємо видатним музейникам, зокрема, М. Бато-гу, А. Будзану, М. Драгану, М. Жолтовському, О. Куль-чицькій, К. Матейко, І. Свінціцькому і багатьом ін-шим. Працюючи поруч з фахівцями, які прибули до Львова з інших регіонів УРСР та Росії, їм вдавалося вирішувати питання, що виникали у той супереч-ливий час. 
Виклад основного матеріалу. Твори професій-ного декоративно-ужиткового мистецтва другої по-ловини ХХ ст. у львівських музеях зібрані нерівно-мірно. Зважаючи на історичне минуле та особливос-ті формування профільних колекцій у повоєнний час, природно, що найбільша кількість досліджува-них памʼяток зберігається у фондах Музею етногра-фії та художнього промислу Інституту народознав-ства НАН України (МЕХП). Наступними за обсягом є колекції Національного музею у Львові ім. А. Шеп-тицького (НМЛ) та Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького (ЛНГМ). Значно меншу кількість творів має Львівський історичний музей (ЛІМ), Музей народної архітектури та побуту у Львові (МНАПЛ), Львівський національний літера-турно-меморіальний музей ім. І. Франка (ЛНЛММІФ) та Львівський музей історії релігії (ЛМІР). Слід звернути увагу на повноту відображення у музейних колекціях окремих видів професійного декоративно-ужиткового мистецтва. Аналіз фон-дових збірок львівських музеїв дає змогу ствер-джувати, що найповніше висвітлені мистецькі здо-бутки керамістів. Основна кількість творів пред-

ставлена у збірці МЕХП, що цілком закономірно, ад-же саме тут у 1961–1972 рр. відбувалися перші чо-тири виставки «Львівська кераміка», які супрово-джувалися науковими конференціями зі залучен-ням провідних фахівців. Так, зокрема, на засіданні круглого столу, ініціатором якого виступила ре-дакція мистецького журналу «Образотворче мисте-цтво», зазначалося, що ще зі середини 1960-х рр. декоративне мистецтво різко змінило свій напрям: від конструктивно-утилітарної форми воно пере-йшло до практичної розкутості, просторовості. Спо-чатку це стало відчутно в кераміці і склі, а згодом у гобелені та ювелірному мистецтві [1:18]. Цей пері-од представляє перший етап формування професій-ної кераміки у музейних колекціях Львова. Авторами цих праць стали І. Малишко, Ю. Лащук, М. Гладкий, Б. Горбалюк, І. Томчук, Я. Захарчишин, Г. Кічула, З. Бе-реза та ін.  З кінця 1970-х рр. твори керамістів поповнюють колекції інших музеїв, зокрема НМЛ. Саме тоді ми-стецтво кераміки у Львові сягає апогею, привертає увагу спеціалістів і шанувальників мистецтва, а фон-ди збагачуються після чисельних персональних ви-ставок. Художники, зазвичай, дарують окремі свої праці, частину творів музеї закуповують. У 1970–1980-х рр. (називаємо їх другим етапом формуван-ня збірок професійної кераміки), до музеїв потрап-ляють кращі зразки тиражованої продукції Львів-ської кераміко-скульптурної фабрики, а також сти-хійне поповнення творами шляхом передачі їх з ін-ших установ. Яскравими особистостями в той час проявили себе такі митці як М. Кордіяка, З. Флінта, Я. Шеремета, Т. Левків, М. Савка-Качмар, Р. Петрук, Н. Федчун, У. Ярошевич, Г. Ошуркевич, Я. Мотика,   О. Безпалків, І. Франк та інші.  Творчий доробок молодшої генерації керамістів 1990-х рр. у музеях показано безсистемно, оскільки у той час професійна художня кераміка втратила свою популярність, проте «професійне декоратив-не мистецтво утверджується саме неординарними творчими особистостями», коли пошук нестан-дартних підходів до матеріалу «призводить до онов-лення пластичної мови, до трансформації звичної декоративної образності» [2:208]. Доробок львівсь-ких художників Г. Липи, А. Лисик, Г. Друль, І. Бере-зи, О. Винниченко, І. Ковалевича, Л. Богуславської, О. Раюк-Багранівської відображений у музейних збір-ках принагідно, представлений лише окремими пред-метами.  У музейних збірках Львова широко відображе-ний асортимент фарфорових і фаянсових виробів другої половини ХХ ст. Найбільше предметів збері-гається у МЕХП, де створено окремий фонд сучас-ного фарфору та фаянсу. Вагому його частину скла-дають вироби Баранівського фарфорового заводу, Київського експериментального керамічного ху-дожнього заводу, Полонського, Довбишського, Город-ницького і Коростенського фарфорових заводів. Творчість художників Тернопільського та Борис-лавського фарфорових заводів репрезентує про-дукція другої половини 1960 – середини 1980-х рр., коли художній фарфор був одним із найрозвинені-



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 8  р і к .  В И П У С К  1 0  

 127

ших видів декоративного мистецтва, оскільки «у цей період працює більш як десять фарфорових підприємств [3:161]. Фаянс Буддянського та Камʼя-нобрідського заводів знайомлять нас головним чи-ном з творчістю майстрів 1950–середини 1960-х рр. Варто зазначити, що чимало виробів, які нині збе-рігаються у колекції МЕХП зібрано завдяки зусил-лям мистецтвознавця, дослідника фарфору і фаян-су Ф. Петрякової. Невелика кількість таких предме-тів знаходиться у фондах ЛІМ.  Фондові збірки художнього скла є також досить неоднорідними. Вирізняються колекції МЕХП (най-більша), НМЛ та ЛІМ. Перша – сприймається доволі цілісною і систематизованою завдяки періодичній закупці творів, організації персональних виставок відомих майстрів-склодувів і художників. Крім то-го, варто зазначити, що після закриття у Львові ви-робничого обʼєднання фірми «Райдуга» (2000) МЕХП отримав на тимчасове зберігання багатолітні над-бання музею цього підприємства (2004) [4]. Авто-рами унікальних виробів є, зокрема, В. Гінзург, Р. Шах, Є. Мері, Л. Віхарєва, О. Богуславський, О. Ласовсь-кий. Є. Нагірний та ін. Вагомий кількісний показник колекції профе-сійного художнього скла НМЛ базується головним чином на доробку Міжнародних симпозіумів гутно-го скла, які відбувалися у Львові періодично, почи-наючи з 1989 р. (1992, 1995, 1998, 2001). Як зазна-чалося в одному з каталогів після проведення між-народних форумів, Україна отримала в дар колек-цію, рівної якій немає в Східній Європі. Її високому рівню сприяли завдання симпозіумів, що полягали у пошуках форм просторових обʼєктів із викори-станням акцидентних закономірностей у кожному окремому випадку [5:15]. Доповнюють його раніше зібрані вироби майстрів-гутників та художників-професіоналів. Збірка ЛІМ є цінною тим, що вона концентрує вироби серійного виробництва Львів-ського та Стрийського склозаводів середини 1950–1970-х рр. Відзначимо й колекцію ЛНГМ, яка складається з авторських творів львівських митців 1970–1990-х рр. (окрім скла, до неї входять твори художньої кера-міки, ткацтва, дерева і металу). Львівська міська рада з нагоди 95-річчя Львівської національної га-лереї мистецтв (2002) передала до музею муніци-пальну колекцію, зібрану в результаті приватизації творчих майстерень [6:3]. Колекція зберігається у філії ЛНГМ – монастирських приміщеннях біля Олесь-кого замку. Посеред інших, відзначимо твори З. Мас-ляк, М. Тарнавського, І. Мацієвського, Я. Мацієвсь-кого, Ф. Черняка, А. Бокотея, В. Драчука, Р. Гудими, С. Тимчак та ін.  Колекції інших музеїв, які зібрані за відсутності певних засад комплектування, є значно меншими. Проте сумарно фондові збірки львівських музеїв достатньо повно відтворюють процеси розвитку українського художнього скла упродовж другої по-ловини ХХ ст.  Вивчення збірок художнього текстилю, засвід-чує, що їх комплектування є подібним до інших ви-дів професійного декоративно-ужиткового мисте-

цтва. У першій половині 1960-х рр. шляхом держав-них закупівель до музеїв здебільшого потрапляли твори тематичного характеру, експоновані на ве-ликих виставках, присвячених ювілеям, урочистим подіям, а також чисельні зразки тиражованої про-дукції артілей, комбінатів і фабрик (МЕХП, НМЛ). Йдеться, насамперед, про художньо-промислові обʼєднання Укрхудожпрому, зокрема в Кролевці, Богуславі, Дігтярах, Переяславі-Хмельницькому, а також Київський і Дарницький шовкові комбінати, Львівське виробниче текстильно-галантерейне обʼєднання «Юність» та інші.  До середини 1970-х рр. музейні фонди найбіль-ше поповнювалися зразками продукції фабрик (НМЛ, ЛІМ), а також авторськими творами львівсь-ких митців (МЕХП). Помітні зміни спостерігаємо у другій половині 1980-х рр., коли на підприємствах починає працювати нове покоління фахівців. У 1980-х рр. до МЕХП через Спілку художників УРСР закупили твори київських митців, які є лише в цьо-му музеї. Крім того, унікальними вважаємо прикла-ди дару художника всіх творів після персональної виставки (МЕХП, Д. Захарченко), коли твори митця потрапляють у фонди в результаті його заповіту (МНАПЛ, О. Куца), або частина творів автора, який тривалий час проживав за кордоном, стає музей-ним надбанням (НМЛ, І. Нижник-Винників). До роз-витку професійної майстерності в галузі художнього текстилю долучилися такі митці, як М. Білас, І. Вин-ницька, С. Шабатура, О. Куца, Н. Паук, Л. Крипʼяке-вич, О. Парута-Вітрук, О. Риботицька, М. Шеремета, В. Ганкевич, Н. Борисенко та ін. Оцінюючи загальний стан колекцій художнього текстилю, слід визнати, що тут зібрані далеко не всі кращі зразки, які засвідчують високий рівень його розвитку. На відміну від виробів з кераміки чи скла, які представляють творчість більшості про-відних митців, як у хронологічному, так і у кількіс-но-якісному аспекті, музейні надбання авторських творів художнього текстилю поки що не можуть творити вагомих підстав для реконструкції загаль-ної картини розвитку цієї ділянки декоративно-ужиткового мистецтва. Аналіз художніх виробів з дерева та металу яск-раво засвідчує про існування у львівських музеях окремих фондів або фондових груп у відповідності до використаного матеріалу (МЕХП, ЛІМ, МНАПЛ). Поруч з цим, окремий фонд НМЛ обʼєднує, напри-клад, усі види декоративно-ужиткового мистецтва. Кількість памʼяток дерева і металу у збірках є дуже різною. Найбільше їх у МЕХП, значною є колекція виробів художнього дерева у ЛІМ тоді як памʼяток художнього металу тут, а також у НМЛ, найменше. У фонді дерева МНАПЛ, окрім деяких авторських виробів, зберігаються також витинанки з паперу, плетені вироби, роботи з кістки та оврузького ши-феру. Немає розподілу за певними матеріалами у ЛНЛММІФ: специфіка літературно-меморіального музею зумовлює власні норми збереження мисте-цьких творів, які є швидше допоміжним матеріалом.  Переважно наповнення фондів львівських музе-їв є неоднорідним. Так, колекції дерева в основно-
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му поєднують вироби народних майстрів і профе-сійних художників, а, крім того, не лише твори де-коративно-ужиткового мистецтва, а й скульптурні композиції. Коли ж йдеться про метал, то поруч з обʼємною пластикою бачимо живописні компози-ції, виконані, наприклад, на металевих пластинках у техніці емалі. Такі факти творять певні труднощі у виокремленні з музейних збірок мистецьких тво-рів, які можна було б однозначно відносити до про-фесійного декоративно-ужиткового мистецтва. Склад-нощі виникають і тому, що частина виробів тексти-лю, дерева і металу є неатрибутованими, а в окре-мих випадках інформація про них виявляється не-повною.  Найціннішим музейним надбанням 1980-х рр. у ділянці професійного художнього дерева можемо вважати закупівлю МЕХП окремих творів авторів, які експонувалися на виставці «Декоративна плас-тика в дереві». Йдеться, насамперед, про компози-ції В. Іванишина, Р. Лаха, Ю. Мироновича, І. Стефʼю-ка, Є. Трубеги та ін.  Художній метал утверджується як окремий різ-новид професійного декоративно-ужиткового мис-тецтва лише зі середини 1970-х рр. Його надбання-ми виділяються МЕХП, МНАПЛ, ЛНГМ, ЛНЛММІФ, ЛМР. Значна частина виробів виконана технікою карбування, яка набула в радянські часи великої популярності. Окремий різновид малої скульптур-ної пластики представляють медалі і округлі пла-кетки (Й. Дядюх, Е. Мисько, Мирон і Юрій Амбіць-кі). Особливе зацікавлення викликають музейні па-мʼятки, виготовлені в техніці ковальства. Одним з корифеїв сучасного художнього ковальства є О. Бонь-ковський, який «дружить» з архітектурою, однако-во вільно почуваючись як в історичному, так і в су-часному архітектурному середовищі, інтерʼєрі та екс-терʼєрі громадських та приватних споруд [7:61]. Са-мобутністю вирізняються ковальські роботи В. Кач-мара, О. Мельничук, О. Миловзорова, живописні емалі Я. Музики, О. Бородая, С. Вольського, В. Воло-щака та ін.  Інші види декоративно-ужиткового мистецтва у колекціях львівських музеїв представлені значно менше. Професійні художники працюють у техніці вишивки, обробки шкіри, плетіння чи розпису пи-санки рідко і їхня творчість не є помітним явищем. З цих причин їх твори нечасто потрапляють до му-зейних колекцій. У збірках львівських музеїв може-мо спостерігати лише окремі памʼятки, які не вияв-ляють певних загальних тенденцій та динаміки розвитку. Окремі результати дає хронологічний аналіз фон-дових колекцій професійного декоративно-ужит-кового мистецтва другої половини ХХ ст. У загаль-ному їх обсягу окреме місце займає творчий доро-бок 1950-х років. Він засвідчує наявність супереч-ливих, діаметрально протилежних тенденцій у ро-зумінні завдань професійної творчості. З одного боку – повне утотожнення зі зразками народної творчості, коли доробок художників мало чим від-різняється від того, що створили народні майстри. З іншого – ігнорування природних властивостей 

матеріалу і намагання вирішувати проблеми, влас-тиві станковому образотворчому мистецтву. У фор-муванні музейних колекцій цього періоду особли-во відчутними є впливи реалістичних образотвор-чих форм та виразне домінування ідеологічних принців. В час жорсткого панування тоталітарної системи фондові збірки поповнюються здебільшо-го централізовано, за рахунок подарунків чи спеці-альних державних закупівель. Цілком іншу ситуацію виявляє період 1960–се-редини 1980-х рр. У цей час професійне декоратив-но-ужиткове мистецтво утверджується як окрема ділянка новітніх творчих підходів, пошуків та екс-периментів. Динамічний розвиток більшості його різновидів зумовлює зростаючу популярність се-ред шанувальників мистецтва, а відповідно й по-требу відображення цього процесу у музейних ко-лекціях. Своєрідним апогеєм цієї тенденції стало створення постійно діючої експозиції сучасного де-коративно-ужиткового мистецтва у виставкових залах МЕХП (1982). Творчий доробок найвідоміших львівських художників у цей період виділяється у фондових збірках у своєрідні персональні колекції (наприклад, Т. Левків, З. Береза – у МЕХП, НМЛ).  У другій половині 1980–1990-х рр. поповнення фондів творами сучасних художників практично не відбувалося. Зміна суспільно-політичного стану зу-мовила втрату старої системи державних закупі-вель, а нової так і не створила. Фінансування му-зеїв було недостатнім для того, щоб вони самі змог-ли творити фондові колекції. З цих причин твор-чість багатьох талановитих митців цього періоду не стала музейними надбаннями. Незначна кіль-кість творів професійного декоративно-ужитково-го мистецтва того часу є, здебільшого, випадкови-ми, повʼязаними з окремими персональними ви-ставками художників.  Необхідно виділити окремі цілісні збірки, яки-ми володіють львівські музеї. До числа таких нале-жить унікальна колекція НМЛ, сформована за ре-зультатами проведення у Львові міжнародних сим-позіумів гутного скла. Інший приклад – зібрання, яке нині зберігається у філії ЛНГМ – монастирсь-ких будівлях біля Олеського замку. Як вже зазнача-лося, твори багатьох художників, в тому числі де-коративно-ужиткового мистецтва, установа отри-мала за результатами роботи спеціальної комісії, створеної Львівською Міською радою 1995 р. про організацію у Львові Муніципального музею сучас-ного мистецтва. Комісія, створена з мистецтвознав-ців, депутатів міської ради та громадських діячів Львова протягом 1995–1998 рр. відбирала кращі твори і передала до Львівської національної гале-реї мистецтв з нагоди 95-річчя її створення. Згідно рішення комісії ці твори покривали 80% оплати за приватизацію художніх майстерень. Так само, без-цінним надбанням є колекція відомої в колишньо-му СРСР і за кордоном виробів фірми «Райдуга», що нині знаходиться на тимчасовому зберіганні в МЕХП.  
Висновки і перспективи. Незважаючи на певні недоліки та прогалини у відображенні загальної картини розвитку професійного декоративно-ужит-
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кового мистецтва другої половини ХХ ст., можемо акцентувати, що в сумарному вимірі розрізнені фондові колекції львівських музеїв можуть твори-ти основу майбутнього автономного музею чи ві-докремленого структурного підрозділу одного з музеїв міста. Значна частина цієї колекції не має аналогів та яскраво свідчить, що творчий доробок українських майстрів декоративно-ужиткового ми-стецтва є вагомою частиною історії українського мистецтва, здатною викликати зацікавлення у фа-хівців та широких кіл громадськості не лише в Ук-раїні, але й за її межами.                            ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Сучасні проблеми декоративного мистецтва // Об-разотворче мистецтво. – 1987. – № 5. – С.18. 2. Чегусова З. Взаємодія та взаємовплив народної про-фесійної творчості (на прикладі виставки «Сучасне деко-ративне мистецтво України в ЮНЕСКО). Париж, травень 2004 р.) // Музеї народного мистецтва та національна культура: Наук. Збірник. – К.: Златограф, 2006. – С. 208. 3. Кара-Васильєва Т. Оновлення стилістики і пошуки нових шляхів (60 – 80-ті роки). Фарфор, фаянс // Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво Украї-ни ХХ ст. Упошуках великого стилю. – К.: Либідь, 2005. – С. 161. 4. Наказ Інституту народознавства НАНУ № 38 від 6. 09. 2004 р. про тимчасове зберігання виробів зі скла АТ «Райдуга». 5. Шимчук Є. ІІІ Міжнародний симпозіум з гутного скла. – Львів: Україна, 1995. – С. 15. 6. Каталог муніципальної колекції творів сучасного мистецтва / автор-упорядник каталогу Челепіс О. – Львів, 1995. – С. 3. 7. Могилевський В. «Ходіння за три моря» або «Як я можу» // Ковальська майстерня. – 2007. – № 4 (10). – С. 61.  
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Постановка проблеми. Образ великого україн-ського художника, поета, дослідника, патріота Та-раса Григоровича Шевченка приваблює митців ба-гатогранністю своєї постаті, глибоким психологіз-мом творчості, актуальністю та сучасністю грома-дянської світоглядної позиції, що особливо гостро відчуло наше суспільство вже напередодні 200-річ-чя з дня його народження.  Всенародна любов до Кобзаря мовою мистецтва проявилась у Шевченкіані: представники практич-но усіх напрямків творчої діяльності взяли участь у березневих святкуваннях, серед яких і майстри художнього ткацтва, відомі своїми унікальними де-коративними творами.  Виставка «Ткана Шевченкіана», що відбулася у львівському Музеї етнографії та художнього про-мислу Інституту народознавства НАН України (да-лі МЕХП) у березні/квітні 2017 р., також вшанувала творчість Тараса Григоровича. Виставка відкри-лась до 203-ї річниці з дня народження поета, на ній уперше за всю історію музею було цілісно пре-зентовано фонд МЕХП «Народна тканина». В особ-ливий спосіб підібрана експозиція заінтриґувала глядачів та заслуговує на окремий аналіз і обгово-рення. Куратор виставки – Галина Виноградська, молодший науковий співробітник музею, провід-ний зберігач фонду «Народна тканина», побачила «Ткану Шевченкіану», виконану професійними майстрами та художниками ХХ ст., у світлі поетич-них рядків «Кобзаря».  
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Актуальність теми спонукала до ретельного ана-лізу фактичного матеріалу, а саме гобеленів, панно, килимів та інших текстильних творів, які були представлені на виставці. Тема дослідження також потребувала використання значної кількості літе-ратурних джерел. Зокрема, великої уваги заслуго-вують праці мистецтвознавців О. Голубця, Т. Кара-Васильєвої, О. Никорак, З. Чегусової [2-4; 9-10]. Дослі-дженню тенденцій українського художнього ткацтва та творчості провідних митців присвячені також стат-ті А. Будзана, Б. Бутник-Сіверського, Г. Кусько, Ю. Ла-щука, Є. Шимчук та багатьох інших [1; 5-8; 11-12]. Додатковою інформацією стали відгуки в інтер-неті та пресі про виставку «Ткана Шевченкіана», адже цей проект отримав диплом ІІІ ступеня у но-мінації «Відео формат співаної та читаної поезії «Авторські програми про Шевченка – відео» ІІ-го Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», який відбувався з березня по тра-вень 2017 р. [13;14;15]. 
Мета нашого дослідження – висвітлити концеп-цію художнього підходу до створення експозиції виставки «Ткана Шевченкіана», особливістю якої є поєднання поетичних рядків з «Кобзаря» з тек-стильними творами за мотивами Шевченка, а та-кож проаналізувати декоративні роботи. 
Виклад основного матеріалу. Український ху-дожній текстиль формували митці різних поколінь. У його царині утвердилася низка яскравих індиві-дуальностей, які постійно шукають нових художніх і технічних засобів для втілення своїх творчих за-

думів. Кожне покоління вносило у мистецький про-цес власний досвід і розуміння призначення мисте-цтва. У другій половині ХХ ст. професійний тек-стиль з його національно-своєрідними якостями став невідʼємною складовою українського декора-тивно-ужиткового мистецтва. Однією з визначальних рис художнього тексти-лю досліджуваного періоду є те, що автори відда-ють перевагу створенню композицій за мотивами творів українських видатних письменників та по-етів, зокрема, Тараса Шевченка.  Експозицію «Тканої Шевченкіани» було створе-но на основі робіт, що знаходяться у фондах МЕХП та презентують творчість майстрів переважно стар-шого покоління, які працювали у другій половині ХХ ст.: це 36 художніх творів 21-го автора, створе-них у різних техніках – батік, вишивка, гобелен, ки-лим. Усього на виставці презентовано роботи май-стрів та художників з девʼяти міст України. На виставці представлено також декілька уні-кальних художніх творів невідомих авторів періо-ду 1940–1950-х рр. Важливу складову експозиції складають мотто – цитати з «Кобзаря», які куратор експозиції розмістила поруч із творами, таким чи-ном скеровуючи увагу глядачів у певний змістовий формат.  Задаючи питання, що може бути спільного між Тарасом Шевченком, його поезією і художнім тек-стилем, як підтвердження, читаємо цитату з поеми «Гамалія» (1842 р.):  Брати, будем жити, Будем жити, вино пити, Яничара бити, А курені килимами, Оксамитом крити! [14].  Можливо, це мотто дещо штучно підібране спе-ціально під виставку, але такий підхід до створен-ня експозиції має право на життя: поет, як профе-сійний етнограф, дуже точно відображав побут ук-раїнців у своїй творчості. Читаючи ці рядки, глядач переноситься у енергетичне поле давньої історії, у світ, який відійшов, але частково продовжується саме ось в тих декоративних творах, представлених на виставці. Адже сучасні українські майстри, які тво-рили упродовж такого неоднозначного ХХ ст., в усі його різностильові періоди звертались до народ-ного килимарства, до народних художніх традицій. Як зазначає куратор експозиції, «смисловий ак-цент виставки полягає у тому, що текстильними творами проілюстровано перші і останні поетичні рядки з «Кобзаря»; початком слугує мотто:  Реве та стогне Дніпр широкий,  Сердитий вітер завива,  Додолу верби гне високі,  Горами хвилю підійма… (поема «Причинна», 1837 р.),  а завершується експозиція поетичними словами з вірша «Чи не покинуть нам небого» (1861 р.) – 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 8  р і к .  В И П У С К  1 0  

 131

«…поставлю хаточку садочок… і веселенько заспі-ваєм». Як ілюстрацію до рядків «Реве та стогне Дніпр широкий…» підібрано триптих Т. Губрій «Пейзаж з птахом» (м. Біла Церква, 1988 р.). Твір являє собою стилізовані асоціативні образи природи, води, зем-лі. Асиметричні композиції кожної частини три-птиха вирішено площинно, декоративно, відчут-ним є динамічний рух зображених стихій. Виставка яскраво продемонструвала певні від-мінності структурного та пластичного вирішення, художні особливості творів різних періодів, зок-рема, 1940–1950-х рр. у порівнянні з пізнішими 1960–1980-х рр.  Особливе зацікавлення, беззаперечно, виклика-ють портрети самого Кобзаря. Так, глядачі отрима-ли нагоду простежити розвиток інтерпретації об-разів Шевченка на прикладі пʼятьох памʼяток – це твори невідомих авторів: портретний килим у сти-лі народного наїву (приблизно 1914 р.), вишукане панно за мотивами автопортрета 1840 року (при-близно 1939 р.), гобелен у стилі соцреалізму (1950), а також сюжетні композиції М. Біласа та Є. Фащен-ко за мотивами творів Кобзаря (1960). Найдавніший експонат «Тканої Шевченкіани» – килим, наданий зі збірки Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові (автор невідомий). Його при-свячено 100-річчю Тараса Григоровича. На перший погляд композиція килима дуже проста, але його автором було виявлене неабияке відчуття зобра-жально-сюжетної цілісності структури твору. Сти-лізований портрет поета у селянському образі, у кожусі та хутряній шапці в стилі народного наїву, розташовано по центру та обрамлено двома гілка-ми рослинно-геометризованого орнаменту. Тло ки-лима поділено на темнішу частину зверху і три світліших нижче. Бачимо модерний підхід до ком-позиції, якщо провести аналогію із зображенням Дерева життя: образ Кобзаря розміщено на серед-ній частині, на «стовбурі», у земному світі людей. У самому низу композиції, там, де «підземний світ», зі зміщенням до лівого кута, зображено моги-лу поета на Чернечій горі у Каневі, з білим хрестом, а по обидва боки як вартові – два стилізовані зоб-раження дерев. На сірому тлі трапецієвидної гори виткано цифри «1861» – рік смерті поета. Протилежно по діагоналі, зверху, справа розмі-щено зображення хатинки як образ вільної роди-ни, символ української селянської мрії. Поруч, зліва – сонце, яке сходить над обрієм. Цифри «1814–1914», на противагу нижнім «1861», розміщено си-метрично по центру. Ці зображення відповідно до верхнього небесного світу розташовані на блакит-ному тлі, і їх можна трактувати як своєрідні симво-ли омріяного майбутнього України. Ідеологічно символічна блакитно-жовта стрічка по центру обʼєднує середину килима. Врівноваже-ність певної асиметрії усього твору досягається умовною діагоналлю, яку утворюють геометризо-вані зображення могили поета та дверей хатинки. Твір доповнено віршованою ілюстрацією з рядків «Кобзаря»: 

…у раю, Неначе над Дніпром широким, В гаю – предвічному гаю, Поставлю хаточку, садочок Кругом хатини насаджу; Прилинеш ти у холодочок, Тебе, мов кралю, посаджу. Дніпро, Україну згадаєм, Веселі селища в гаях, Могили-гори на степах –  І веселенько заспіваєм…  Ткані тематичні та портретні композиції 1940–1950-х рр. також побудовані за типовою схемою, при якій центральне зображення оточене орнамен-тальним обрамленням. Зазначимо, що у 1950-х рр. наслідування реалістичного зображення станково-го малярства було характерним для такого типу творів. Ці тенденції яскраво простежуються ще у двох килимових портретах поета, презентованих на ви-ставці. У центральному овалі закомпоновано відо-мий нам автопортрет Шевченка у молодому віці, обрамлений квітковим стилізованим візерунком, виконаним з незначною асиметрією. Слід зауважи-ти вдале розташування двох блакитних квіток оба-біч обличчя, які акцентують і підкреслюють глибо-кі очі поета, замикаючи композицію дугоподібною горизонтальною лінією на золотому перетині. А відтак, багатий бароковий вінок симетрично за-повнює килимову площину поза портретним зоб-раженням. Інший портрет Кобзаря, виконаний студентами Львівського училища прикладного та декоратив-ного мистецтва ім. І. Труша (тепер державний ко-ледж декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Тру-ша) у 1950 р. як колективний твір, також розміще-ний у барвистому орнаментальному симетричному обрамленні. Дзеркальна симетрія візерунка ледь порушена розташованими по низу символічними зображеннями атрибутів поета та художника, спів-ця долі українського народу. Цей килимовий порт-рет трактується як соцреалістичний, у стилі епохи. Але в проектній ідеї, на нашу думку, домінує кла-сичний український традиційний підхід, хіба Тара-сів образ подано у селянському дусі, в смушковій високій шапці, та поєднано атрибутами праці, які, власне, і є у композиції найбільш «сталінськими» за пластикою вирішення. А от сюжетні композиції М. Біласа та Є. Фащенко 1960-х рр. за мотивами творів Шевченка відобра-жають нові віяння у художньому ткацтві, коли значно відчутнішою стає тенденція до збагачення формально-декоративних засобів композиційного творення. Упродовж 1960-х та наступних 1970–1980-х рр. у тематичних творах художники вдають-ся до монументальних форм, розширюють засоби психологічної виразності образів шляхом відмови від станковізму попередніх років, що характеризує новий етап у художньому текстилі. Гобелен «Шевченкіана» 1965 р. М. Біласа (Трус-кавець) є збірною ілюстрацією до восьми творів 
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поета: «Катерина», «Зоре моя вечірняя», «Садок виш-невий», «Сон» («На панщині пшеницю жала»), «То-поля», «Гайдамаки», про чумакування («Неволь-ник» або «Наймичка»), «Мені тринадцятий мина-ло…». Це динамічна, асиметрична багатофігурна композиція, у якій важливе місце відведено ритміч-ному чергуванню стилізованих народних образів та різних природних та побутових зображень [14].  Слід зауважити, що виставка «Ткана Шевченкіа-на», окрім вищезгаданого єднання слова із тексти-лем, покликана віддати шану талановитому митце-ві, чудовому майстрові художнього ткацтва, який відійшов у вічність рік тому – М. Біласу, митцеві ве-ликої духовної культури та широкого творчого діа-пазону. Художник створив за своє життя цілий ряд неперевершених тканих шедеврів, які назавжди увійшли до мистецької скарбниці України [6]. У творах М. Біласа прочитується фольклорно-етнічна основа. Своєрідністю інтерпретацій народ-них образів і особливою умовно-алегоричною мо-вою вирізняються фігуративні гобелени. Його твор-чість утверджує високий духовний потенціал нації в сучасних формах [6]. Силою свого таланту М. Білас виділяє в масі ук-раїнських народних творів найбільш характерні, визначальні художні риси й прагне їх відтворити оновленими й переосмисленими, створюючи єди-ну, органічну та гармонійну цілісність [1:48]. Ілюстрацією до твору «Сон» («На панщині пше-ницю жала») став гобелен Є. Фащенко (Львів), мот-то до якого:   …на волі, Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть…» «Сон» (1858 р.)  Проаналізовані твори складають першу умовну тематичну групу, яких усього є шість. Доповнюють цю групу орнаментальні гобелени-килими М. То-кар (Львів). Портретна лінія змонтована таким чи-ном, щоб створити ілюзію присутності Тараса Гри-горовича у кожному з трьох експозиційних залів [13]. До другої тематичної групи «Козацтво» відно-сяться вищезгаданий триптих «Пейзаж з птахом» Т. Губрій, «Світлі образи. Маруся Чурай» Л. Довжен-ко (Київ), «Козацька Покрова» О. Гірняк (Львів).  Наступну групу на біблійну тематику складають гобелени львівʼян С. Бурак «Голгофа» і О. Федоренко «Небо мрій», які супроводжуються глибоким мотто:  «Все упованіє моє На Тебе, Мати, возлагаю. Святая сило всіх святих, Пренепорочная, благая!.. …Подай їм силу Твойого мученика-Сина…»                                «Марія» (1859 р.)  Темі материнства і дитинства належать роботи М. Біласа «Колискова», «Перламутровий» (1977 р.), «Півні» (1960-ті рр.) і С. Шабатури (Львів) «Птахи і баранці» («Павичі») (1964 р.).  

«У нашім раї на землі Нічого кращого немає, Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим…»                    «У нашім раї на землі…» (1849 р.)  Над темою кохання, лірики працювали киянка Н. Борисенко – триптих «Пісня», Л. Бровді з Мука-чевого – «Свято» та львівʼяни Н. Папірна (гобелен «Настрій»); І. Винницька («Ой, під калиною»), О. Валько («Гуцульське весілля»). Гуцульські пісенні мотиви у творчому переос-мисленні О.Риботицької постають у гобелені «Ко-ломийки» (1989) в образах жінок, одягнених у на-родні строї. Своє натхнення художниця черпає у народному фольклорі, майстерно опрацьовує мо-тиви народного мистецтва, зокрема, геометричні візерунки, притаманні західноукраїнському ткацт-ву. Барвиста декоративна композиція монумен-тального розміру, виконана у теплій гамі, викликає відчуття святкової піднесеності. Композиція О. Ри-ботицької «Коломийки», а також гобелени О. Валь-ка «Гуцульське весілля у поєднанні із цитатою з «Кобзаря» оригінально відображають кульмінацію шлюбної обрядовості – весілля:  Якби мені лиха та лиха,  Якби мені свекрівонька тиха,  Якби мені чоловік молодий Та другої не любив –  Ой гоп, чики-чики, Та червоні черевики, Та троїстії музики. ‒  Одвіку до віку Я любила б чоловіка Ой гоп, заходивсь,  Зробив хату, опинивсь, І піч затопив, І вечерю наварив.    «Невольник» (1848 р.)  І, нарешті, останню, шосту тематичну групу сформовано з робіт львівʼян О. Риботицької «Засія-на земля»; М. Токар – орнаментальний килим; М. Біласа – «Два кольори»; І. Кремінського – «Ди-тинство»; І. Шостак-Орлової з Вінниці – «Подільсь-кий орнамент»; О. Курдибахи з Тернополя – «Свят-ковий», Ю. та Л. Самойленків з Полтави – «Соняч-ний промінь»; А. Шнайдера з Херсона – «Коляда» за фольклорно-етнографічими календарними моти-вами [13].  Власне, творчість митців «львівської школи», таких як М. Білас, І. Винницька, Є. Фащенко, С. Ша-батура, О. Риботицька та інших відображає творчі пошуки в оновленні художнього ткацтва. У їхніх творах помітне зростання ролі площинно-декора-тивного начала. Таким є відомий триптих килимів Є. Фащенко на тему Шевченківської творчості (1966). На жаль, в експозиції було представлено лише одну частину композиції, доля інших залишається неві-домою. Проте аналіз архівних фотоматеріалів по-казує, що у центральній частині триптиха художни-
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ця розмістила портрет Кобзаря. Порівнюючи цей твір із роботами 1950-х рр., бачимо глибокі зміни, які відбулися у творчості художниці. Так, 1954 р. Є. Фа-щенко створила ворсовий портретний килим «Іван Франко», у якому зображення поета підпорядкова-не усталеній у 1950-х рр. схемі: портрет, виконаний за принципами станкового мистецтва, розміщено у центрі та обрамлено квітчастим бордюром.  У триптиху 1966 р. портретне зображення Шев-ченка Є. Фащенко вирішує площинно. Тут відчува-ється посилення декоративної виразності та емо-ційності у трактуванні образу. Орнаментальні та квіткові мотиви авторка подає стилізовано, що на-ближує твір до образного та емоційного ладу на-родного ткацтва.  Для підтвердження всеохоплюючої «моди» на стилістику трактування портретних образів можна пригадати два ткані «гуцульські» портрети Шев-ченка, що знаходяться у музеї дипломних робіт студентів Вижницького коледжу прикладного ми-стецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. Це роботи 1979 р. (Є. Богуновської) і 1989 р. (Л. Онейко), обидва вит-кані під керівництвом І. Баричевої і стилістично відповідають до свого часу. Перший – яскравий приклад наслідування живописних образів, другий вже стилізований площинно, витриманий у єдиній колористичній гамі і без декораційних обрамлень. Аналізуючи твори на Шевченківську тему, від-значимо, що чільне місце у формуванні нової об-разної виразності належить народному мистецтву, колоритність і художній рівень якого є справді не-перевершеними. Художники активно черпають на-тхнення у багатовікових художніх традиціях укра-їнського народного мистецтва, образні вирішення творів народжуються на ґрунті проникнення у сутність народної творчості, її філософії [4].  Осягаючи глибини народного мистецтва, збері-гаючи національний колорит ткацтва, митці ство-рювали високохудожні твори, у яких виразно домі-нує яскраве декоративне начало. Тут завжди відчу-вається міцний звʼязок зі стилістикою народного ткацтва. У композицію творів автори включають мотиви традиційних килимових орнаментів, вико-ристовують багатство візерунків народних плахт і верет, традиційні ткацькі техніки виконання та пе-реплетення, національний колорит. «Ткана Шевченкіана», як і графічна чи живописна, завдяки багатій колористичній гамі володіє більш широким діапазоном когнітивного впливу на гля-дача на відміну від тієї ж скульптури. Однак, як у художньому текстилі, так і серед скульпторів-мо-нументалістів, образ Тараса Шевченка, який був завжди поширеним, за останні два десятиріччя за-знав змін. Кобзаря стали частіше зображати моло-дим і енергійним, натомість критики зазначають, що зародилася химерна традиція поетапної стан-дартизації та «ідололізації» життя поета і худож-ника [8]. Разом з тим, відповідних негативних інто-націй ідолопоклонства на виставці гобеленів і пан-но ми не помітили, що, можливо, пояснюється об-разно-асоціативними особливостями як творення, так і сприйняття художніх образів килимарства з 

одного боку, а з іншого – введенням у експозицію вдало підібраними мотто. Ще одним важливим аспектом виставки, за сло-вами Г. Виноградської, є те, що «Ткана Шевченкіа-на», окрім вшановування 203-х уродин Т. Шевченка та памʼяті М. Біласа, мала завдання дидактично-ви-ховного характеру для сучасної учнівської молоді. Адже візуальний ряд тканих композицій за темати-кою творів «Кобзаря» удвічі сильніше збуджують уяву, слово і тканий живопис разом поглиблюють асоціативне мислення, заохочують до перечиту-вання й переглядання художніх творів, закликають до критичного мислення та проектування на сучас-ність, на реальну дійсність художніх образів.  На нашу думку, успішний досвід комплексної експозиції слід якомога більше використовувати, і не лише для учнів… 
Висновки і перспективи. Підсумовуючи мате-ріал, доходимо висновку, що ткані художні твори вирізняються широтою декоративного узагаль-нення та силою образної емоційності. Побачити об-рази Шевченка крізь призму особистих пережи-вань, уміння говорити голосом серця надає декора-тивним гобеленам, експонованим на виставці «Ткана Шевченкіана», особливого інтимного забарвлення, роблячи їх зрозумілими та ближчими для глядача. Особливої сили звучання додають мотто – поетич-ні рядки Кобзаря, тематично підібрані до робіт. Дослідження показує, що у створенні декора-тивних композицій на тему Шевченкіани майстри художнього текстилю демонструють широкий творчий підхід у пошуках композиційних схем і де-коративних засобів. Незмінне значення для майстрів має творче пе-реосмислення та використання класичних народ-них традицій, що уособлюють художній досвід ба-гатьох поколінь, а також трансформація їх відпо-відно до вимог сучасності. Матеріали статті можна використати для по-дальшого дослідження творчості українських мит-ців, які працюють у галузі художнього текстилю.                        
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Постановка проблеми. В історії українського мистецтва іконостас Успенської церкви зі Львова (від 1767 р., за винятком залишених на місці ікон страстей та трьох празників, знаходиться у церкві Святих Кузьми і Демʼяна в с. Великі Грибовичі не-подалік від Львова) посідає ключове місце як ви-датна памʼятка професійного львівського маляр-ського осередку. Створена за ідеєю та на кошти мі-щан Львова. В іконостасі відображені нові худож-ньо-стилістичні пошуки першої половини XVII ст., синтез візантійської та західної іконографії. Зважа-ючи на те, що актуальний стан збереження є ава-рійний, окрім відреставрованої В. Мокрієм у 1989 р. ікони «Тайної Вечері», іконостас вимагає проведен-ня невідкладних комплексних косерваційно-рестав-раційних робіт. Актуальність задекларованого до-слідження визначається відсутністю як памʼятко-охоронного номера твору мистецтва, так і догово-ру на його утримання, збереження і використання. Неналежне утримання вже призвело до величез-них втрат, а подальше тривання ситуації без ради-кальних змін може призвести до повної загибелі шедевру українського сакрального живопису XVII ст.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іко-ностас Успенської церкви у Львові у різних аспек-тах та у різні роки вивчали науковці: М. Голубець, М. Драґан, М. Ґембарович, о. В. Ярема, П. Жолтовсь-кий, В. Свєнціцька, Г. Логвин, Л. Коць-Грігорійчук, Л. Міляєва, В. Овсійчук, В. Александрович, О. Сидор, В. Вуйцик, Н. Шамардіна, А. Ґронек, І. Бокало, М. Пе-лех, В. Мазур та ін. Незважаючи на значну за обся-гом літературу, ще не зʼясовано чимало питань. На сьогодні думки істориків мистецтва різняться як щодо авторства окремих ікон Успенського іконо-стаса, так і щодо періоду створення окремих його ярусів, зокрема пророчого. З огляду на це, іконо-графічні особливості іконопису в XVII ст.  
Мета дослідження – привернути увагу мистецт-вознавців, музейників, реставраторів до видатного твору українського мистецтва, який був програм-ним твором у контексті формування львівського професійного малярського осередку XVII ст., а та-кож став символом не лише конфесійної, але й на-ціонально-культурної ідентифікації українських міщан тогочасного Львова. З іншого боку необхід-но ініціювати стратегію порятунку іконостасу Ус-пенської церкви львівського Ставропігійського брат-ства з кінцевою метою консервації та реставрації памʼятки, що стане своєрідним дороговказом для обліку, збереження і порятунку низки інших творів мистецтва, які зберігаються у церквах Галичини і є памʼятками художньої культури національного масштабу.  
Виклад основного матеріалу. Успенський іко-ностас як обʼєкт дослідження представляє винят-ковий інтерес. Іконостас не зберігся у своєму пер-вісному вигляді, а його фрагменти перебувають різних місцях. Історія памʼятки докладно просте-жується за наявними документальними матеріала-ми, занотованими в книгах видатків Ставропігій-ського братства при Успенській церкві у Львові, а широке зацікавлення дослідників того часу сприя-

ло видання цих серійних документів наприкінці ХІХ ст. ‒ поч. ХІХ ст. [1], [2] . Створення памʼятки відбувалося у два етапи. У 1616 р. було укладено угоду між Федором Сеньковичем та Ставропігійсь-ким Братством про початок робіт над іконостасом, а у 1630 р. його встановили в церкві. Однак неза-довго до встановлення, у церкві спалахнула поже-жа, спричинена ударом блискавки у вежу Корнякта, всі ікони покрились чорнотою. На той час Ф. Сень-кович був важко хворий, так що реставрували іко-ностас його підмайстри. Другий етап робіт полягав у доповненні іконостасу новими іконами, над чим у 1637–1638 рр. працював Микола Петрахнович-Мо-роховський, а отже існує проблема визначення сти-лістики кожного майстра. Дослідників привернула і висока ціна сплачена за іконостас. Згідно з грошо-вими угодами, Ф. Сеньковичу заплатили 2 тис. зо-лотих, а М. Петрахновичу ‒ відповідно 1тис. 200 зо-лотих [1:173, 378–379,], [2]. У 1767 р. конструкцію та більшість ікон прода-ли парафії с. Великі Грибовичі під Львовом [3:83]. Це призвело до незворотних втрат, повʼязаних із пристосуванням памʼятки до нового архітектурно-го середовища. Іконостас не зберігся у своєму пер-вісному вигляді: окремі ікони перебувають у різ-них місцях, частину з них, на жаль, безповоротно втрачено. Основна частина іконостасу в церкві свв. Кузьми та Демʼяна знаходиться в аварійному стані, ікони потребують невідкладного реставраційного втручання й належної консервації. Створений на початку XVII ст. як головний еле-мент облаштування інтерʼєру новозбудованої церк-ви Ставропігійського братства у Львові іконостас Успенської церкви опинився в центрі культурних змін у житті православних русинів Галичини, яке у той час переживало період стрімкої трансформації та модернізації. Під впливом ренесансного світо-гляду замовників – членів львівського Успенського Ставропігійського братства, у звʼязку з проєвро-пейською орієнтацією середовища львівських мі-щан, полемікою довкола Берестейської церковної унії, а також зміцненням торговельних і культур-них контактів Львова з іншими містами християн-ського світу, відбулися зміни в іконографічному наповнені основних ярусів Успенського іконостаса. Не випадково львівський іконостас став програм-ним твором, з нього у сакральному мистецтві роз-почалися певні іконографічні та стилістичні ново-введення для багатьох пізніше створених галиць-ких іконостасів. Запроваджуються композиції, сю-жети й навіть додаткові яруси, невластиві перед-вівтарним комплексам попереднього століття. Однією з провідних тем іконостасу Успіння Пре-святої Богородиці у Львові, реалізованою у наміс-ному, додатковому та пророчому ярусах, є богоро-дична тема. Розвиток богородичного циклу, з огля-ду на освячення львівського храму та символічне осмислення образу Богородиці як Матері-заступ-ниці та посередниці між людьми і Богом, був особ-ливо актуальною ідеєю для міцніючого самоусві-домлення українського міщанства, тому в намісно-му ярусі памʼятки й спостерігаємо рідкісне зістав-
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лення двох богородичних циклів: «Різдво Богоро-диці» та храмове «Успіння Богородиці», які допов-нено сюжетами у клеймах, описаними в апокрифіч-ній літературі [4:26]. Іконографічним джерелом для композиції хра-мового образу «Успіння Богородиці» слугували гравюри з антверпенського видання ілюстрованої Біблії Є. Наталіса (1593) («Evangelicae Historiae Ima-gines»). У клеймах храмової ікони розкрито події, що випереджали тему «Успіння» – здійснення не-звичайних подій в останні дні земного життя Марії та ті, що відбулися через деякий час, її успіння, по-хорон та вознесіння на небо, описані у літератур-них джерелах – «Протоєвангелії Якова», кінця ІІ ст. у Єгипті [5: 106], та апокрифа кінця IV ст. «Про Ус-піння Богородиці» [5:336]. У Євангелії про це нічо-го не повідомляють: «уявлення про тілесне возне-сіння Марії на небо, що сягає ранньохристиянських апокрифів, догматично сформульовано тільки у ка-толицизмі» [6:139]. Ці апокрифічні сцени довкола центральної ікони «Успіння Богородиці» впрова-джувалися і в наступних памʼятках. Йдеться про роботи гравера Іллі (1638) – «Анфологіон» [7:35], творців іконостасів Миколаївських храмів – у Ка-мʼянці-Бузькій та у Дмитровичах, Й. Кондзелевича – у Хрестовоздвиженській церкві Скиту Манявсько-го (НМЛ). Іконографія центральної сцени «Успіння Богородиці», що стосувалася відтворення особис-того характеру персонажів, багатофігурної склад-ності композицій знайшла своє втілення в іконах з Миколаївської церкви у Якторові, Преображенської – у Смолині, Успенської – в Морʼянцях та ін. Започаткована львівським майстром нова іко-нографія, особливо у додаткових сюжетах клейм є нетиповою для східного мистецтва і зумовлена іде-ями контрреформації. Подібні елементи іконогра-фії впроваджуються пізніше, у кінці XVII ст. також і у російському мистецтві, а саме в додаткових сце-нах намісної ікони «Успіння Богородиці» у Філях (1690–1693) (Росія, Москва). Тут використано ті са-мі джерела іконографії, що і у львівській іконі. Впродовж XVII ст. симетрична відносно іншої, різьблена орнаментація стулок царських воріт іко-ностасів зазнала значних перетворень: від мотиву орнаментального хреста, вміщеного суцільній пло-щині міжвіконних зображень у медальйонах посту-пово відбувся розвиток орнаментальної композиції, до наскрізної ажурної із високим рельєфом [8:58]. В іконостасі Успенського храму у Львові відбулися найважливіші зміни в оздобленні царських воріт. Для них уперше стає характерним розвиток обʼєм-них форм та ажурного різьблення. У структуру деко-ративної різьби царських воріт введено стилізовані квіткові зображення – символи Діви Марії. Нововве-дення львівських різьбярів поширились і в інших осередках, однак мотив ренесансної квітки в царсь-ких воротах львівського комплексу спостерігаємо лише на іконостасах собору Преображення Господ-нього в Любліні, Святодухівської церкви Рогатина та Хрестовоздвиженської – Скиту Манявського (НМЛ). У структуру іконостаса Успенської церкви у Льво-ві введено проміжний ярус із символічним циклом, 

що розташовувався безпосередньо над намісним. Ці сцени трактуються як старозавітні богородичні прообрази: «Сон Якова», «Неопалима Купина», «По-кров Богородиці». Порядок розташування цих ікон забезпечує теологічний звʼязок із намісним ярусом, в яких акцентовано богообраність, непорочність, заступницьку й посередницьку місію Пречистої Діви. У третій сцені розгорнута тема заступництва Богородиці. Богородична іконографія тут акуму-лювала три головні способи інтерпретації образу: наративний, алегоричний і символічний. У центрі статичної композиції розташовано образ Богоро-диці, прихиленої до віруючих. Постава Богородиці в іконі вирішена як і в образі з перемиського осе-редку бл.1500 р. з церкви в Рихвалді (НМЛ). У її ви-тягнутих руках білий покров-омофор із трьома хрестами, розпростертий над головами вірних.   Порівняння свідчить, що в іконі з Успенського іконостасу відбулось радикальне скорочення цієї іконографічної схеми, зокрема, відсутні образи Ро-мана Солодкоспівця і Андрія юродивого, якого зоб-ражали саме як свідка чуда Покрову. Зауважимо, що інших таких прикладів в іконографії покрову немає, також Богородиця стоїть не на хмарі, згідно із попередньою традицією, а на трисходинковому пʼєдесталі. Ліворуч від Богородиці пристоять: ми-трополит у хрещатому сакосі та з великим омофо-ром, за ним диякон, імператор Костянтин у короні та мантії, монахи і можливо, члени Львівського братства. Праворуч – цариця Олена з короною у бі-лій намітці та у рожевій мантії, із жінками та мона-хинями. Постаті митрополита та цариці Олени, зма-льовані із благально-подячним жестом, що свід-чить про прохання небесної помочі і заступництва Пресвятої за вірних. Багатолюдність ікони, перебу-вання двох груп потребуючих захисту різних соці-альних станів, втілює ідею небесного покровитель-ства не лише окремій особі, а загалом цілій спіль-ноті і державі [9:29]. Тема «Покрови Богородиці» набувала популярності в періоди зростання націо-нальних інтеграційних процесів в соціально-куль-турному і політичному житті українців. В іконі обʼєднано святі та світські постаті під розпростер-тим омофором. Автор звернув увагу і на індивідуа-лізацію портретних рис тогочасних історичних осіб, що раніше не зустрічалось у традиційній іко-нографії. Відомо, що Ф. Сенькович виконував за-мовлення на портрети і копії еліти [10: 22] і засто-совував нові засоби вислову, під впливом прогре-сивних ідей європейської культури. Згодом богородична тематика в іконостасах звужується, проте сцена «Сон Якова» як прообраз «Воплочення» фігурує в пределі під намісною іко-ною Богородиці (Морʼянці, Кліцько, Завадів). Притаманне ренесансному світосприйняттю звернення до людини, що в царині доведення істин виявлялося в намаганні опертися на її індивідуаль-ний досвід, а не чийсь високий сакралізований ав-торитет, в малярстві Успенського іконостаса сфор-мувалося в тенденцію до обмеження символічності ікон і водночас посилення їхньої наративності та життєвої правди. Особливо це помітно у тракту-
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ванні празникових сцен, які виразно корелюють зі зразками західноєвропейської іконографії. Навіть сюжет «Воскресіння Лазаря», що раніше в українсь-кому іконописі виконувався за візантійською тра-дицією, у львівському іконостасі створений на ос-нові західноєвропейської гравюри Є. Вірікса за ри-сунком Пітера ван дер Борхта [11:327; іл. 4]. Із гра-вюри передано характерні ракурси і жести голов-них персонажів, передній та дальній план твору. Іконографія теми є відомою у ранньохристиянсь-кому мистецтві [12:265]. На відміну від традиційних дванадцятьох сюже-тів, Успенський іконостас має розширену версію святкового циклу. До нього, зокрема, введено такі теми, як «Обрізання Христа» та «Воскресіння Лаза-ря». Іконографія «Обрізання Христа» використана також в наступних храмах – у с. Добра, Судовій Вишні (НМЛ), Миколаївських – у Дмитровичах та Камʼянці-Бузькій. Натомість тема «Воскресіння Ла-заря», виняткова для досліджуваного ярусу, запо-зичена з попередньої доби (сс. Поляна (НМЛ), Ста-ра Скварява (ЛІМ)).   Синтетичний характер Успенського іконостаса підтверджується і тим фактом, що композиції «Бо-гоявлення», «Вознесіння Христа» мають візантій-ську структуру іконографії, а візуальна організація в окремих творів Ф. Сеньковича повністю збігається зі своїми аналогами із західного мистецтва, напри-клад: «Обрізання Христове», «Зіслання Святого Ду-ха» та ін. виконано за гравюрами Є. Вірікса (1593). Ікони «Воскресіння Лазаря», «Зіслання Святого Ду-ха», «Воскресіння – Зішестя в ад» теж наслідують гравюри Є. Вірікса, за рисунками Пітера ван дер Борхта (1583) [13:343]. У «Тайній Вечері» відтворе-ний ракурс Юди із гравюри Е. Саделера (1593). Еле-менти цієї ж гравюри бачимо й на іконах Свя-тодухівської церкви в Рогатині, Миколаївського храму Крехівського монастиря, Хрестовоздвижен-ського – у Скиті Манявському (НМЛ) тощо. На при-кладі празникових творів, створених під впливом західноєвропейської гравюри, показано формуван-ня іконографії сюжетів празничних ярусів. В іконах Ф. Сеньковича у празничному ярусі ба-чимо звернення до європейського мистецтва з ме-тою збагачення традиційних іконографічних ком-позицій. Водночас західноєвропейський вплив пе-реплітається із засадами візантійського іконопису, що стало передумовою появи самостійних та до-вершених творів. Найчастіше цей митець будував композиції за давньою греко-візантійською схе-мою: кількість постатей була незмінною, символіч-ні елементи зберігались, однак в інтерʼєрних сце-нах зображався закритий простір, лики святих по-давалися й у фронтальному, й у тричвертному пла-нах, а жести й ракурси постатей, окремі елементи архітектурних споруд і виразні групи фігур безпо-середньо запозичені із західноєвропейських гравюр («Різдво Христове», «Вʼїзд до Єрусалима», «Воскре-сіння–Зішестя в ад», «Тайна Вечеря» та клейма храмової ікони «Успіння Богородиці»).  Поєднання візантійських та ренесансних обра-зотворчих традицій, цілком різних за своїм фор-

мально-мистецьким вирішенням та філософсько-ідейним підґрунтям, в українському іконописі на-було ознак оригінального та неповторного явища. У ньому співіснують площинна декоративність у трактуванні предметів інтерʼєру та новаторський характер у зображенні фігур.  Стилістика молодшого автора іконостаса Ус-пенської церкви у Львові – М. Петрахновича, втіле-на в іконах апостольського ярусу та страсного цик-лу, пропонує глибоке переосмислення іконописних принципів. Іконографія центрального образу «Деісу-са» (Спаса на престолі з ангелами, без пристоячих Богородиці та Йоана Предтечі), яку знаходимо в раніших та пізніших за часом зразках графіки, за-початкувала своєрідну традицію змістового напов-нення цих ярусів, була розроблена у львівському мистецькому середовищі [14:117]. Сталим прикла-дом оформлення центральної постаті апостольсь-кого ярусу – «Спас Вседержитель» – Триморфон, із Богородицею, Йоаном Предтечею та двома або чо-тирма архангелами за запліччям трону.  У цьому ярусі М. Петрахнович подав на контрас-ті величні постаті учнів Христа із мініатюрними сценами їхньої страти. Сюжети вбивства апостолів, що є нововведенням у іконографію чину Моління іконостаса Успенської церкви у Львові залучені і у розписи Святоюрʼївської церкви Дрогобича [15:12]. Іконографія «страти святих» згодом наслідувалась і в інших іконостасних чинах, у намісних іконах: «Усікновення голови Іоана Хрестителя» із села Ят-вяги (ЛМНА), у клеймах із сценами життя намісних ікон «Параскевія Пʼятниця» із Пʼятницьких церков Львова та Бунева. У предельному циклі Юрʼївської церкви Дрогобич наявна ікона «Відсічення голови Великомученика Юрія». У празничних ярусах Ми-колаївської церкві у Дмитровичах присутня муче-ницька кончина св. Йоана Предтечі. Аналогічна іко-нографія відтворена і в іконі із с. Баличі (НМЛ). В іконах страсного циклу М. Петрахнович запо-зичував лише прорис гравюри, а композицію фор-мував у переосмислених давніх традиціях серед-ньовічної ікони, намагаючись уміщувати постаті або їх групи в одній площині (для цього він при-ближував дальні плани інтерʼєру чи краєвиду, не-рідко майже не залишаючи вільного простору) [16:371–379]. Творчості М. Петрахновича властива експресія в поєднанні форми, кольору, щільність заповнення простору різномасштабними фігурами, візуалізація в ликах яскравих рис характеру. Про-стіші композиції, що мають лише один граверний взірець, – «Зняття з хреста, «Моління про чашу». У складніших темах «Христос перед Каяфою. Юда по-вертає срібляники і смерть Юди», де інтегровано кілька графічних першоджерел, головні фігури свя-тих або групи, на яких концентрувалася увага, ху-дожник виокремлював збільшеним розміром та кольором вбрання. Серед основних ознак, що ви-різняють ікони «страстей», – вияв нової мистецької системи українського сакрального малярства че-рез самобутнє засвоєння західного впливу.  У XVII ст. істотне місце відводиться іконам страсного циклу – як окремому ярусу, покликано-
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му укріпити в національній свідомості прагнення до діяльного життя та самопожертви в імʼя вищої мети, що також відображено в запровадженні по-дібних сюжетів у настінних розписах. Іконографія страсного циклу інтерпретувалася за західноєвро-пейськими взірцями. Визначальним чинником роз-витку тематики страждань Христа було популяри-зування апокрифічних текстів, зокрема, Никодимо-вого Євангелія, введеного згодом до структури бо-гослужінь та «запозиченого від Західної церкви» [17:183]. Сцени страсного циклу розташовувалися над апостольським ярусом у першій половині – се-редині XVII cт. (Пʼятницька та Успенська церква у Львові, Миколаївські храми у Замості та Камʼянці-Бузькій). У другій половині XVII ст. ці сцени допов-нили завершальну композицію – «Розпʼяття з при-стоячими», розмістившись у медальйонах розквіт-лого Хреста (церква Різдва Богородиці у Жовкві та Різдва Христового в Новій Скваряві (НМЛ)). Опрацьована у львівському середовищі оригі-нальна образна система сакрального мистецтва як основа нового неповторного національного стилю розвинулась і в інших мистецьких центрах Галичи-ни – Камʼянці-Бузькій, Рогатині, Судовій Вишні та Жовкві. Виявлені памʼятки – твори високої мисте-цької якості, орієнтовані на наслідування шедеврів західноєвропейського мистецтва зламу XVI-XVII ст. Іконостас з Успенської церкви львівського Став-ропігійського братства, який ось уже майже 250 років зберігається у церкві свв. Косьми і Даміана у с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівсь-кої області, як уже зазначалося, є шедевром україн-ського ренесансного сакрального живопису, одним із вершинних досягнень львівського малярського осередку першої половини XVII ст., прикладом гар-монійного синтезу поствізантійської іконописної традиції із західноєвропейським ренесансним мистецтвом. Вартості цій памʼятці надає ще й той факт, що вона дійшла до нас, практично, у своєму первісному ансамблевому вигляді. Проте стан збе-реження малярства цього твору на сьогоднішній день є катастрофічним. Власне, з огляду на цю проблему, ми включили тему порятунку іконостасу у контекст аналізу памʼятки. Наукова історіографія іконостасу веде свій від-лік від початку ХХ ст. Однак на той час його вважа-ли втраченим. Лише в середині ХХ ст. львівський мистецтвознавець Мечислав Ґембарович (1893–1984) ідентифікував колишній іконостас із львів-ської Успенської церкви із іконостасом у с. Великі Грибовичі1. Це важливе відкриття спричинило 
                                                            1 Результатом цього відкриття став рукопис моногра-фії про Успенський іконостас: «Найстарший іконостас Волоської церкви у Львові: історія пам’ятки та її значен-ня у розвитку церковного мистецтва». Рукопис від 1994 р. зберігається у Національному закладі ім. Оссолінських у Вроцлаві (Польща). У 2016 р. заанонсовано видання цієї монографії М. Ґембаровича. Інформацію надала А. Ґро-нек, д-р габ., професор кафедри українських студій фа-культету міжнародних і політичних досліджень Яґеллон-ського університету. ‒ https://www.facebook.com/events /1800307346864132/ 

значний інтерес у науковому середовищі, почалися системні дослідження ансамблю, які не припиня-ються і донині. Зокрема, дослідники акцентували на встановленні часу створення памʼятки, визна-ченні авторства, характеристиці стилістики твору, велися дискусії щодо точної структури іконостасу тощо. Врешті, це призвело до усвідомлення, що іко-ностас не лише сам по собі є шедевром українсько-го малярства, але й що він став своєрідним ключем до розкриття іконографічних та стилістичних особ-ливостей художньої культури України Нового часу. Про це свідчить остання захищена на цю тему ди-сертація М. Пелех, де, власне, авторці вдалося уточ-нити низку аспектів дослідження Успенського іко-ностасу і зокрема наголосити на поширенні нового формату сакральної художньої творчості. Тим більше, застановляючись над винятковим значенням цієї памʼятки, сучасні дослідники змушені з гіркотою констатувати її цілковито занедбаний стан. Внаслідок пошкодження деревини жуком-де-ревоїдом під загрозою знищення опинився весь фарбовий шар малярства. Крім того, нефахова спо-радична реставрація живопису настільки спотво-рила первісний іконопис, що важко, взагалі, впізна-ти руку майстрів, а не лише говорити про особли-вості індивідуальних манер чи тонкощі стилістики. Ще наприкінці 1980-х рр. львівські мистецтвознав-ці та реставратори забили на сполох і розробили реставраційний проект памʼятки (виконував Інсти-тут «Укрзахідпроектреставрація» із залученням фахівців із інших інституцій). Завдяки цим заходам було відновлено ікону «Страсті» (реставр. В. Вуй-цик) та «Тайна вечеря» (реставр. В. Мокрій). Однак з різних причин справу було призупинено, а дії, спрямовані на порятунок іконостасу, знову відкла-дено на невизначений час. Слід зазначити, що іконостас Ф. Сеньковича і М. Пе-трахновича завжди перебував у вказаній церкві у с. В. Грибовичі. У 1897 р. було зведено нову муровану церкву і під її інтерʼєр підлаштовано іконостас. У 1991 р. церкву було включено до переліку памʼяток місцевого значення та передано у власність релі-гійної громади Української греко-католицької церк-ви2. При цьому, памʼятко-охоронного договору між релігійною громадою та органом охорони культур-ної спадщини укладено не було. Тобто ані відповід-ні державні структури не взяли на баланс цей уні-кальний твір, ані громада села не ініціювала пи-тання збереження і реставрації іконостасу. І це по-при те, що усі володіють інформацією щодо істори-ко-культурно вартості і мистецького масштабу па-мʼятки. Про неї згадано в усіх провідних досліджен-нях з історії українського сакрального мистецтва, безпосередньо проблемі іконостасу присвячено три (!) дисертаційних дослідження, неодноразово влаштовувалися масштабні міжнародні конферен-ції із залученням широкої спільноти фахівців з іко-нопису. І кожного разу поставало питання небезпе-ки руйнації памʼятки, загрози її остаточної втрати. 
                                                            2 Із офіційної відповіді Відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської облдерж-адміністрації на звернення гр. М. Левицької. 
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Іконостас із Успенської церкви у Львові (1616-1638 рр.) 
 із 1676 р., перенесений у c. Великі Грибовичі  

(церква свв. Косьми та Демʼяна, Львівська обл.) 
 

 
 

«Успіння Богородиці» (1616-ті рр.), Федір Сенькович, 
церква свв. Косьми та Демʼяна, c. Великі Грибовичі  

 
 

Фрагмент апостольського ярусу (1638 р.),  
Микола Петрахнович-Мороховський,  

церква свв. Косьми та Демʼяна, c. Великі Грибовичі  Враховуючи усі означені обставини у березні 2016 р. відділ мистецтвознавства Інституту наро-дознавства НАН України організував круглий стіл «400 років Успенському іконостасу», адже цього року минає 400 років від того часу, як львівське Ус-пенське братство замовило іконостас у Ф. Сенько-вича. Ми використали цю нагоду аби ще раз при-вернути максимальну увагу до іконостасу та не до-пустити її знищення.  

В обговоренні взяли участь представники різ-них фахових спільнот: наукової, музейної, рестав-раторської, представники церкви та органів держав-ної влади. Усі учасники дискусії висловили усвідом-лення нашої спільної відповідальності за долю па-мʼятки. За результатами круглого столу було прийня-то і поширено резолюцію, а також звернення до орга-нів державної влади з ініціативою вжити заходів що-до порятунку іконостасу, в першу чергу, надавши їй статусу окремого від споруди церкви «обʼєкта куль-турної спадщини». Із середовища реставраторів бу-ло одностайно висловлено готовність взятися за фаховий порятунок памʼятки, розбивши роботу на кілька етапів. Перший етап – консервацію рестав-ратори погодилися виконати власним коштом. От-же, на сьогоднішній день справа за церковною гро-мадою, яка має дати згоду на початок робіт. В ін-шому випадку, відповідальність за втрачений іко-ностас ляже саме на її плечі. Зі свого боку ми як ініціа-тори заходів щодо порятунку іконостасу беремо на себе обовʼязки стежити за перебігом подій та інфор-мувати громадськість про актуальний стан справ. І наостанок. Стратегія порятунку Успенського іконостасу з кінцевою метою консервації й рестав-рації памʼятки є ініціативою, спроектованою на низку інших творів давнього сакрального мистецт-ва, які ще зберігаються по різних церквах Галичи-ни, перебувають у власності сільських громад та, одночасно, за своїм мистецьким значенням є па-мʼятками національного масштабу. Ми сподіває-мось, що приклад успішного вирішення проблеми порятунку Успенського іконостасу стане дорого-вказом для обліку та реставрації нашої вцілілої ми-стецької спадщини і таким чином допоможе збе-регти її для майбутніх поколінь.  
Висновки та перспективи дослідження. Іко-ностас Успенської церкви Львова, який споруджу-вався впродовж 1616–1638 рр., створений на за-мовлення Львівського Ставропігійського братства, що і визначило її основне іконографіче наповнен-ня, та реалізовану «програмну ідею». Зусиллями творців іконостасу Успенської церкви у Львові бу-ло сформовано нову художню систему релігійного малярства, якій незабаром судилося змінити стилі-стичний характер мистецтва широкого регіону – Галичини. Йдеться, зокрема, про збагачення тема-тичного репертуару новими сюжетами, невідоми-ми у попередній добі, новітнє вирішення просторо-вого середовища, поліфігурність сцен, перехід до жанрової репрезентації із залученням декількох різночасових сцен у полі ікони, подальше пластич-не моделювання ликів через застосування нової технології малярства у використанні олійних лесу-вань, що сприяло становленню невідомих досі візу-альних форм. Актуалізація священної історії здійс-нювалася через залучення постатей впливових світських осіб, ктиторів, меценатів та відтворення їхніх портретних рис. Обізнаність авторів іконоста-су Успенської церкви у Львові із західноєвропейсь-кою гравюрою та адаптація ними європейського досвіду стали основними передумовами для роз-ширення образно-стилістичного діапазону їхньої 
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творчості, що, у свою чергу, вплинуло в цілому на розвиток сакрального мистецтва Галичини в XVII ст. Усе це зумовлює необхідність негайної реставрації памʼятки, що, без перебільшення, перебуває на ме-жі зникнення. 
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Постановка проблеми. Під покровом Успен-ської церкви у Львові створені одні з визначних тво-рів західноукраїнського мистецтва, які ще потребу-ють спеціальної уваги вчених. Зокрема, у каплиці Трьох Святителів, при церкві Успіння Пресвятої Бого-родиці знаходиться ікона «Богородиця з житієм і ктиторами», винятковість іконографії якої потребує ґрунтовнішого вивчення та, згідно дослідження, має ширший зміст. Останні відкриття дозволяють по-но-вому розкрити твір й час створення ікони відомим львівським майстром Миколою Петрахновичем. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Іко-на «Богородиця з житієм і ктиторами» вперше опуб-лікована в чорно-білому зображення в монографії Во-лодимира Вуйцика [5]. Наталія Шамардіна звернула увагу на нетрадиційну іконографію твору, якій влас-тиво полісюжетність, алегоризм, і все у максимальній мірі [10:73]. Олег Сидор розглядав широке розповсю-дження подібних ікон на землях України, у часи ак-тивних контактів із західною ренесансною й бароко-вою культурою, де подібні зображення були звични-ми у творах церковного мистецтва [9:466–467].  
Мета. Провести докладне дослідження ікони, а са-ме – виявити та проаналізувати іконографічні особ-ливості ікони, джерела іконографії та встановити образно-стильове трактування ікони, що дасть мож-ливість встановити більш вірну дату написання тво-ру та розкрити інші чинники до написання ікони. 
Виклад основного матеріалу. Поява нової те-матики у релігійному малярстві була зумовлена процесом «вестернізації» (орієнтація на систему цінностей Західної цивілізації) української візуаль-ної культури та впливом ренесансних тенденцій ще від кінця XVI ст. Важливо, що провідником та ге-нератором нових ідей західного мистецтва був львів-ський малярський осередк, що на початку XVII ст. відіграв особливу роль у культурному житті не тіль-ки міста Львова, а й західноукраїнських земель за-галом. Одним із основних факторів розвитку мис-тецтва у напрямку західноєвропейської орієнтації стало наростання проунійних тенденцій у церковно-му житті, реалізацією яких стала Берестейська унія, та створення на місцевій історичній основі нової релігійної системи мистецької культури [1:131]. Ікону «Богородиця з житієм і ктиторами» повʼя-зують із творчістю маляра Миколи Петрахновича, який у 1637–1638 рр. завершував комплекс ікон на замовлення православного братства міської Успен-ської церкви [2:364], де втілив прагнення до нової візуалізації давніх іконографічних схем під впли-вом європейської культури. Символіко-алегорич-ний сюжет Непорочного зачаття Діви Марії, у яко-му Богородиця зображена на умовному троні із хмар (іл. 1). На Її руках немовля – Ісус. Цікаво, що постать Ісуса-дитини представлена у радісному ра-курсі, незвичній для XVII cт. іконографії. Навколо Богородиці – сонм ангелів, її архангели увінчують короною. Галуззя із трояндовим листям оплітають десять сюжетів: Різдво Богородиці, Введення до храму, Заручини Марії, Благовіщення, Зустріч Марії і Єлизавети, Поклін Волхвів, Обрізання Христове, Стрітення, Поклін царів, Втеча до Єрусалиму.  

  
 

Микола Петрахнович. «Вотивна ікона міщанської пари із 
Львова» 1660-і. рр. (Каплиця Трьох Святителів у Львові)  У приземеллі ікони, обабіч дерева з трояндовим та розлогим галуззям, розташовані святі – Йоаким та Анна, про яких «Протоєвангеліє Якова» (150 р. н. е.) розповідає, що батьками Діви Марії були Йоаким і Анна, які вели праведне життя, постійно молилися, дотримувалися постів, приносили Богові жертви вдвоє щедріші, ніж інші віруючі, вони не мали ді-тей пʼятдесят років, а в ті часи бездітність вважала-ся ганьбою перед людьми та Божою карою, не втра-чаючи надії на те, що Господь почує їхні молитви [3:9,100-102]. Поруч з ними львівські ктитори-мі-щани (у джерелах поки що не виявлено їх конкрет-них даних) представлені масштабно, з індивідуалі-зованою образною характеристикою, у похилому віці, упокореними, у молитовному звернені до Бого-родиці, на що вказує такий атрибут, як вервиця в ру-ках міщанки. З точним відтворенням тогочасного одягу. Перед міщанкою, навколішках, фігурка дівчин-ки у віночку, яка обома руками тримає хрест. Іконо-графія сюжету за художньо-образним змістом спри-ймається як вотивний образ, створений в знак подя-ки за отриману із небес ласки, молитовного про-хання, у цьому випадку – радісної в їхньому житті події – народження довгоочікуваної дитини. Традиційна вервиця із хрестом у руках міщанки, що походить із католицької традиції, переконує нас, що прообразом твору є іконографія Богородиці Ца-риці Розарію, яку повʼязують із чудом перемоги християнської флотилії над турецькою під м. Ле-панто у 1571 р. Перемогу християн над турками приписали заступництву Пресвятій Богородиці, ос-
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кільки перед цим боєм Папа Римський Пій V прохав усіх вірних католиків читати молитви Розарію. На памʼять про цю подію орденом домініканців було встановлено свято Діви Марії – Цариці Розарію та проголошено офіційним культом католицизму. Ро-зарій – традиційна католицька вервиця-чотки, а також молитовна практика, яка читається за цими чотками, базована на поєднанні молитов та роз-мірковувань про основні правди віри. Це проста і одночасно глибока молитва, поєднана з роздумами про події з життя Ісуса Христа і Діви Марії [7]. Мо-литви Розарію відповідали 20 подіям, або тайнам, із яких – 5 Радістні – приурочених дитинству Ісуса Христа, 5 Світлі – про Його подвиг поступового схо-дження на Хрест, 5 Скорботні – що відносяться до страждань і смерті Христа и 5 Славні – нагадують про вічну славу Ісуса і Марії на небесах. Таким чи-ном, Розарій поділяється на чотири частини, кожна з яких містить по пʼять тем для роздумів, званих таєм-ницями. Прикладом може бути гравюра Антонія Вірік-са (Antonius Wierix)1604 р. (іл. 2) [11:239]. На цій гра-вюрі Богородиця із немовлям обрамлена вінком у ви-гляді підкови, з зображенням пʼятьох радісних Тайн Розарію, присвячених дитинству Ісуса Христа. Якщо проаналізувати їх послідовність можна побачити, що сцени розташовані у послідовності читання молитов Розарію: Стрітення Господнє, Відвідини Дівою Ма-рією св. Єлизавети, Благовіщення, Різдво Ісуса Хрис-та, віднайдення 12-річного Ісуса в Єрусалимському храмі. А центральна сцена цієї гравюри випромінює емоції радості та щастя материнства. Одним із аналогів іконографії львівської ікони слугував графічний зразок – «Пʼятнадцять Таєм-ниць Розарію» Филиппа Галле (Philips Galle) 1577 р. за рисунком Хендріка Голцинуса (Hendrick Goltzi-us). У гравюрі зображено пʼятнадцять Таємниць Ро-зарію богородичного циклу та Страстей Христових, та ангелами по кутах (іл. 3).  Проаналізувавши іконографію сцен в іконі з Ус-пенської церкви та традиційний перелік зобра-жень іконографії Тайн Розарію, можна вважати, що М. Петрахнович для ікони у Львові відібрав лише ті сюжети, які відповідають радісним та світлим поді-ям євангельської історії – рокам дитинства. У на-шому випадку присвячені радісній події народжен-ням довгоочікуваної дитини в міщанській родині.  Можна стверджувати, що ще одним джерелом створення ікони для Успенської церкви став образ, створений у 1598 р. львіським малярем Йосипом Шольц-Вольфовичем з приводу передчасної смерті своєї внучки – «Богородиця з портретом Катерини Домагалич», що був встановлений у римо-като-лицькому латинському катедральному костелі Ус-піння Пресвятої Богородиці у Львові. Згодом, цей образ мав неабияку чудодійну силу зцілення від хвороб. У 1645 р. зі становленням культу ікони як «Божої Матері Благодатної» у 1656 р. король Поль-щі Ян Казимир (1648–1668 рр.) переніс ікону до го-ловного вівтаря костелу і склав перед нею урочис-ту обітницю. Монарх просив заступництво Пречис-тої при обороні Польської держави. Пізніше, у 1776 р., ікона була офіційно визнана як чудотворна [6:86].   

 
 

Антоній Вірікс  
(Antonius Wierix) «Таємниця Розарію» 1604 р.  За стилістикою написання твору ікона з Успен-ської церкви, виконана М. Петрахновичем відпові-дає його пізній творчості, тоді як він створював іконостас для Миколаївської церкви Крехівського монастиря, у 60-ті рр. XVII ст., а іконографія сюже-тів задіяних в іконі запозичена із північноєвропей-ських графічних взірців братів Віріксів [8].  Існували і інші приклади вотивних ікон, як при-клад зцілення людини від хвороби, або уникнення ще якогось лиха [9:469]. Ці образи виставлялися у церкві поруч із іншими іконами і за цих портретова-них проводилися молебні. Даний портрет родини ви-конував благальну-подячну функцію. Крім вотивних портретів, у церкві встановлювали ще труменні (епі-тафійні, натрунні), донаторські (ктиторські), і всі ці твори відносились до сакрального живопису [4:7].  Дана ікона вирізняється глибоким символічним змістом і ілюструє церковно-художнє життя Льво-ва даного часу і є виявом тогочасних суспільних процесів. Відображення нових ідей, що почали па-нувати у контексті ренесансних тенденцій, вве-дення в образно-виражальну структуру портрет-них зображень конкретних людей, дає змогу кон-стантувати еволюцію в духовній свідомості. У цьо-му випадку доповнення звичної образно-іконогра-фічної структури ікони портретним зображенням конкретних людей, як підпорядкований її компо-нент, що лише підкреслює домінування сакраль-ного образу чи мотиву [9:465]. 
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Йосип Шольц-Вольфович «Богородиця з портретом 

Катерини Домагалич», (фрагмент) 1598 р. 

Висновки та перспективи дослідження. Про-аналізована іконографія ікони засвідчила актуаль-ність подальшого вивчення культурних надбань Львова, та виняткову роль мистецького середови-ща міста в утверджені нової мистецької традиції XVII ст. Поширену назву твору М. Петрахновича «Богородиця з житієм і ктиторами» можна вважа-ти як «Вотивний образ міщанської родини» з церкви Успіння у Львові XVII cт. – ілюструє загальну ситуа-цію художньо-мистецького процесу краю, як своє-рідний зразок тогочасного духовного життя, що виходить з певної традиції, є виразником новатор-ських образних ідей, заснованих на використанні західно-європейських гравюр як іконографічних зразків водночас із збереженням планово-просто-рових засад давньої традиції, і у свою чергу слу-жить напрямком подальшого розвитку наступних творів, процесу «вестернізації», коли тогочасні єв-ропейські художні стилі набували у церковному мистецтві Львова нових візуальних форм. 
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Шпонтак Т. М. У статті аналізується вплив всесоюз-них і міжнародних симпозіумів художньої кераміки, які відбувалися на творчій базі в Дзінтарі (Латвія), на твор-чість українських митців. На основі унікальних творів ху-дожньої кераміки зроблено спробу виявити авторські ін-дивідуальності, технологічні експерименти, традиційні і новаторські підходи виставкової кераміки 1970-1980-х років.  
 Ключові слова: міжнародні виставки, художня кера-міка, Україна, традиції, новаторство.  
 
Шпонтак Т. М. В статье анализируется влияние все-союзных и международных симпозиумов художествен-ной керамики, происходивших в творческой базе в Дзин-тари (Латвия), на творчество украинских художников. На основе уникальных произведений художественной ке-рамики сделана попытка выявить авторские индивиду-альности, технологические эксперименты, традицион-ные и новаторские подходы выставочной керамики 1970-1980-х годов.    
Ключевые слова: международные выставки, художе-ственная керамика, Украина, традиции, новаторство.  
 
Shpontak T. M. The article analyzes the influence of all-union and international symposia in the sphere of professio-nal art ceramics, which took place at the originative base in Dzintar (Latvia), on the works of Ukrainian artists. An at-tempt to reveal the path of development of the author's visi-on, individuality, technological experiments, traditional and innovative approaches of ceramics exhibitions, during the period from the 1970s to 1980s, was made on the examples of creativity of leading professional ceramic masters as well as on the basis of their unique masterpieces of art ceramics.   New perspectives arose in the field of figurative plastic transformation of the forms and contents of the ceramic works in the conditions of creative symposium plein air pain-tings in Europe in the second half of the twentieth century. Thanks to participation in the all-union and international symposia, Ukrainian ceramists gained extensive experience in the knowledge of new materials and technological possibi-lities of ceramic roasting. A multitude of innovative discove-ries and discoveries in the art of Ukrainian ceramics have fostered a healthy creative competition within artists at in-ternational symposia and exhibitions.  
Key words: international exhibitions, art ceramics, Uk-raine, traditions, innovations, symposia, plein air painting.  _____________________________________________ © Тетяна Шпонтак, 2018 

Постановка проблеми. Наприкінці 1960-их – на початку 1970-их рр. особливу роль в Європі по-чинає відігравати симпозіумний рух в ділянці ху-дожньої кераміки. Цей фактор в значній мірі впли-ває на дослідження сучасних мистецьких процесів, вимагає паралельного аналізу історичних шляхів становлення української професійної кераміки. У згаданий період перед керамістами відкрилися не-сподівані перспективи – вихід на всесоюзні і між-народні симпозіуми художньої кераміки, який роз-починався творчій базі в Дзінтарі (Латвія). Неза-бутня практика творчого спілкування принесла ук-раїнським керамістам великий досвід, сприяла ак-тивному розширенню кругозору, швидкому піз-нанню нових матеріалів і технологічних можливос-тей, відчуттю впевненості у власних силах.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню творчості українських художників-керамістів присвячені окремі наукові монографії, публікації в періодичних виданнях і каталогах. На особливу увагу заслуговують наукові праці А. Бота-нової, О. Голубця, Т. Зіненко, О. Клименко, О. Лагу-тенко, С. Лупій, М. Некрасової, О. Пошивайла, З. Че-гусової, Р. Шмигала, де розглядаються окремі ас-пекти процесу становлення української професій-ної кераміки. Однак, питань її виходу на міжнарод-ну арену, участі українських митців в міжнародних конкурсах та симпозіумах згадані автори торка-ються лише побіжно, принагідно.  
Мета дослідження. Показати та виявити при-чини та характер перемін, які відбувалися в час ди-намічного зростання професійного рівня українсь-кої кераміки, з’ясувати значення і вплив міжнарод-них конкурсів та симпозіумів кераміки, зокрема, творчих груп у Дзінтарі, на творчі експерименти українських художників-керамістів.  
Виклад основного матеріалу. Найважливішу роль у розвитку європейської кераміки наприкінці 1960 – на початку 1970-х рр. відігравали найбільші міжнародні конкурси в Італії (Фаенца) та Франції (Валлорис). Вони стали основною ареною експери-ментальних пошуків, нових прийомів формоутво-рення, технік декорування та способів випалу ке-рамічних матеріалів. Українські дослідники відзна-чали важливу роль інтернаціональних конкурсів в Італії та Франції, на яких викристалізовувалися і формувалися основні напрямки сучасного мисте-цтва. [1:162-173]  В Україні в той час основним центром зародження і розвитку професійної кераміки стає Львів. Фахів-ців найвищого рівня готує тут Львівський держав-ний інститут прикладного та декоративного мис-тецтва. В 1963 році на Львівській експерименталь-ній кераміко-скульптурній фабриці впроваджуєть-ся цілком нова, незнана досі технологія виробни-цтва художніх творів з камʼяної маси та шамоту.  Важилвою віхою на шляху становлення профе-сійної декоративної кераміки стали виставки «Львів-ська кераміка», що сприяли небувалому зростанню її популярності. Фактично, в час так званої «відли-ги», а далі на початку на початку 1970-х років кера-міки зайняли одні з провідних позицій у розгор-
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танні нонконформістських процесів, акумулюванні оригінальних творчих ідей. Їхній колектив був най-численнішим саме у Львові та включав досвідче-них художників старшого покоління – Я. Захарчи-шина, З. Березу, М. Гладкого, Б. Горбалюка, Г. Кічу-лу, В. Кондратюка, М. Кордіяку, І. Малишка, І Том-чука, а також молодих випускників кафедри худож-ньої кераміки ЛДІПДМ – О. Безпалків, В. Гудака, Т. Лев-ківа, М. Кравченко, М. Курочку, Р. Петрука, Г. Ошурке-вич, М. Савку-Качмар, І. Туманову, Н. Федчун, З. Флінту, Я. Шеремету і багатьох інших. [2:92-93] Виставки «Львівська кераміка», які були органі-зовані в 1961, 1963, 1967 та 1972 роках, пройшли з успіхом, однак в умовах тодішнього СРСР вони були практично ізольовані від світового простору. Львів-ські художники вирішували проблеми ідентичні до принципового вибору художників колишній рес-публіках Прибалтики – Литви, Латвії та Естонії, які були долучені до СРСР значно пізніше: «Програмно спираючись на народні традиції, відроджуючи ряд ремесел, виступаючи ініціаторами створення спі-лок ремісників різного профілю («народних майст-рів»), художники Литви, Латвії та Естонії з роками утвердили на цій основі національну своєрідність своєї кераміки, гобелену, художнього металу (…) застосовуючи експресію і символіку, властиві на-родному мистецтву, вони підходили впритул до формотворчих якостей сучасного мистецтва Захід-ної Європи». [3:195] Головною причиною творчої та технологічної скутості митців тих років можемо назвати радян-ську систему ідеологічного контролю, тоталітарну владу, яка успішно боролася зі сміливими та неба-жаними для неї проектами. У післявоєнні роки роз-виток керамічного виробництва, технологічні до-слідження були в знасній мірі призупинені. Профе-сійний кераміст не мав можливості вибирати від-повідні керамічні маси і барвники, а також режим випалу. Саме тому симпозіуми в Дзінтарі дали той настільки необхідний життєдайний ковток свіжого повітря для вільної творчої практики митців. Твор-чі групи мали змогу працювати з білою часовʼярсь-кою глиною (Українська), шамотною масою з Ризь-кого фарфорового заводу, а також з традиційною червоною глиною. В Дзінтарі збагачується досвід роботи керамістів з температурними режимами випалів, розширюється палітра барвників, засоби пластичної виразності. Та найголовнішими залиша-ються сміливі творчі ідеї, за котрі західні журі від-значали наших митців на міжнародних конкурсах.   В процесах виходу українських кераміків на міжнародний рівень особливу роль відіграли зу-стрічі з досвідченими фахівцями. Серед них – відо-мий латвійський художник Петеріс Мартінсон, який був неодноразовим куратором симпозіумів в Дзінтарі. Цей виданий митець згодом став членом Женевської міжнародної академії кераміки і не-одноразовим лауреатом престижного конкурсів у Фаенці (Італія) та Валлорисі (Франція).  Його твор-че надбання завжди вирізнялося органічним син-тезом різноманітних керамічних технік, несподіва-них творчих підходів.  

Будинок творчості художників ім. Т. Залькална в Дзінтарі став надзвичайно плідним осередком для творчості багатьох художників, в тому числі й українських. Недарма створена в Дзінтарі декора-тивна кераміка зібрала такий рясний урожай різ-номанітних нагород на міжнародних конкурсах. Са-ме з розрахунком на гідне представництво і участь радянської кераміки в міжнародних форумах мос-ковські фахівці відбирали кращих керамістів в ме-жах колишнього СРСР для участі в двомісячних творчих групах упродовж 1970-их – 1980-их років.  На форумах всесоюзного рівня виявилася певна різниця у творчих підходах львівських та київ-ських керамістів. В повоєнні роки творчість київ-ських професійних художників тяготіла до тради-цій народного мистецтва, Львівські ж керамісти йшли шляхом експериментів, котрі розпочинали художники радянських республік Прибалтики (Литві, Латвії, Естонії), а також сусідніх країн так званого «соціалістичного табору» – Польщі, Угор-щині, Чехословаччині. Велике значення мали між-народні симпозіуми, які відбулися в 1971 та 1975 роках у Вільнюсі. Вони надали представникам Ук-раїни впевненості у власних творчих силах, актив-но сприяли розширенню діапазону їхніх творчих пошуків. Звідси найкращі композиції попадали на міжнародні конкурси художньої кераміки.  Під час першого на території колишнього СРСР Інтерсимпозіуму, що відбувся в столиці Литви в 1971 році, формувалися нові стилістичні лінії в мистецтві кераміки. Цілком природно, що найбіль-шим на симпозіумі було представництво тодішніх прибалтійських республік – Литви, Латвії та Есто-нії. Разом з тим, чимало творів показали також ху-дожники з Росії, насамперед, з Москви і Ленінграду, а також представники Вірменії та Грузії. Однак не можемо сказати що й українська експозиція не привертала уваги фахівців. Не було в програмі сим-позіуму, на жаль, ще творів такого знаного у май-бутньому кераміста як Тарас Левків (на той час він уже мав першу персональну виставку у Львові). Ра-зом з тим, його скульптурна композиція «Еней з троянцями» була показана в межах Всесоюзної ви-ставки кераміки «Кераміка-71», яка супроворджу-вала Інтерсимпозіум.  Творча база в Дзінтарі була важливою, насампе-ред в сенсі надання художникам-керамістам вели-ких технологічних можливостей. В книзі присвяче-ній творчій діяльності групи художників-кераміс-тів Санкт-Петербурга «Одна композиція» пишуть: «Важливо відзначити, що програми творчих груп в Дзінтарі надавали унікальну для радянських кера-містів практику високотемпературних випалів. Це дровʼяний випал при температурі 1150°С в печах експериментально творчої майстерні ХФ Латвій-ської РСР в капселі і мазутовий випал при температу-рі 1350°С на заводі керамічних труб в Болдерае. Най-більш загартована частина «ОК» – це твори дзінтар-ського походження, вони носять сліди прямого кон-такту зі стихією відкритого вогню. У Дзінтарі ленін-градські керамісти освоїли грунтовно розроблений латвійськими майстрами метод роботи з мʼяким 
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глиняним пластом, стисненим полотном. Місцеві художники щедро ділилися своїм досвідом оперу-вання фактурами, солями і окисами металів і інши-ми студійними, можливими тільки в ручному вико-нанні технологіями, мало або зовсім невідомими східним колегам до початку 1970х років».  [4:38-39] Варто зазначити, що в 1970-х роках у творчих груп у Дзінтарі, а за результатами їхньої роботи – на європейських конкурсах художньої кераміки у Валорисі (Франція) та Фаенці (Італія) побувала твори декількох українських керамістів, в першу чергу львів’ян. Безперечне лідерство займає тут згаданий вище Тарас Левків: Валорис – 1972, Фаеца – 1974, 1978, 1979. Серед інших митців у 1972 році в Фаенці були показані, зокрема, твори Зеновія Флінти (1974), Рамана Петрука (1975), Інни Тума-нової-Єршової (1977) [4:117].  Найтитулованішим українським керамістом то-го часу став, безумовно, Т. Левків. Звертаючись до роботи на гончарному колі він розв’язував складні пластично-композиційні завдання. Творчість ху-дожника спричинилася до формування сучасного обличчя професійної кераміки, як в Україні, так і за її кордонами. Знаний український кераміст неод-норазово одержував почесні дипломи міжнародних конкурсів художньої кераміки. Уникаючи конкрет-но-зображальних мотивів і віддаючи перевагу про-стим геометричним формам, він зберігав вірність техніці гончарного круга. Його заслуги на міжна-родній арені спонукали молодших колег шукати власні шляхи розвитку мистецтва української про-фесійної кераміки.  Незважаючи на помітне прагнення до новатор-ських підходів, домінантними на Міжнародному симпозіумі Вільнюсі 1971 року були все ж підходи близькі до традицій народного мистецтва. Харак-терною у цьому відношенні є творчість львівської керамістки Марії Савки. Її багатофігурні композиції пройняті духом народного примітиву. насичені чи-сельними дрібними деталями та можуть іноді на-гадувати традиційні весільні короваї. У кращих традиціях народної пластики виконана, зокрема, робота іншої львівської керамістки Марії Курочки під назвою «Гуцул з дитиною».  Декоративний пласт, вирішений у формі три-птиха представив випускник львівської мистецької школи згодом знаменитий на ввесь світ художник-живописець – Іван Марчук. Керамічна композиція-триптих за формою нагадувала давню ікону-скла-день, в якій вертикальні ряди глиняних кульок імі-тували завіси дверцят. Основну увагу митець зосе-реджує на центральній площині, яка густо запов-нена людськими постатями. Вільне творче відно-шення до глини продемонстрував Зеновій Флінта, Володіючи досвідом майстра живопису створює оригінальну декоративну вазуз вишуканим роз-писним декором.  Незважаючи на ручне ліплення, в пластичному вирішенні твору художник відходить від традиційних округлих об’ємів, отриманих під час точіння на гончарному крузі.  У 1975 році у Вільнюсі відбувся Другий міжна-родний симпозіум художньої кераміки, який закрі-

пив усвідомлення професійної декоративної кера-міки як унікального явища в мистецтві другої по-ловини ХХ століття. Він відзначався великим роз-махом: близько 300 митців-керамістів експонували понад 600 творів.1 Серед них були такі відомі по-статі як М. Копилков, В. Малолєтков, Н. Савина (Ро-сійська РФСР), Ю. Адамоніс, К. Каркайте, А. Лауцюс (Литовська РСР), О. Аболіня, П. Мартінсонс, А. Мил-брета, (Латвійська РСР), Х. Кума, Л. Рохлін, С. Симер (Естонська РСР) та інші.2 В цьому середовищі укра-їнські художники зуміли віднайти багато прияте-лів-однодумців, з якими нав’язали дружні стосунки і надалі намагалися підтримувалися постійне взає-мовигідне партнерство. Особливо важливим був факт привернення ними уваги організаційних структур тодішньої столиці СРСР. Саме вони відповідали за позитивні результати показу радянського мисте-цтва за кордоном і надалі запрошували українців до участі у всесоюзних творчих групах, зібраних для відбору авторських творів на міжнародні кон-курси худождньої кераміки .   В порівнянні з попереднім симпозіумом, на чер-говій виставці у Вільнюсі значно посилилася різни-ця між київським і львівським підходами. Яскра-вим свідченння тому став сам той факт, що уні-кальні авторські композиції львівських митців за-йняли уже майже половину всієї української експо-зиції. Їхніми авторами були Ольга Безпалків, Зено-вій Береза, Василь Гудак, Михайло Дзядик, Тарас Драган, Григорій Кічула, Мілада Кравченко, Марія Курочка, Тарас Левків, Петро Маркович, Роман Пет-рук, Інна Туманова, Неля Федчук. Зеновій Флінта, Володимир Хохряков, Ярослав Шеремета, Уляна Ярошевич.3 Значною кількістю оригінальних творів виді-лявся Т. Левків. На експозиції Всесоюзної виставки «Кераміка-75» представлена його декоративна композиція «Гірські хутори». На виставці ж безпо-середніх учасників 2-го Інетерсимпозіуму були по-казані його керамічні твори «Гори», «Камені та кві-ти», «Вишні», «Село в горах», «Кручені форми».4 Всі згадані праці представляли сміливі експерименти митця в ділянці формотворення, вміле застосуван-ня ним для формування яскравого образу елемен-тарних геометричних об`ємів, що утворюються в процесі точіння, під час обертання гончарного кру-га – циліндра, кулі, конуса. Роботи художника справ-ляли сильне враження, залишали відчуття повної свободи використання різних керамічних матеріа-лів і технік.  Привернула увагу робота О. Безпалків. Беручи за основу традиційні форми гончарного посуду, во-на створила оригінальну декоративну композицію «Народний театр» (або «Вертеп»). У способі формо-
                                                            1 Лащук Ю. Український розділ виставки «Кераміка СРСР-2» // Образотворче мистецтво. – 1976. – №. 1. – С. 32. 2 TSRS Keramika 75. – LietuvosTSR Dailes Fondo leidines. – 1975. – С. 20-25.    3 Там само. – С. 21-22.   4 Тарас Левків: Кераміка, графіка, інтарсія / Альбом. – Львів, 2007. – С. 124. 
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творення художниці традиційний народний посуд немов би оживає. В пластичний ансамбль входять кілька різновеликих фігур – герої різдвяного вер-тепу. Дотепністю вирізняються постаті царя, чорта з чортеням, ангела, музикантів тощо. Тулуби кож-ного з них вирішені у вигляді округлих, звичних за силуетом, порожнистих керамічних об'ємів, деко-рований легкою поілхромією.  У Вільнюсі були також представлені твори Т . Дра-гана, який середовищі львівської професійної кера-міки одним з перших прямував по нелегкому шля-ху пошуків нових принципів формотворення, він сміливо освоював нові матеріали та технологічні прийоми. Свої оригінальні ідеї художник успішно реалізував практично в усіх керамічних матеріа-лах: теракоті, шамоті, кам'яній масі, фаянсі та фар-форі. Представлена на симпозіумі композиція «Вес-на» вповні виражала основні принципи автора – особлива увага до вишуканого та продуманого композиційного вирішення, якому властива вираз-на конструктивність пластичного підходу, акцен-тований лаконізм пластичної мови, максимальна доцільність використанням специфічних якостей того чи іншого матеріалу.  Експонувалися твори львівської керамістки Ін-ни Туманової – учасниці республіканських, всесо-юзних та міжнародних виставок.  Згадаймо, що зго-дом, у 1978 році, вона буде нагороджена почесним дипломом Фаенца. Характерним прикладом твор-чого підходу мисткині стала показана у столиці Литви композиція-триптих «Цирк», складена з од-ного центрального прямокутного і двох квадрат-них пластів, литих у кам'яній масі.  Серед художників, які вміло користуються мож-ливостями гончарного круга, особливе місце за-ймали праці Уляни Ярошевич, зокрема, декоратив-на пластика «На ярмарок». У її вирішенні домінува-ло продумане композиційне зіставлення горизон-талей, величезних рогів і тулуба козла, на якому сиділи три маленькі фігури гончарів. Марія Куроч-ка, яка в декоративній кераміці у значній мірі до-тримується виразно скульптурної течії, показала філософську за змістом композицію, в якій виразно контрастували дві постаті – дідуся і онука. Ліплену з шамоту тарілку великого розміру під назвою «Птах» представив Михайло Дзядик. Твір М. Дзядика слу-жить яскрпавим свідченням перемін, котрі відбу-валися у сферах декоративної кераміки, трактуван-ням в ній зображальних мотивів у спосіб, що не мав нічого спільного із загально прийнятими постула-тами соцреалізму.    
Висновки. Українська професійна декоративна кераміка наприкінці 1960-их – на початку 1970-их років напрацювала значний творчий потенціал, во-лоділа потужним творчим колективом яскравих особистостей. Досвід, здобутий українськими ху-дожниками на міжнародних симпозіумах худож-ньої кераміки у Вільнюсі в 1971 та 1975 роках, став надалі вагомою підставою для їх участі у всесоюз-них творчих групах, які періодично відбувалися в латвійському містечку Дзінтарі (побережжя Юрма-ла, Латвія). У створюваному тут своєрідному міра-
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Дядюх-Богатько Н. Й. Зміна метанаративів у філо-

софії дизайну. Філософські пошуки змін метанаративів у суспільстві активно відбувались з середини ХХ ст. Пи-танню змін у суспільстві приділяло увагу багато філосо-фів ХХ ст.: Розалінда Краус, Жак Деріда, Жан-Поль Сартр, Джозеф Кошут, Теодор Адорно, Жан-Фрнасуа Ліотар, Ум-берто Еко, Жан Бодріяр, Анне ДʼАлева та Зигмунт Бау-ман. Зміна метанаративів у зміні векторів з традиції до розуміння сучасності. Ці зміни ми простежуємо в архі-тектурі, інтерʼєрах, в дизайні одягу, меблів, поліграфії, веб-дизайні. Сьогодні дизайнеру необхідно орієнтува-тись в сучасному розумінні філософії, бо глядач також розвивається і також змінюється.  
Ключові слова: дизайн, філософія, наратив, сучас-ність, суспільство.  
Дядюх-Богатько Н. И. Изменение метанаративив в 

философии дизайна. Философские поиски изменений метанаративив в обществе активно происходили с се-редины ХХ в. Вопросу изменений в обществе уделяли внимание многие философы ХХ в.: Розалинда Краус, Жак Дерида, Жан-Поль Сартр, Джозеф Кошут, Адорно, Жан-Франсуа Лиотар, Умберто Эко, Жан Бодрийяр, Анне ДʼАлева и Зигмунд Бауман. Изменение метанаративив в измене-нии векторов из традиции к пониманию современности. Эти изменения мы прослеживаем в архитектуре, ин-терьерах, в дизайне одежды, мебели, полиграфии, веб-дизайне. Сегодня дизайнеру необходимо ориентиро-ваться в современном понимании философии, ибо зри-тель также развивается и также меняется.  
Ключевые слова: дизайн, философия, нарратив, сов-ременность, общество.  
Dyadyuh-Bohatko N. Change metanratives in the design 

philosophy. Philosophical quest for changes in metanarratives in society has been active since the middle of the twentieth cen-tury. If you turn to the chronology of time, many philosophers of the twentieth century paid attention to the issue of changes in society. Such as Rosalinda Kraus, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre, Joseph Koschut, Theodore Adorno, Jean-François Lyo-tard, Umberto Eco, Jean Bodrire, Anna DʼAleva and Zygmunt Baumann. Change metanratives in changing vectors from tradition to understanding modernity. These changes are traced in architecture, interiors, clothing design, furniture, printing, web design. Today the designer needs to be guided in the mo-dern sense of philosophy, because the viewer also develops and also changes. 
Keywords: design, philosophy, narrative, modernity, so-ciety. ____________________________________________ © Наталія Дядюх-Богатько, 2018 

Постановка проблеми. Українська національна ідентичність дизайну яскраво прочитується у бага-тьох проявах: ужитковому мистецтві, інтерʼєрі, гра-фічному дизайні. Часто найхарактернішими її про-явами є орнамент, конструкція, колорит. Та прояви колоніалізму і глобалізації часто намагались знеці-нити їх особливості, проте різним чином. Якщо ко-лонізація часто за мету мала знищити самобут-ність українського дизайну, як вияву національної ідентичності. То глобалізація за мету ставить собі інші цілі. Метою глобалізації є поліпшення еконо-мічного становища або експлуатації, тобто в першу чергу економічний чинник. Але чи політичний і економічний чинник можуть іноді переплітатись? І як це впливає на національний дизайн? Та у світі давно вже прийнято розглядати в су-часній історії мистецтва період постколоніалізму, що включає визнання перспективи різних людей та постмодернізму (останній є розроблений в тео-рії значно краще). Як це все впливає на дизайн і мистецтво? Як змінюються основні тенденції на-ціональних рис у дизайні одягу, інтерʼєрі, в графіч-ному дизайні? 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо звернутись у хронологію часу, то питанню змін в суспільстві приділяло увагу багато філосо-фів ХХ ст. Проте нас цікавить саме ті, концепції яких мають вплив на пояснення тенденції в сучас-ному мистецтва та дизайну, зокрема. Серед них ви-окремимо таких як, Розалінда Краус [16;17], Жак Деріда [15], Жан-Поль Сартр [9], Джозеф Кошут [10], Тодор Адорно [1], Жан-Фрнасуа Ліотар [11], Умберто Еко [8], Жан Бодріяр [4], Анне ДʼАлева [14] та Зигмунт Бауман [2].  
Виклад основного матеріалу. Американка Ро-залінда Краус (н. 1941) у творі «Його імʼя Пікассо» (1980) наполягає проти використання біографічної або контекстної інформації для інтерпретації ку-бізму робіт Пікассо, особливо в колажах, саме тому, що роботи самі відхиляють завдання, що представ-ляє собою світ (тобто відкидає мімезис) [16]. За Краус, колажі Пікассо брати участь у «Матеріал фі-лософія», тобто, через їх формі і за матеріалами во-ни стверджують, що подання в корені про відсут-ність фактичної наявності. Вагомість внеску Р. Кра-ус полягає в тому, що вона критикує практику ін-терпретації твору мистецтва, насамперед, з погля-ду біографії художників [14:20]. Її твір «Оригіналь-ність авангарду: постмодерніст повторення» (1981) досліджує уявлення про самобутність і чоловічий індивідуалізм, що лягли в основу ідеї авангарду [14:155;17]. Що для нас важливо в дослідженнях Розалінди Краус, це її твердження абсурдності роз-гляду твору мистецтва, з точки зору біографії худож-ників, бо ж так само розглядати дизайнерський 
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твір, крізь біографію митця в ХХ ст. часто також є абсурдним.  Наступним, ми зачепимо французького філосо-фа Жака Дерріду. Жак Дерріда (1930–2004), засновник філософії деконструкції, що мала серйозний вплив на гумані-тарні науки та мистецтво у другій половині XX ст. (її або підтримували або не менш розповсюджено критикували та не приймали). Одним із основних понять філософії Жака Дерріда виступає поняття «диферанс». За ним, «диферанс» це одночасно і встановлення відмінності, і відстрочка, відкладан-ня. Дерріда виділяв два основних значення терміну «відмінність». Перше передбачає зволікання у часі, пошук часу та сил для операції відкладання, тобто щось на зразок «часового становлення простору» та «просторове становлення часу». Друге значення: «розрізняти» – не бути тотожнім, бути відмінним, іншим, не таким [15]. Саме друге значення має ве-лике значення для сучасного дизайну. Бо бути від-мінним від інших суть сучасного пошуку в дизайні.  Жан-Поль Сартр, започаткував напрямок у фі-лософії ХХ ст., що зветься екзистенціалізм. Цей на-прямок проголошує, що буття людини є унікаль-ним та ірраціональним. У праці «У пошуках абсолю-ту» (1948) Жан-Поль Сартр (1905–1980) стверджу-вав, що «екзистенціалізм – це гуманізм», бо «екзи-стенція» унікальне і неповторне переживання окре-мого індивіда, ні на кого несхожого. Екзистенціональ-не мистецтво полягає у концепції свободи волі, яка є «проектом», у якому індивід не підпорядкований са-мому собі, а проектує, неначе «збирає» себе, і він пов-ністю відповідає за свої вчинки та за себе [9]. По-слідовниками цього напряму вважають Альбера Ка-мю (1913–1960), Жана Жене (1910–1986) та Симону де Бовуар (1908–1986). Вони виробили поняття «від-чуження», коли індивідуальність людини стандар-тизована, підпорядкована соціальним інститутам, не має можливості творити свою історію.  Яскравим представником мистецтва екзистен-ціалізму вважають італійського скульптора Аль-берто Джакометті (1901–1966). Його твори неначе заперечення мімезісу. Створювати скульптуру для нього означало «видаляти жир з простору», як за-значав Ж. П. Сартр.  І на нашу думку, так само в масовому продуку-ванні певних дизайнерських виробів також існує стандартизація та відчуження певних деталей від загальної мистецької концепції. Проте, коли дизай-нери працюють із індивідуальним замовником, то кожний з них є унікальний і тому особливості ви-робу, що продукуються по будуть унікальні. Ще один напрям філософський «концепт» – фор-мально-логічна ідея речі, явища, твору мистецтва, що виражена у словах. Його теоретиком є Джозеф Кошут (н. 1945), праця «Мистецтво після філосо-фії» (1969) [10]. В концептуальному мистецтві від-бувається зміна засад з художньо-естетичного спо-глядання твору на збудження аналітичної діяль-ності свідомості глядача. За Кошутом, є не можливим обговорювати ми-стецтво в загальних термінах, без використання 

тавтології, адже «схвалити» мистецтво за певну якусь іншу «ручку», означає просто зосередитись на якомусь іншому аспекті або якості, що звично не мають значення для «стану мистецтва» в конкрет-ному артефакті [10:6]. І далі він стверджує: що «стан мистецтва – це концептуальний стан. Той факт, що мовні форми, у які художник огортає свої вислов-лювання, одночасно є «приватним кодом» або мо-вою, неминучою умовою свободи мистецтва від морфологічних обмежень, а з цього випливає, що для того щоб розуміти і оцінювати сучасне мисте-цтво необхідне знайомство з ним» [10:6]. Крім того, що Дж. Кошут вважають засновником філософського напряму ХХ ст. він водночас є і відо-мим митцем. Його твори – це виставлені в галере-ях, так би мовити, триптихи: предмет, його фото-графія та енциклопедичний текстовий опис. Це могли бути різноманітні речі: стілець, швабра, го-динник, молоток, капелюх, пальто та ін. Його відо-мим концептуальним твором є «Один та три стіль-ці» в Музеї сучасного мистецтва (Нью-Йорк, 1965), де біля стіни стоїть стілець і з одного боку від ньо-го його ж фотографія, з іншого текстовий опис стіль-ця з енциклопедії.  Твори Кошута прямо стосуються як мистецьких практик, так і сприйняття дизайну, й ставлять пе-ред мистецтвознавцями неоднозначне питання: «На що ви звертаєте увагу і що для вас є головним?» Сам стілець, його фотографія і словесний опис, як арт-обʼєкт? Його теорія та мистецькі твори й нази-вають концептуалізмом в мистецтві. Він також зупинявся на питаннях, чому «проста людина з вулиці настільки нетерпима до худож-нього мистецтва (Artistic Art) і завжди потребує мистецтва як традиційної мови. Те, що формалісти називають «новаторським мистецтвом» (Novelty Art), є не раз спроба знайти нові мови, хоча (наяв-ність) нової мови зовсім не означає, що вона буде формувати певні нові висловлювання (наприклад: більшість кінетичного та електронного мистецт-ва)» [10:6]. Наступний теоретик, німецький філософ, музи-кознавець Теодор Адорно (1903–1969) є представ-ником Франкфуртської школи. Найважливішою його працею вважають «Негативна діалектика» (1966). Він вважав, що «правдивий зміст не може бути чи-мось виготовленим. Кожен акт виготовлення в ми-стецтві – це індивідуальне намагання сказати, чим не є сам виріб і чого він не знає: саме це й стано-вить дух мистецтва. Саме тут міститься ідея мисте-цтва як ідея відновлення природи, що була при-гнічена і втягнена в динаміку історії» [1:181]. Ці теоретичні твердження є прекрасною ілюстрацією для більшості мистецьких творів з декоративно-ужитковим призначенням. Чи твір в дереві чи склі, металі чи у пряжі тут часто ідея може бути як від-новлення природи матеріалу, його підкреслення, так і бути пригніченою задумом. Він каже: «історію можна назвати змістом ху-дожніх творів. Аналізувати художні твори – озна-чає не що інше, як усвідомити історію, іманентно нагромаджену в них» [1:120–121]. 
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Важливим теоретиком постмодернізму вважа-ють Жана Франсуа Ліотара (1924–1998). Французь-кий філософ, у своїй книзі «Постмодерністська си-туація. Доповідь про знання» (1979) висунув гіпо-тезу про зміну статусу пізнання в контексті пост-модерністської культури і постіндустріального сус-пільства. Він починав викладати в Алжирі (1950), пізніше в Парижі (1970–1989), далі читав лекції в Каліфорнійському, Єльському Монреальському уні-верситетах, в Сан-Дієго та Сан-Пауло. Та на нашу думку важливими були його політичні погляди, бо він був активним членом французької політичної організації «Соціалізм або варварство», що утвори-лася як реакція на невідповідність троцькістської доктрини до тоталітарної форми правління, яка прийняла виразні форми в Радянському Союзі. Його У 1998 р., якраз при підготовці конференції «Постмодернізм і Теорії ЗМІ», він несподівано по-мер від швидко прогресуючої лейкемії.  Для мистецтва теорія Ліотара також мала вели-чезне значення. Він стверджує, що всеосяжні істи-ни (великі наративи західної цивілізації), які ствер-джують, щоб пояснити все – більше не працюють (1979) [11]. Він стверджує, що великі, підсумовуючі теорії, такі як гуманізм, не допомагають нам зрозумі-ти постійний потік культури, її нескінченні процеси синтезу. Ліотар наполягає на дослідженні культури як процесу, а не речей, і підкреслює соціальні кон-тексти, які формують цей процес. За ним, ми повинні визначити основні наративи, які формують нашу культуру і суспільство, ті наративи, які приховують стільки, скільки ж вони і показують [14:152]. Для істориків мистецтва, постмодернізм викли-кав переоцінку історії дисципліни і ставлення до мистецтва та історії мистецтва. Провокаційний аналіз цього повороту в історії мистецтва був пред-ставлений німецьким мистецтвознавцем Ганс Бел-тінг (н. 1935) в праці «Кінць історії мистецтва?» (1983). Уній Бельтінг стверджує, що історія мистецтва за-знала розкол в ХІХ ст., коли модерні художники відвернулися від минулого. В результаті чого було розроблено два різних способи розповідаючи істо-рії мистецтва, один для до модерного періоду і піс-ля для модерного періоду [14:155]. Цікавою постаттю для дизайнерів, буде і Умбер-то Еко (1932–2016), італійський філософ, лінгвіст та його твір, що рекомендуємо широкій аудиторії це «Як написати дипломну роботу: Гуманітарні на-уки» (2007) [8]. Варто, зауважити, що дана праця може бути корисною не лише початківцям гумані-таріям, а й тим кого цікавлять особливості напи-сання теоретичної праці з дизайну за європейсь-ким стандартом. Теоретичне кредо Умберто Еко можна узагальни-ти фразами «Постмодернізм – це іронічне, відсторо-нене осмислення минулого культури в ігрових фор-мах» та «Богів створюють слова, а не навпаки». Французький соціолог і філософ Жан Бодріяр (1929–2007) є теоретиком «смерті модерну» і осново-положником нової метафізичної теорії, що базується на наступі симулякрів третього порядку – симуляк-рів, заснованих на інформації, моделі, кібернетичній 

грі, суть яких полягає в тотальній операційності, гі-перреальності, прагненні до тотального контролю. У своїй праці «Симулякри і симуляція» (1981) Бодріяр наводить цілу низку оригінальних су-джень і прочитань того, що діється сьогодні у світі, світі, який дедалі більше стає реальнішим за реаль-ний: гіперреальним. І ці його судження мають без-посереднє відношення до графічного та мультиме-дійного дизайну. Наприклад, він порівнює рекламу зі порногра-фією: «реклама, подібно до інформації, руйнує на-пруження, прискорює інертність… усе це виставля-ється напоказ точнісінько так, як секс у порно-графії, тобто так, що ніхто не вірить цьому, з тією самою втомленою непристойністю» [4:136]. Його теорію історики мистецтва відносять ще й до течії гіперреалізму, естетичні принципи якої по-лягають в деталізації предметів та сцен в гіперре-альному живописі, скульптурі, що базуються на фо-тографічному відтворенні. «Симуляції того чого на-справді не існувало». В образотворчому мистецтві яскравим представником є Рон Муек, австралієць, який створює гіперреалістичні скульптури, але в збільшеному або зменшеному вигляді, що додає відчуття Гулівера «в країні ліліпутів» чи навпаки. Та зрештою воскові скульптури музею мадам Тюссо також можна віднести до напряму гіперреалізму. У вже згадуваній праці «Симулякри і симуляція» Бодріяр запитує і відповідає, неначе читає лекцію широкій аудиторії: «На який час припадає «золо-тий вік» рекламного проекту? На час екзальтації предмета за допомогою відеоряду, екзальтації про-цесу придбання та споживання за допомогою над-мірних рекламних витрат? Хоч би яким був ступінь підпорядкованості реклами капіталу (але цей бік питання – питання соціальних та економічних на-слідків впливу реклами – завжди залишався без розвʼязку і є, по суті, нерозвʼязним), вона завжди була більше, ніж підпорядкованою функцією, вона була дзеркалом, простягнутим світові політичної економіки та товару…» [4:137] Так сучасні дизай-нерські проекти у зовнішній рекламі намагаються переступити грань між реальністю і рекламним продуктом, заливаючи фарбою громадський про-стір, висаджуючи автомобілі на дахи будинків – знищуючи тим грань між реальним життям і на-садженням капіталістичного продукту. Окремі Бодіяра фрази звучать неначе пророчи-ми з 1981 р. (часу публікації книги), бо він каже, що «немає навіть тієї мінімальної ілюзії, завдяки якій події можуть набувати ознак реальності, – немає більше ані сцени, ані духовної чи політичної со-лідарності» [4:230]. На наш погляд влучними і пророчими є його слова: «Ми живемо в епоху подій, що не мають на-слідків (і теорій, що не ведуть до висновків). Смисл уже не має на що сподіватися» [4:230]. Наша сучасниця, історик і теоретик мистецтва Анне ДʼАлева є автором підручника «Методи і тео-рії історії мистецтва» (2005) за одним з яким на-вчаються більшість наших британських та євро-пейських колег [14]. Вона влучно підсумовує, що 
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постмодерністські історики мистецтва працювали, щоб замінити єдиний головний розповідь (нара-тив) з практикою декількох історій мистецтва. Зок-рема, розповідаючи історії сучасного мистецтва, акцент робиться на модернізми, а не особливий модернізм, як і історики мистецтва працюють, щоб включити регіональні та багатонаціональні перс-пективи, а також питання раси, класу, статі та сек-суальності. Зʼявляється увага до розпізнавальних модернізму Азії, Африки, Тихоокеанського регіону та Латинської Америки, а також більш повний спектр візуальних мистецтв, в тому числі «високо-го» і «низького» мистецтва [14:155]. Теоретична праця ДʼАлевої це неначе призма крізь яку пропо-нується розгляд сучасного мистецтва та дизайну зокрема. Це той предмет, не володіючи яким ти ні-як не зможеш розібратись в сучасних теоріях і тен-денціях, особливостях і суперечностях дизайну.  Зинмунт Бауман (1925–2017), польсько-єврей-ський постмодерний філософ. Читав також лекції у Львові та Києві. Наведемо витримки з його інтер-вʼю, що відображають зміни метанаративів у філо-софії мистецтва та дизайну. «Двадцять років тому західний світ – світ, в яко-му ми з вами живемо, – був зовсім іншим для ху-дожників. У них було мало свободи експерименту, але багато впевненості в тому, що потрібно робити. А зараз навпаки. Свобода нічим не обмежена. Ко-жен художник вільний вигадувати щось абсолютно нове. Але є й інша сторона – у художників немає впевненості в тому, що потрібно робити, на що можна сподіватися, на що – ні. Вони не можуть зна-йти себе в цій новій дійсності» [2]. «Сьогодні у художників менше можливостей для довгострокових проектів. Немає спонсорів, дер-жавного фінансування недостатньо, а на ринок взагалі покладатися дуже важко, тому що ринок не любить і не дозволяє планувати на далеке майбут-нє. Він вимагає негайних результатів, в першу чергу, фінансових, звичайно ж. У новий час поняття між-владдя знову відкрили – політичні філософи, особ-ливо, італійський філософ Антоніо Грамші, який вклав новий зміст в це поняття. У його розумінні, «inter regnum» – це не перерву між одним законо-давцем і іншим, а період, коли звичні і випробувані засоби ефективної дії вже не працюють, а нових за-собів і стратегій ще не вигадали. І ми якраз перебу-ваємо в цьому періоді» [2]. «До війни була Ліга Націй, в яку входило 36 дер-жав, які вважалися незалежними. Для того, щоб бу-ти визнаними такими, вам потрібно було встано-вити три роду незалежності: військову, економічну і культурну. І країни власним коштом мали вирі-шити ці проблеми» [2]. То які причини зміни метанаративів? Загалом їх можна виділити два великі напрями, що вплинули на міну філософії дизайну в другій половині ХХ – ХХІ ст.  Перша причина, в яку можна узагальнити куль-турні зміни, – це глобалізація. З глобалізації питан-ня класифікації і кордонів, що існують в межах ми-стецтва є часто умовні. Межі в періодизації, в ок-реслені явищ є часто туманною річчю, і не повʼяза-ні зі історичним розвитком або географічними кор-донами. Сьогодні Інтернет мережі змінили доступ до інформації. Немає меж, переваги.  

Друга вагома річ, яка сильно впливає на вітчиз-няне середовище в цілому, і мистецтві також, – це постколоніалізм.  Історія, як й історія мистецтва в Україні були маніпулюванні колоніальними і імперськими сис-темами. Досліджуючи оригінальні тексти часто зу-стрічаємось з маніпуляціями у перекладах, щодо змісту тексту в залежності від потреб імперської держави. Постколоніальні кліше: «не можна сказа-ти нічого проти начальства».  Найскладніший виклик, з яким приходиться щоденно боротися в Україні, це пост-радянська, пост-колоніальна система, впроваджена не лише на за-конодавчому рівні, а на рівні менталітету. Як за-значає Тамара Гундорова у своїй книзі «Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми» «колишній радянський блок структурно був систе-мою, де працювали механізми колонізації, понево-лення й домінування… Досвід тоталітарної коло-ніалізації у ХХ ст. особливо потребує застосування постколоніальної методології…» [5:9]. І зауважує, що травмована свідомість є не лише сховищем но-вих смислів, а й загрозою, бо виникає травматичне минуле. І потрібні особливі зусилля – особливе «пропрацювання» памʼяті, щоб визволити сучас-ність і могти оцінювати минуле естетично і кри-тично [5:16]. Двадцять пʼять років українці не особ-ливо розуміли, що робити із тим пост колоніаліз-мом, і «невже він у нас є?».  Ще однією ознакою постколонільності ми б ви-ділила кіч. Хоч про кітч ще на початку ХХ ст. писав Ґрінберґ у статті «Авангард і кітч» у контексті імі-тації культури в низьких прошарках суспільства [6]. Проте і на початку ХХІ ст. «кітч стає своєрідним подвійним зображенням – називанням і дійством водночас». [5:470]. Бо прикметною рисою зростання довіри до кітчу в сучасному світі стає «реабілітація сентиментальної чутливості». Адже кіч від самого по-чатку асоціювався зі солодкавим, сентиментальним мистецтвом, яке відвертає від світу і підмінює його обʼєктами комфортними і безпечними [Там само].  Наша співвітчизниця Тамара Гундорова у моно-графії «Транзитна культура. Симптоми постколоні-альної травми» (2013) досліджує питання кітчу на основі літературної спадщини, але на наш погляд її висновки абсолютно накладаються і на образотворче та прикладне мистецтво. Так, вона зазначає, що «мо-жна співвіднести форму кітчу з феноменом інтертек-стуальності. Вигаданий авангардистами, прийом ін-тертекстуальної енциклопедії, що передбачає існу-вання ідеального читача, здатного розгадати всі приховані алюзії, переходить у масмедіа» [5:470]. Саме подвійна природа кітчу як репрезентації і дійства водночас, як подвійної репрезентації допома-гає зрозуміти його місце в сучасному суспільстві, де кітч відіграє важливу роль у процесах нового полі-тичного і культурного міфотворення, широко вико-ристовується у літературі, кіно, малярстві, фотогра-фії, рекламі, індустрії моди, спорті, і, що особливо важливо, стає засобом творення соціальної, культур-ної, етнічної, расової, гендерної ідентичності [5:470]. Гундарова узагальнює, що кіч і сентименталь-ність руйнують наші відчуття і підмішуються до ра-ціональних думок та адекватного розуміння світу, і в цьому є їх небезпека. «Але оскільки без емоцій мисте-
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цтво як таке не існує, критик ставить собі загальне питання – які емоції є «законні», «правдиві»? Яке мис-тецтво, котре апелює до емоцій, не буде звинувачува-ти ся у кічевості? І чи є якась кімната у нашому житті, де і ми могли задовольнятися простою невинністю і «солодкою» привʼязаністю?» [5:471–472]. Сьогодні покоління, яке приходить на навчання не знало вже цього колоніального тиску. А поко-ління педагогів з цим далі твердо живуть. І часто намагаються зламати студента, будь-якою ціною довести свою правоту. Постколоніальні кліше: «не можна сказати нічого проти начальства», «не висо-вуйся, бо дістанеш по шапці», «не йди поперед батька в пекло» і т. п.  Все чітко називаючи своїми іменами, без страху й з відчуттям гідності. Як вже згадувалось у праці «Тео-рія естетики» Теодор Адорно каже: «Історію можна назвати змістом художніх творів. Аналізувати худож-ні твори – означає не що інше, як усвідомити історію, іманентно нагромаджену в них» [1:120-121]. Сучасний блогер Арина Холина у своїх статтях зауважує зміни у суспільстві та їх реальну відмін-ність від констатації у мас-медіа. Зокрема, вона пи-ше про нове покоління, яке творить не для комер-ційного зиску і в основному спілкуються в інтернет мережі. Ці нові люди – вони роблять щось «для се-бе», а не для багатих замовників. «Про них пишуть друзі в своїх Фейсбук – і не тому, що їм заплатили, а тому, що їм це все подобається. Чесний загалом світ, де люди, як в старі добрі часи, роблять щось заради задоволення» [12]. І далі продовжує: «Ти са-ма собі і мода, і журнал – ось зараз зіллєш своє фото в Instagram, і тому, хто це побачить, захочеть-ся змін» [тут же]. Тобто знову відбувається пово-рот на 1800 в протилежний від комерційності бік. Кожний сам собі дизайнер! Сучасне покоління мо-лоді – це майбутнє нашої держави за 10-15 років, і тому це важливо! В результаті той технологічний прогрес, якого так боялось старше покоління, змі-нив фундаментальну теорію про індустрію моди та наратив про важливість “високої моди”». Схожим чином, змінюються і наративи щодо освіти завдяки сучасним технологіям. Колись на-вчання мистецтву було обовʼязково повʼязане з від-відуванням музеїв, спогляданням оригіналів, відві-дуванням бібліотек, очікуванням доступу до того раритетного екземпляру. На сьогодні це все значно спростилось. Всі престижні музеї мають віртуальні екскурсії, кожний твір можна роздивитись зблизь-ка, дистанційно можна домовитись про дозвіл на його публікацію. Раритетні екземпляри рукописів, стародруків викладаються для вільного доступу в глобальну мережу. Науковий світ зацікавлений у дослідженнях та здоровій конкуренції в науці.  
Висновки. Якщо розглядати, що є сучасним ук-раїнським національним дизайном? То культура має основоположне значення для побудови іден-тичності. Проте відносини в нашій державі були маніпулюванні колоніальними і імперськими сис-темами. А тому таким важливим є вивчення пере-кладу, зокрема, як значення передається від однієї культури або мови на іншу. Досліджуючи оригі-нальні тексти часто зустрічаємось з маніпуляція-ми, щодо змісту тексту й перекладу в залежності від потреб імперської держави. А тому дуже важ-

ливим є твердження національної ідентичності в постколоніальному світі, що часто може бути спо-творене спадщиною колоніальних і імперських по-нять етнічної і національної державності. Для ви-значення суттєвих віх в українському дизайні важ-ливим є розібратись з історичним колоніальним минулим України та світовими тенденціями пост-колоніалізму та глобалізації, що також нашарову-ються на сучасну державу. Філософські пошуки змін метанаративів у сус-пільстві активно відбувались з середини ХХ ст. Змі-на метанаративів у зміні векторів з традиції до ро-зуміння сучасності.  Ці зміни ми простежуємо в архітектурі: стіни, пе-рекриття – рівні вертикалі, горизонталі, що символі-зували традиційність, впевненість. То зараз все біль-шої популярності набуває параметрична архітектура: всі стіни «пливуть», вертикалі не обовʼязкові, стеля може існувати без конструктивних балок, і ще й прозора, зникає відчуття захисту від середовища.  Якщо в інтерʼєрі для меблів перевагою була міц-ність і стійкість (добрий стільчик той, що стоїть стійко), то зараз все більшої популярності набува-ють або візуальна відсутність меблів, або їх абсурд-ність форм (шкіряний мішок з наповнювачем як крісло, або підвішений стільчик висить зі стелі. Яскравим прикладом у графічному дизайні є су-часні книги, що зроблені наперекір усім правилам, не обовʼязково папір (може бути тонкий пластик, навіть прозорий, або ж тканина), не важлива гори-зонталь, модульна сітка у текстах, і т. д. Чому? Че-рез те, що часто їх продукують ті хто не знають пра-вил, або їм так «подобається». А таке теж купують… Одяг. В індустрії моди все вже давно доведене до абсурду. І тут хвиля відкочування під нього швидше пішла назад. Сьогодні бути модним, це не означає, що речі мусить бути від «кутюр». Значно важливіше, щоб почуватись певнено і щасливо. В промисловому дизайні. Добрий дизайн це в першу чергу не естетика, а зрозумілість конструк-ції. Окрім того важливим є також той момент, що сам дизайн робиться для запуску серії певної про-дукції (посуд, одяг, меблі, поліграфія), або/та виго-товлення одиничного продукту з врахуванням ве-личезної кількості матеріалів та технічних вимог (інтерʼєр, костюм, гарнітур). Це робота де худож-ник-дизайнер є невеликою ланкою на великих фабриках, заводах, підприємствах. Але традиції підготовки кадрів в нашій країні були побудовані таким чином, що окремо підготований спеціаліст, в більшості випадків, не може очолити / чи може???  У веб-дизайні стрімкий розвиток за тридцять років, від початкового інженерно-користувацького проекту до гіпер «вичурних» флешівських накру-чень, і знов за останні 3-5 років до простої лаконіч-ної естетики. І загально підсумуємо, що сучасному художни-ку, дизайнеру необхідно орієнтуватись в сучасному розумінні філософії, бо як і ринок, глядач також розвивається і також змінюється.     
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та архаїзми архітектурного вирішення. У статті розгля-нуто архітектуру найстарішої мурованої церкви м. Сока-ля Львівської області, у вирішенні якої затрималась низ-ка архаїчних рис, що становлять цікавий місток між се-редньовічним і ренесансним церковним будівництвом. У формах цієї споруди унікально поєдналась традиційна ук-раїнська тридільна триверха композиція з впливами візан-тійської, балканської та західноєвропейської архітектури.  
Ключові слова: церковна архітектура, крилос, апси-да, ренесанс, купол на тромпах.   
Герий О. О. Николаевская церковь в Сокале: нова-

ции и архаизмы архитектурного решения. В статье рассмотрена архитектура древнейшей каменной церкви г. Сокаля Львовской обл., в решении которой задержался ряд архаичных черт, составляющих интересный мостик между средневековым и ренессансным церковным стро-ительством. В формах этого сооружения уникально соче-таются традиционная украинская трехдельная компози-ция с влияниями византийской, балканской и западноев-ропейской архитектуры. 
Ключевые слова: церковная архитектура, клирос, ап-сида, ренессанс, купол на тромпах. 
 

Herii O. Saint Nicholas Church in Sokal: Innovations 
and Archaisms of Architectural Design. The article deals with the architecture of the oldest stone church in Sokal, Lviv region, in which a number of archaic features were delayed, which are constitute an interesting bridge between the medieval and Renaissance church buildings.  Probably, St. Nicholas Church in Sokal was constructed of stone and brick after a fire in 1630. Previously there was a wooden church here. The building, which can we see now, is an example of ancient brick-built defensive temples. The thi-ckness of the walls is 2. 4 m. The ancient, Byzantine, liturgical tradition had a determinative effect on the choice of the plan of the church, where the building was divided into three sacred parts: the altar (sanctuary), the nave (the temple of the faithful) and the porch (nartex). This created an effect of the deep space. At the same time central architectural shape since the times of Kievan Rus sought the masters to reveal up, in a high dome. Therefore, the nave of the St. Nicholas Church in Sokal is approximately half higher than the semi-circular altar and square narthex and is completed by a large hemispherical dome. The dome is installed by the archaic way – with the squinches.  The architecture of the St. Nicholas Church in Sokal is an evidence of the continuity of the development of construc-tions in Ukraine, which grew up on the Byzantine soil. The traditional Ukrainian three-section composition here has uniquely combined with influences of the Balkan and Western European architecture. 
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Постановка проблеми. Перша письмова згадка про Сокаль належить до 1377 р. [1]. Тоді місто роз-ташовувалось на лівому березі р. Західний Буг, і вже 1472 р. у ньому згадувалась деревʼяна церква св. Миколая [2]. Проте часті татарські напади впро-довж XV ст. змусили мешканців на початку XVI ст. перенести свої оселі на правий берег і збудувати міські укріплення, що складались із ровів, зʼєдна-них з Бугом, і високих валів, увінчаних деревʼяни-ми стінами з баштами. Усі будівлі цього нового міс-та, зокрема й поставлена в межах західної частини укріплень церква св. Миколая, були деревʼяними. 1594 р. у Миколаївській церкві, вірогідно ще дере-вʼяній, як слушно аргументує історик-краєзнавець Я. Книш, відбулася нарада православних єпископів у справі вироблення умов укладення унії з Рим-ським Апостольським Престолом [3]. У 1630 р. страш-на пожежа знищила майже все місто, вірогідно, са-ме після цієї пожежі на місці деревʼяної побудували муровану з каменю і цегли Миколаївську церкву. У 1639 р. вона згадується вже як діюча [4].  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ві-домий український мистецтвознавець Микола Го-лубець назвав церкву св. Миколая в Сокалі «без-сумнівним жемчугом мистецької старовини», який «промовляє до нас формами дуже старої українсь-ко-візантійської традиції» [5]. Святиня, з огляду на цінність її архітектурного вирішення, внесена до Реєстру памʼяток України національного значення за охоронним номером 489/0. Споруда суттєво по-страждала в роки ІІ Світової війни, однак ґрунтов-ної реставрація дочекалась аж у 1971–1975 рр. (арх. І. Старосольський, В. Пашина). Проведенні ре-ставраторами обміри, натурні й історичні дослі-дження стали базовим матеріалом наукового опра-цювання архітектури сокальського храму, що ліг в основу публікацій у чотиритомнику «Памʼяток міс-тобудування та архітектури УРСР» [6], статті О. Бойко у Віснику інституту «Укрзахідпроектрестав-рація» [7]. Історіографія містить суперечливі думки, які стосуються як датування церкви (XVI ст., 1574 р. [8], після 1630 р. [9]), так і її ролі в релігійному житті (немає точних даних, коли церква перейшла на унію, коли належала василіянському монастире-ві, відомо лише, що 1754 р. згадується вже як пара-фіяльна [10]). Дослідники зараховують сокальську муровану церкву до унікальних памʼятників укра-їнської культури епохи Ренесансу.  
Мета. Архітектурні особливості Миколаївської церкви є настільки цікаві з погляду історії україн-ського церковного мистецтва та його контактів з південними й західними землями, що потребують більш докладного висвітлення та аналізу, що й є метою цієї статті. 
Виклад основного матеріалу. Церква св. Мико-лая в Сокалі належить до старовинних, нечисельно збережених до сьогодні зразків мурованих оборон-них храмів з товщиною мурів 2,4 м. На вибір плану церкви св.Миколая вирішальний вплив мала дав-ня, ще візантійська, літургійна традиція, за якою простір обовʼязково розділяли на три сакральні обʼєми: вівтар (святилище, місце здійснення Євха-

ристійної Жертви), наву («храм вірних», місце пе-ребування учасників Божественної літургії) і при-твор (нартекс, бабинець, місце для окремих служб, в давнину перебування оглашенних чи жінок) [11]. Усі ці частини групували вздовж осі, орієнтованої зі сходу на захід, і так утворювалась тридільна сак-ральна споруда. Вступаючи у храм через головні західні двері, люди спостерігали глибинне роз-криття внутрішнього простору церкви, тобто ске-ровували свій погляд з низького півтемного бабин-ця через вищу і світлу наву до багатого іконогра-фічною програмою іконостасу, розміщеного під тріумфальною аркою (півкруглим вирізом східної стіни нави), за якою – простір святилища, симво-лічного Неба. Однак, на відміну від храмів західно-християнської традиції, композиція яких часто об-межувалась глибинним розкриттям простору, в ук-раїнських церквах ще з перших років прийняття князем Володимиром Великим віри від Візантії, важливим був і вертикальний вектор архітектур-ної композиції. Він проявлявся у розкритті обʼємів церкви у купольні верхи, а означав постійне схо-дження Божественної благодаті на кожного при-сутнього на літургії, незалежно від його соціально-го статусу і місця стояння в храмі. Тож нава сокаль-ського храму майже вполовину вища від півкругло-го вівтаря і квадратного в плані бабинця і заверше-на великим півсферичним куполом.  У просторовому вирішенні центрального обʼєму Миколаївської церкви збереглись такі архаїчні, по-ширені в мурованих українських святинях XV–XVI ст., елементи, як бічні крилоси. Наслідуючи традиції монастирського зодчества г. Афон, передану звідти через молдавську сакральну архітектуру, нави де-яких давніх мурованих храмів на Поділлі, Буковині та Галичині були розширені в боки з допомогою півциліндричних обʼємів (екседр), які вверху пере-кривались чвертьсферою склепіння (конхою). У цих півкруглих додаткових приміщеннях, розташо-ваних близько до лінії іконостасу, в давнину стоя-ли півчі (їх називали крилошанами – людьми, ви-браними громадою для співу під час літургії). За цими невеличкими бічними архітектурними обʼє-мами так і закріпилась назва – «крилоси». У Со-кальській церкві крилосів як приміщень для півчих уже не було потрібно, бо споруда має хори – балкон у другому ярусі західної частини нави, на який ве-дуть вузькі сходи в товщі стіни. Однак згадку про давні часи і стару українську традицію розміщення співців поблизу вівтаря у бічних обʼємах-екседрах зберегли дві півциркульні ніші, зроблені в півден-ній та північній стінах нави, біля іконостасу.  Ближче до західної сторони південна стіна про-різана додатковими вхідними дверима, у північній стіні, симетрично їм, влаштовано плоску нішу з прорізом аналогічної форми, в якій тепер розташо-вана «Голгофа». Прагнення до симетричного ком-понування ніш є ознакою вже нового стилю – рене-сансу, який поширився в українських землях з дру-гої половини XVI ст. У Миколаївській церкві, вже ренесансній, а отже за світовідчуттям та правила-ми поведінки парафіян у храмі ближчій до наших 
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часів, пробиття південних дверей спричинене на-самперед фортифікаційною доцільністю влашту-вання додаткового, запасного, виходу. Але поряд з цим їхня південна орієнтація є памʼяттю про той віддалений період історії Східнохристиянської Церкви, коли громада вірних у просторі храму роз-ділялась: жінки стояли у західній частині, потрап-ляючи в храм через західні двері, а чоловіки через південні двері заходили в центральну частину нави.  У більшості середньовічних українських обо-ронних церков товсті мури прорізали вузькими, наче бійниці, вікнами, від чого в інтерʼєрі храму па-нувала півтемрява. На архітектурі Миколаївської церкви в Сокалі вже позначилися впливи гуманіс-тичного стилю ренесансу, а тому її вікна (по два в бічних стінах) зробили високими, гарних півцир-кульних аркових форм. Добре, що висота нави до-зволяла збільшити їх розміри, не опускаючи надто низько підвіконня, не втрачаючи оборонної міц-ності нижньої частини мурованих стін. Разом з цим піднесення вікон майже попід купол створило уні-кальний ефект невагомості перекриття. Тобто ве-ликий купол над навою не здається настільки важ-ким, як є насправді, він наче висить, дивно підпер-тий чи то світлом, яке променіє з вікон, чи неосяж-ною Божественною силою. Відчуття містичного звисання склепінь, коли сонячні промені з вікон попід чашею купола нівелюють матеріальність його підпор, вперше було досягнуте у найвеличні-шому храмі Східно-Християнської Церкви – соборі св. Софії в Константинополі – і оспіване в числен-них її описах, витлумачене в проповідях як символ всюдисущості Бога. Схожі містичні враження навіює підсвічена знизу півсферична чаша купола Мико-лаївської церкви в Сокалі, яка, здається, легко вкриває, мов небесне склепіння, храм вірних.  Насправді технічно не так і легко було посадити громіздкий купол діаметром майже рівний ширині нави на стіни, особливо для майстрів, які в той час були більш досвідчені в деревʼяному будівництві, ніж мурованому. Саме тому перекриття Сокаль-ського храму вирішено дещо архаїчним способом, використано не вітрила, а тромпи – склепінчасті перемички, що, перекинуті навскіс чотирьох кутів споруди, переводять квадратний периметр нави у восьмикутний, на який вже покладено низьке кільце-барабан – основу купольного склепіння. Щоб зміцни-ти конструкцію з тромпами, будівничі додатково сті-ни ближче до чотирьох верхніх кутів потовщили, трохи нахилили їх до центру й заокруглили, зру-йнувавши чітку геометрію прямих кутів і посилив-ши дуже приємне для глядача враження старанно-го рукотворного ліплення інтерʼєру нави [12]. Оригінальні архаїчні елементи має архітектур-не вирішення вівтарної частини Сокальського хра-му, хоч його апсиду вже змурували за ренесансним правилом – півкруглою, а не гранчастою, як у се-редньовіччі. З південної сторони до апсиди і части-ни східної стіни нави прилягає півциліндричний невеликий обʼєм, з якого влаштовано два виходи: у вівтарний простір і в наву. Дослідники припуска-ють, що первісно було збудовано ще й симетричну 

північну екседру, однак під час Другої Світової вій-ни північна частина споруди була зруйнована, і те-пер з цього боку до церкви долучена прямокутна в плані захристія [13]. Збережена права півкругла прибудова зафіксу-вала у своїх конструктивно-функціональних харак-теристиках певний етап на шляху трансформації розпланувально-просторової структури українсь-кої церкви. Це не крилос, як могло б здатися ззовні, бо збільшено з допомогою нього не простір нави, а розширено простір вівтаря. Крім того, у цій церкві вже є крилоси – це дві симетричні конхові ніші в товщі бічних стін нави неподалік іконостаса. Ма-буть, південна екседра сокальського храму (і ко-лись симетрична їй північна) не були диякоником (ризницею) і жертовником, бо для цих функцій у товщі заокругленої стіни апсиди влаштовано інші обʼєми: з північної сторони – більшу нішу, що ра-ніше слугувала проскомидійником, а з південної сторони – меншу нішу, проте з витяжкою, в якій, мабуть, зберігали кадило і свічки. Вірогідно, со-кальські півкруглі прибудови до вівтаря споруди-ли задля компенсації вкраденого двометровою товщиною стін простору, адже вони, кожна обʼєд-нуючи два взаємно перпендикулярні прорізи в гру-безних стінах, надавали додатковий вихід із святи-лища і слугували розділенню ритуальних перемі-щень священика і диякона під час Літургії так, як колись у грецьких невеликих церквах (наприклад, католіконі монастиря Хосіос Лукас у Фокиді, ХІ ст.) подібну функцію виконували проходи в симетрич-ні бічні апсиди, а пізніше цю роль перебрали диякон-ські врата іконостасів. Прибудова конх до вівтаря Ми-колаївської церкви в Сокалі була оригінальним до-цільним архітектурним прийомом, в якому вияви-лось поєднання східної і західної традицій, бо самі малі півкруглі приміщення за функціями нагадува-ли бічні апсиди візантійського і потім українського триапсидного храму, а за просторовою організа-цією повторювали тип кількапелюсткового пресві-терію романо-готичних костелів Європи.  Ззовні силует церкви сформований поступовим східчастим зростанням висоти складових частин до центру, що нагадує контури гори – сакрального символу духовного вдосконалення. Додатково пі-рамідальне окреслення композиції посилюють два могутні контрфорси, які підсилюють кути бабинця. Тепер, після реставрації 1971–1975 рр., сокальську церкву вінчають три верхи: приплюснута восьми-бічна шоломоподібна баня з ліхтарем і маківкою над пологим чотирисхилим дашком нави, шоломо-подібна баня з ліхтарем і маківкою над апсидою, наметовий верх із заломом і маківкою над бабин-цем (також як зменшені копії апсиди трактовано вінчання конх невеличкими шоломоподібними ба-нями з ліхтарями). «З давніх-давен, – як згадано у візитації 1731 р., – [мурована церква] не була крита зверху, але тільки засклеплена, тепер одначе по-крівлею і банею високою украшена»[14]. Тобто рані-ше ця оборонна тридільна церква була одноверхою.  Аскетичний екстерʼєр нави попід дахом ожив-лює спрощений антаблемент з профільованим по-
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яском на місці архітраву, плоским фризом і висо-ким карнизом незначного виносу, складеним з 12 різних вузьких обломів. Густий світлотіньовий контраст на межі між глибокими півциркульними прорізами вікон і гладкою тинькованою стіною по-мʼякшує арка, сформована трьома півваликами об-рамлення. Усі обʼєми церкви гармонійно поєднані між собою, пропорції споруди зведені до ренесанс-ної рівноваги, освітлення внутрішнього простору продумане як технічно, так і символічно, декора-тивні деталі, профілювання виконані акуратно й майстерно.  
Висновки. У вирішенні центрального обʼєму Миколаївської церкви поряд з новими рисами ре-несансної архітектури (великими півциркульними вікнами, симетричним компонуванням ніш і вікон-них прорізів, балконом-хорами та півсферичною великою чашею купола) збереглась низка архаїч-них елементів, що є свідченнями тяглості українсь-кої традиції сакрального будівництва і прийняття нею переданих через Візантію важливих християн-ських формотворчих здобутків (глибинного й ви-сотного розкриття внутрішнього простору, містич-ного підсвічення купольного склепіння з допомо-гою вікон, розширення нави в боки конхами-кри-лосами, влаштування західного і південного вхо-дів). Архітектура ж вівтарної частини є унікальною тим, що прибудовані до неї півкруглі вузькі примі-щення, зберігши памʼять про функції давніх бічних апсид трьохапсидних храмів середньовізантійсько-го періоду, набули обʼємно-просторового вирішен-ня, спорідненого з способом компонування пів-круглих каплиць довкола хору (пресвітерію) рома-но-готичних костелів Європи. Водночас у товщі сті-ни вже по-ренесансному округлої, а не по-готично-му гранчастої апсиди, для жертовника й паламарні було прорубано спеціальні ніші, поширені в облаш-туванні середньовічних мурованих українських храмів XIV–XVI ст. Тож усі перераховані архітектур-ні характеристики ставлять Миколаївську церкву в Сокалі в ряд особливих мурованих споруд України, в яких сполучились давні середньовічні й нові ре-несансні риси архітектурної організації сакрально-го простору, зустрілась південна (візантійська, афон-ська) та західноєвропейська традиції.   
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Гібл Ф. Воєнні та повоєнні злочини в 1942-1945 рр. в 

Чехії і на Мораві та їх відображення у творах худож-
ників і архітекторів. У статті йдеться про місця злочи-нів німецьких фашистів на території Чехії і Морави, а та-кож про скульптурні пам'ятники, встановлені в цих міс-цевостях та про їх авторів. Загострено увагу на повоєн-ному злочині, скоєному чеським лейтенантом Карлом Пазуром недалеко від Пршерова, коли були знищені мирні мешканці німецької національності, що поверта-лися додому після закінчення війни. 

Ключові слова: Чехія, Моравія, фашистські злочини, скульптурні пам’ятники, увіковічнення. 
 
Гибл Ф. Военные и послевоенные преступления в 

1942-1945 гг. В Чехии и на Мораве и их отражение в 
произведениях художников и архитекторов. В статье говорится о местах преступлений немецких фашистов на территории Чехии и Моравы, а также о скульптурных па-мятниках, установленных в этих местностях и об их ав-торах. Заострено внимание на послевоенном преступле-нии, совершенном чешским лейтенантом Карлом Пазу-ром недалеко от Пршерова, когда были уничтожены мирные жители немецкой национальности, возвращаю-щиеся домой после окончания войны. 

Ключевые слова: Чехия, Моравия, фашистские пре-ступления, скульптурные памятники, увековечение. 
 
Gibl F. War and postwar crimes in 1942-1945 in the 

Czech Republic and Moravia and their reflection in the 
works of artists and architects. The article deals with the places of the German fascists in the Czech Republic and Mo-ravia, as well as sculptural monuments established in these areas and their authors. The attention was paid to the post-war crime committed by Czech Lieutenant Karl Pazur near Prerov, when peaceful inhabitants of German nationality who were destroyed returning home after the end of the war 

Key words: Czech Republic, Moravia, fascist crimes, sculp-tural monuments, immortality. ______________________________________________ © Франтішек Гібл, 2018 

Právě v těchto dnech jsme si připomínali 72. výročí ukončení nejstrašlivější války v dějinách lidstva. Někte-ré hrůzné činy nacistů jsou vám všeobecně jistě známý, jako například vyhlazení středočeské vesnice Lidice 10. 6. 1942 a obce Ležáky na Chrudimsku 24. 6. 1942, kde byly zapáleny domy a z velké části postříleni jejich obyvatelé v důsledku odvety za atentát na zastupují-cího říšského protektora Reinharda Heydricha (7. 3. 1904 – 4. 6. 1942). Mužů bylo na místě zastřeleno 173 a ze 196 zavlečených žen se po válce vrátilo 60 a z 96 dětí pak 17. Jménem Lidice bylo pojmenováno několik osad v Austrálii, USA, na Kubě, v Mexiku a jinde. Jméno Lidice dávali rodiče po válce i svým dětem. Po válce by-ly Lidice obnoveny a na paměť místních obětí byl zde vysázen růžový sad. V roce 1969 se rozhodla sochařka prof. Marie Uchytilová, vytvořit Pomník dětským obě-
tem války. V průběhu dvou desetiletí spolu s manželem Jiřím V. Hamplem (nar. 10. 9. 1929) vytvořili dvaaosm-desát dětských soch v nadživotní velikosti: M. Uchytilo-vá tvořila hlavy a J. V. Hampl těla dětí. V předvečer 17. 11. 1989 sochařka Uchytilová náhle zemřela na srdeční infarkt. První tři sochy nechala odlít do bronzu ze svých vlastních úspor. O odlití dalších se postarali pře-devším realizátor sousoší odlití do bronzu J. V. Hampl a dále pak dcera Sylvia Klánová, paní Anna Nešporová z Lidic a spolky v Praze a Plzni. Celkem odlitých soch bylo 82 (40 chlapců a 42 dívek) a na betonový podsta-vec, obložený žulovými deskami, byly osazeny v letech 1995 – 2000 a tak předány široké veřejnosti. Je vše-obecně známo, že o toto dílo měl zájem i německý kanc-léř Helmut Kohl (*1930) s tím, že po jeho zakoupení by ho Německo věnovalo Lidicím. O koupi dětských soch projevili zájem i Japonci pro památník v Hirošimě.  V roce 2003 jsem se v Lidicích zúčastnil vernisáže výstavy Toni Benettona, která sem byla dovezena z moravského Helfštýna, který byl součástí Muzea Ko-menského v Přerově, jehož jsem byl ředitelem. Při této příležitosti zde umělcova žena Ada Benettonová věno-vala práva na realizaci projektu o výšce 40 metrů, kte-rý její manžel, aktivní italský protifašistický bojovník, vytvořil na počátku 80. let XX. století a model pak vě-noval osobně v roce 1981 lidickému památníku, v jehož depozitářích se nachází do dnešních dnů. Realizaci díla «sepjatých rukou» podpořil samotný ministr kultury České republiky Pavel Dostál (1943 – 2005) a na studii realizace záměru uvolnil tři miliony korun. Ministr záhy však v důsledku rakoviny zemřel a jeho nástupci se posléze v zamýšleném projektu již neangažovali. 

1. Marie Uchytilová (17. 1. 1924 – 16. 11. 1989) dětství a studentská léta prožila v Plzni, kde také vy-studovala sochařství u prof. Otakara Waltera. V období let 1945 – 1950 absolvovala obor medailersko – so-chařský u prof. Orakara Španiela na Akademii výtvar-ných umění v Praze. Po absolvování této vysoké školy byla profesorkou sochařství na odborné výtvarné škole v Praze. Marie Uchytilová je autorkou jednokorunové mince ženy, sázející lipovou ratolest, která byla nejdéle obíhajícím československým platidlem a byla hodnoce-na jako nejhezčí světové oběživo. In memoriam jí byla 28. 10. 2013 udělena prezidentem České republiky Mi-lošem Zemanem Medaile za zásluhy I. stupně a 17. 1. 2014 in memoriam Čestné občanství obce Lidice. 
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2. Toni Benetton (1910–1996), italský sochař svým dílem silně ovlivnil své souputníky 20. století. Právem pro jeho nadčasové realizace, experimenty a vize je oz-načován za umělce století jednadvacátého. Benetton nad ostatní své vrstevníky vynikal obrovskými teore-tickými znalostmi. O jeho dílo se zajímali především sochaři, pracující s kovem. Nedaleko Benátek pro ně založil a stál v čele Accademia Internazionale del Ferro, která pořádala kurzy pro zájemce z nejrůznějších zemí světa s uměleckou specializací. Mnohé jeho gigantické projekty se neuskutečnily. Obdobný osud Lidic stihl v průběhu heydrichiády i malou obec Ležáky na Chrudimsku, kde byla gestapáky nalezena ukrývaná vysílačka Libuše parašutistické sku-piny Silver A, která se zúčastnila atentátu na Heydricha. Dne 24. června 1942 v poledne nacisté přepadli obec, vypálili ji a večer po převozu do Pardubic 33 mužů zastřelili a jedenáct dětí poslali do plynových komor polského Chelmna. Po válce nebyly Ležáky obnoveny a na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních domů a pietní místo. V současné době tento ležácký komplex spravuje Památník Lidice. S blížícím se koncem války nemilosrdnost nacistů zesílila na nejrůznějších místech Čech, Moravy a Slezs-ka. Ve zkratce se jen zmíním o ukrutnostech nacistů v bezprostředním regionu mého bydliště. Ve dvou pří-padech se jednalo o boj proti partyzánům.  Na jaře roku 1945 v oblasti Tršic a Zákřova na Olo-moucku působil v lesích partyzánský oddíl Juraj, který úzce spolupracoval s 1. československou partyzánskou 
brigádou Jana Žižky. Dané území jako týlová oblast skupiny armád Střed podléhalo velitelství týlových ko-munikací Korück 551 (Kommandeur der rückwartigen Verbindungen – Korück 551), kterému bylo podřízeno sedm německých praporů, dva maďarské prapory a 574. kozácký prapor.  Němci na konci války na Moravě využívali proti partyzánům útvary rusky mluvících dobrovolníků, kte-rým se obecně u nás říkalo „vlasovci“. Formálně však 574. kozácký prapor Vlasovově Ruské osvobozenecké 
armádě (ROA) nijak podřízen nebyl. Na veřejnosti jeho příslušníci vystupovali jako sovětští partyzáni, parašu-tisté či uprchlí zajatci, kteří se snažili získat pomoc od venkovského obyvatelstva, které pak Němci využili k zastrašovacím represáliím. Tomuto kozáckému prapo-ru velel kapitán Panin.  Ve večerních hodinách 18. dubna 1945 byl Zákřov obklíčen 400 muži, pancéřovou pěstí byl zapálen jeden dům, došlo k přestřelce s obecní noční hlídkou a kozáci začali v obci rabovat. Následně zajali 23 mužů a odvezli je do Velkého Újezdu k brutálním výslechům a mučení. Čtyři starší padesáti let byli propuštěni a zbylí ve věku 16-45 let byli v předvečer 20. 4. 1945 odvezeni na sa-motu Kyjanice, kde je gestapák Ernst Gepert všechny střelil do týla a mnohé ještě živé naházel do dřevěné boudy velkosti 150 x 210 cm, kterou obložil dřívím, polil benzínem a zapálil. Po exhumaci 12. 5. 1945 se zjistilo, že všech devatenáct mužů mělo zlomené ste-henní kosti a mnozí byli ještě zaživa upáleni. Byl mezi nimi i devatenáctiletý chlapec židovského původu, kte-rý se svou rodinou se skrýval více než tři roky v míst-ním lese a po celou dobu si vedl osobní deník. 

Od místních obyvatel jsem se dověděl, že Němci do-vezli k boudě německého faráře P. Schustera z nedale-kého Slavkova a požádali ho, aby dřevěnou boudu vy-kropil jako hrob. Když však farář spatřil zkrvavené ob-ličeje a zohyzděná těla obětí zkolaboval a následně vý-krop odmítl. Zbylá ohořelá těla obětí byla dne 14. 5. 1945 spo-lečně pohřbena v jedné rakvi na hřbitově v Tršicích. Na místě této tragédie byl 31. října 1949 odhalen památ-ník Zákřovský žalov, který je dílem akad. sochaře Vladi-míra Navrátila (1907-1975), profesora a vedoucího ka-tedry výtvarné výchovy filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a olomouckého akad. architekta Lubomíra Šlapety (1908-1983). Další exces na českém obyvatelstvu, který do dneš-ních dnů nebyl zcela objasněn, mající možnou souvis-lost s činností partyzánské skupiny Jermak - Fursenko v dubnu a květnu 1945, se udál v Javoříčku na Lito-velsku, kdy 5. května téhož roku přepadové komando SS z blízkého hradu Bouzov spolu s litovelskou jednot-kou Schutzpolizei vtrhlo do obce a postupně byla kro-mě školy a kapličky zapálena všechna hospodářská stavení. Zastřeleno bylo 38 mužů ve věku 15 až 76 let. Ženy a děti byly zahnány mimo obec. Oběti mohly být pohřbeny až po třech dnech 7. května. Po válce bylo Javoříčko znovu vystavěno. Právem je tato obec nazývána «moravskými Lidicemi». Od roku 1955 bylo zde zřízeno pietní místo Památ-
ník obětí druhé světové války, připomínající tuto tragic-kou událost. Autorem sousoší šesti osob v nadživotní velikosti, dosahující téměř pěti metrů na dvoumetro-vém podstavci je akademický sochař Jan Tříska a archi-tekt Miroslav Putna (1904–1994). Stylově představuje typické dílo socialistického realismu a od roku 1978 je evidováno jako národní kulturní památka.  Také samotné město Přerov nebylo ušetřeno za války excesu, který se udál především 1. května 1945. Po sebevraždě Adolfa Hitlera 30. dubna 1945 se místní obyvatelé domnívali, že válka skončila, na druhý den vyšli do ulic a strhávali německé nápisy, státní symboly a vyvěšovali československé i spojenecké vlajky. Do to-hoto okresního města se sjelo z okolí několik desítek partyzánů a spolu s železničními zaměstnanci z míst-ního nádraží začali odzbrojovat případně střílet ně-mecké vojáky. Tak bylo získáno vedle zbraní a střeliva také několik osobních i nákladních aut. Zbraně a stře-livo z větší části byly pak předány tehdy vznikajícímu Revolučnímu národnímu výboru. První květnový den večer bylo vyhlášeno stanné právo a začalo zatýkání. Ze sta zatčených bylo pro výstrahu 22 osob vybráno k trestu smrti zastřelení. Vražedný akt se uskutečnil 2. května 1945 na střelnici v Olomouci – Lazcích. Po ex-humaci byli pohřbeni 14. 5. 1945 nejprve v přerov-ském parku Michalov a 12. 4. 1952 byly ostatky zav-ražděných přemístěny na místní městský hřbitov. Na střelnici v Lazcích již 2. 5. 1946 byl odhalen pomníček, dílo v Brně roku 1942 popraveného přerovského so-chaře Františka Mádleho (1892 – 1942), na kterém je napsáno: «Večer 2. května 1945 země tato vypila krev 21 mučedníků z Přerova a 2 z Olomouce». Obdobných nacistických zločinů bychom mohli na-lézt na Moravě více, jako např. zvěrské zavraždění 
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chlapců z Kožušan na novoulické pevnůstce v Olo-mouci a obdobně i v sousedním Zlínském kraji: 19. 4. 1945 bylo zastřeleno 24 obyvatel obce Ploština, 23. 4. téhož roku 18 občanů Prlova a 2. 4. čtyři lidé z Vařáko-vy paseky u Lačnova.  
3. Jan Tříska se narodil v Pelhřimově dne 4. 12. 1904. Vyučil se kamenosochařem v Tršicích a pak se vzdělával u významného olomouckého sochaře Julia Pelikána (1887–1969). Po absolvování základní vojen-ské služby studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Otakara Španiela (1881–1955), v té době předního československého sochaře, autora význam-ných portrétů, mincí a medailí. Od třicátých let Jan Tříska tvořil a žil v Prostějově a dokonce v padesátých letech 20. století řídil i Prostějovské muzeum. V mno-hém předčil i svého vysokoškolského učitele prof. Ota-kara Španiela. Právem je řazen mezi následovníky od-kazu nestora českých sochařů Josefa Václava Myslbeka (1848–1922). Jeho dílo se nachází nejen na hřbitovech, parcích, ulicích, ale i ve významných kulturních insti-tucích střední Moravy.  
4. Srov.: Ozbrojené povstání 1. května 1945 v Přero-

vě. Naše Haná, roč. II., čís. 26, s. 1 – 2, Přerov 1. 5. 1946. 
5. Více o této tragédii v publikaci Františka Hýbla: 

Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 
19. června 1945 na stranách 15–25. Po skončení druhé světové války, trvající od 1. září 1939 do 2. září 1945, ve které bylo zabito téměř 55 mi-lionů obyvatel a zničeno statisíce obydlí a vzácných pa-mátek, nastalo nemilosrdné vyřizování účtů, mnohde připomínající hrůzné běsnění nacistů. Vraždy obyvatel německé národnosti nastaly v Čechách a na Moravě i ve Slezsku bezprostředně již po skončení války. V Lan-škrouně ve dnech 17.–21. 5. 1945 bylo zabito více než 100 obyvatel německé národnosti, v tzv. Brněnském 
pochodu smrti od 30. 5. do 20. 8. 1945 zemřelo 1691 osob a dalších pak 5 000 na následky nemocí a špat-ného zásobování při pochodu z Pohořelic na státní hra-nici a pak do Vídně.6 V Postoloprtech a Žatci v prvních dvou týdnech června to byly dvě tisícovky obyvatel, včetně dětí a v červnu 1945 další stovky v nejrůzněj-ších městech námi sledovaného území. Stovky něme-ckých zajatých vojáků bylo v Ústí nad Labem zastřele-no přímo na mostě a následně naházeno do řeky Labe. V průběhu června až září 1945 podepsal prezident republiky dr. Edvard Beneš několik dekretů, vztahující se k trestání některých provinění proti národní cti a ta-ké k odsunu obyvatel německé národnosti do Němec-ka, vesměs vycházejících z mezinárodních smluv po-depsaných v Moskvě 30. 10. 1943, Postupimi 1. 8. i 8. 8. v Londýně 1945. Osobně si myslím, že konečný úsudek o správnosti odsunu vyřkne až následující generace historiků, právníků a politologů, neboť podle politolo-gů a žurnalistů «teprve ve třetí biologické generaci je možné hovořit bez emocí o křivdách minulosti…Při od-sunu, transferu, vysídlení či vyhnání Němců, jak se to-muto aktu říká podle toho, kdo o něm hovoří, došlo po-dle našich, tj. českých údajů k usmrcení 30 000 lidí. Po-dle německých údajů, které počítají i následná úmrtí a sebevraždy, to bylo 240 000 Němců». Přední českoslo-venský historik Ján Mlynárik, zbývající se problemati-kou odsunu napsal: «Nebylo víc než deset nebo patnáct 

procent aktivních sudetských Němců. Tito lidé měli být potrestáni podle našich tehdy platných zákonů jako naši občané. Ti ostatní neměli být trestáni vůbec…tito bývalí naši spoluobčané tu zanechali majetek za 800 miliard tehdejších československých korun». Podle 
Dneška, redigovaného Ferdinandem Peroutkou (1895 – 1978), za dva roky z toho zbylo 300 miliard Kč. Více než 500 miliard Kč bylo rozkradeno! 10 Madeleine Alb-rightová v publikaci Pražská zima. Osobní příběh o pa-
měti, Československu a válce (1938–1948) napsala: «Na základě údajů československých úřadů byli vysídlení Němci z 80 procent ženy, děti a starší lidé. Nikomu, kdo byl na světě mezi lety 1937 a 1948, nebyl cizí hlu-boký smutek. Zahynuly miliony nevinných a na jejich smrt se nikdy nesmí zapomenout. Ztracené životy už dnes nenahradíme, máme však povinnost zjistit o tom, proč a jak se to všechno událo».  

6. Srov. Žampach, Vojtěch: Vysídlení německého obyva-
telstva z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945 a nouzový uby-
tovací tábor v Pohořelicích 1. 6.–7. 7.1945. MS Brno 1996. 

7. Po mém rozhlasovém rozhovoru o masakru na Švédských šancích 26. 6. 2016 jsem dostal e-mail, kde pisatel popsal tuto vraždu, dle sdělení polského důs-tojníka, který předával tyto zajatce.  
8. Hvížďala, Karel: Mladá fronta DNES, 23.2. 2002. 
9. Ján Mlynárik (1933 – 2012), slovenský historik žijící v Praze, vysokoškolský profesor novodobých česko-slovenských dějin FF UK, signatář Charty 77, od sedmde-sátých let minulého století se mj. zabýval problematikou odsunu německého obyvatelstva z Československé re-publiky. Za své politické názory byl vystěhován do SRN, kde v Mnichově vydal v roce 1985 spis Thesen zur Aussied-

lung der Deutschen aus der Tschechoslowakei: 194 –1947. 
10. Ferdinand Peroutka byl český spisovatel, drama-tik, publicista a také politik. Nejvýznamnější před-stavitel české demokratické žurnalistiky. 
11. Madeleina Albrightová (* 1837 v Praze), dcera čes-koslovenského diplomata londýnské exilové vlády a pak amerického vysokoškolského profesora Josefa Kor-bela (1907-1977), velvyslankyně USA v OSN v letech 1993-1997 a bývalá ministryně zahraničních věcí USA.  V posledních několika letech jsem se intenzívně zabýval poválečným obdobím a historií nejzrůdnějšího masakru, který se udál čtyřicet jedna dní po skončení druhé světové války, dva kilometry od Přerova, na návrší zvaném Švédské šance. V noci z 18. na 19. červen 1945 kde bylo bestiální způsobem zabito 267 osob: 72 mužů, 120 žen a 75 dětí. Tito převážně karpatští Němci byli v roce 1944 nacisty evakuováni do severních Čech a vraceli se nyní do svých domovů na střední Sloven-sko, kde jejich předkové žili již od 13. století. Po řadu let se o této tragické události nesmělo ho-vořit a pochopitelně i psát. Strůjci tohoto zločinu neby-li ani řádně odsouzeni. Pouze hlavní organizátor této loupežné vraždy poručík Karol Pazúr byl necelé dva roky ve vězení za to, co se událo nedaleko Přerova, ale především za smrt podporučíka Ervína Bacušana a za masakr v Petržalce. Na základě přímluvy prvního šéfa Ob-ranného zpravodajství a následně náměstka ministra ob-rany Bedřicha Reicina a všeobecné amnestie prezidenta Klementa Gottwalda z 28. 2. 1951 byl propuštěn na svo-bodu a později dokonce zastával nejrůznější veřejné 
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funkce. Tak byl např. dvacet roků místopředsedou Svazu protifašistických bojovníků Středoslovenského kraje. Co vedlo v té době pětadvacetiletého poručíka ko-munistické vojenské kontrarozvědky k tomuto hrůzné-mu činu? Nepochybně to bylo špatné svědomí, pokud však nějaké měl. V minulosti byl členem Hlinkovy gar-
dy, dobrovolně se přihlásil na práci v Říši a k boji proti Sovětskému svazu, kde po zajetí vstoupil do Svobodo-vy Československé vojenské jednotky. Jeho bratr Julius byl odsouzen v roce 1932 za špionáž ve prospěch hor-tyovského fašistického Maďarska, pak horlivě pracoval v Hlinkové gardě a nakonec vstoupil do zbraní SS. Sest-ra Etely se stýkala s nacistickými důstojníky a byla po-dezřelá ze špionáže ve prospěch Němců. Karol Pazúr tedy potřeboval jasnou image bojovníka proti fašistům, která by mu usnadnila bezproblémový kariérový růst v poválečné republice Čechů a Slováků. K tomu však nez-bytně musel usmrtit nějaké fašisty. Když nepochodil na Okresním národním výboru s vydáním v Přerově vězně-ných Němců, soustředil pozornost na transport vracejí-cích se karpatských Němců a jejich rodin do svých domo-vů na střední Slovensko, které prakticky nechal všechny zastřelit. Nerozpakoval se postřílet vedle mužů, o kterých předpokládal, že jsou fašisté, také jejich ženy a děti, z nichž někteří byli i kojenci. Tak mnohé šesti, sedmi i osmiměsíční chlapce střílel přímo v náručí matek.  Na obou vysokých školách v Olomouci jsem byl od šedesátých let minulého století veden mými učiteli ke kritickému, objektivnímu a pravdivému zpracovávání historických událostí na základě výroku francouzského filozofa, pedagoga a osvícence J. J. Rouseaua: «Vidíme-li 
nespravedlnost a mlčíme-li k ní, pášeme ji sami!» Proto jsem se rozhodl po listopadu 1989 k důkladnému ob-jasnění této temné historie, která se v roce 1945 udála nedaleko města humanisty Komenského, který ve spi-se Angelus pacis – Anděl míru, adresovaném vyslancům válčících zemí do Bredy, aby přestali válčit a aby ko-nečně nastolili ve světě mír, klid a pořádek. V rámci studia dokumentů se mně podařilo objevit i dopis Floriana Zapletala (1884–1969) ze dne 12. září 1962 svému přerovskému příteli, učiteli a regionální-mu historikovi Josefu Dostálovi (1899 – 1977), kde mj. píše: « Ještě v říjnu r. 1947 byli lidé z Újezdce a z Moš-těnice tak vystrašeni, že nechtěli se mnou o události ani mluvit, ale s masakrem nikdo z nich nesouhlasil». 12. Florian Zapletal ‒ novinář, historik, spoluzakla-datel Národního památníku na Vítkově v Praze, přísluš-ník českých legií v Rusku, po válce referent JUDr. Geor-ga Žatkoviče v Užhorodě pro vojenské věci, autor mno-ha článků a především fotografií dřevěných staveb a cerkví na Podkarpatské Rusi. V roce 1993 byl vybudován na přerovském hřbito-vě památníček na místě hrobu mužů, podle návrhu ar-chitekta Vojmíra Prášila z Přerova. V červnu 2017 v sousedství vznikne hrob nový, ve kterém bude uložen popel žen a dětí ze Švédských šancí, které byly po ex-humaci v říjnu 1947 spáleny v krematoriu v Olomouci. Nechť pomníky českým obětem nacistické zvůle i ty, věnované zavražděným bezprostředně po skončení druhé světové války i komunistických represí, jsou varovným signálem současným i příštím generacím, aby se něco podobného již nikdy neopakovalo!  
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Jestliže jsem na hrob mužů – karpatských Němců v Přerově vybral výstižný citát J. J. Rouseaua: «Vidíme-
li nespravedlnost a mlčíme-li k ní, pášeme ji sami!», za-končím tento příspěvek známým výrokem německého filosofa a lékaře – psychiatra Karla Jasperse (1883 – 1969) ze spisu Otázka viny (Die Schuldfrage) z roku 1946: «My Němci jsme skutečně bez výjimky povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho závěry. Zavazuje nás naše lidská důstojnost. Už to, co si o nás svět myslí, nám nemůže být lhostejné, neboť víme, že patříme k lidstvu, jsme nejprve lidmi, a pak teprve Němci». Poválečné excesy parafrázoval v souvislosti s tímto výrokem německého myslitele, můj přítel z praž-ské odbočky newyorské univerzity prof. Jan Urban: «Jsme nejprve lidmi, a pak teprve Čechy. Máme záva-zek vůči naší lidské důstojnosti. Jsme povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho závěry».  Je potěšitelné, že i mladé generaci není lhostejné, co se u nás dělo v průběhu i po skončení druhé světové války. Téma excesu karpatských Němců i jiných národ-ností ze středního Slovenska na Švédských šancích z roku 1945 se vyskytuje i v díle přerovské malířky Anny Sypěnové (*1988). Sama mně o tom 8. 5. 2017 napsala: «Zaměřuji se na malbu již od svých patnácti let a často řeším volbu námětu. Skrze tvorbu zažívám nejrůznější stavy a pocity a nějaký způsob, jak dojít k závěrečnému dílu mám už určitě pod kůží. Nejraději maluji instin-ktivně. Jsem zvyklá zažívat leccos, ale druhá světová válka (a nejen ta) nám připravila takový materiál, kte-rý my jako pozdější generace nedokážeme opominout a ani pojmout, co do uvědomění celého toho utrpení. Protože z Přerova pocházím, věděla jsem o hrůzné události masakru nevinných lidí na kopci za městem. V době maturity mě napadla monumentální sochařská zpracování tohoto traumatu, která ale nejsou realizo-vatelná. Během let mě napadlo seznámit se přímo s osobností, díky které se o této události vůbec ví a to s PhDr. Františkem Hýblem. V rozhovoru s ním mě asi poprvé napadlo namalovat k této události obraz. Po-nořila jsem se do tvorby a převáděla jsem všechno to nelidské, nešťastné a beznadějné na plátno. Byl to neuvěřitelný zážitek. Vím, že v tu chvíli šlo všechno stranou, byla jsem pohlcená tím vědomím, že nemaluji jen ze sebe a pro sebe, ale že vycházím z reálné tragic-ké události. Poprvé jsem se cítila jako angažovaná umělkyně a bylo v tom napětí a vzrušení zároveň. Tato zkušenost mě nesmírně obohatila a vážím si toho, že jsem se mohla pokusit pomník oné události alespoň obrazem… Zažila jsem, že mnohem zajímavější než malovat sama pro sebe je malovat pro otázku nějaké věci, která mě přesahuje». V poslední době na obdobná témata umělkyni inspirují především syrové rukopisy Mircea Suceu a Adriana Ghenie. 13. Urban, Jan: Zapomenutý masakr, při kterém by-
lo zavražděno více lidí než v Lidicích. Hlídací pes. Žurna-listika ve veřejném zájmu. Praha 17. 6. 2015. 14. Prvé dva výtvory této talentované a hluboce věřící umělkyně byly otištěny na obálce a frontospisu knihy Františka Hýbla Krvavá noc na Švédských šancích 
nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945, vydané Magi-
strátem města Přerova v roce 2015 na 143 stranách. 

 

Стаття надійшла до редколегії 5 червня 2017 року 
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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ ст. пи-тання побудови брендів набули особливої актуаль-ності у маркетинговій науці і практиці. Сьогодні ж брендинг визнається чимось більшим, ніж марке-тингова стратегія, і заслужено вважається окре-мою галуззю знань і практичною діяльністю. Загальновідомо, бренди є не лише індикаторами споживчих переваг різноманітних цільових груп, а й трансляторами культурних кодів у суспільстві. Брен-ди впливають на життя окремих індивідів, соціаль-них груп, істотно змінюють культуру цілих поколінь. Така сила брендів досягається насамперед спільними зусиллями маркетологів і дизайнерів. Ці зусилля спря-мовуються на побудову складних ментальних конст-рукцій в свідомості споживачів, на створення індиві-дуальності брендів, що дозволяє ідентифікувати брен-ди у потоці «інформаційного шуму», властивого су-часному ринку. Індивідуальність бренду, яку так прагнуть ство-рити фахівці, виражається в чіткій структурі. Най-важливішим її компонентом виступає ідея бренду. Вона перетворюється в певні візуальні образи, кот-рі формують візуальну айдентику бренду. Таким чином, візуальні комунікації є основним інстру-ментом передачі ідеї і цінностей бренду, а тому ви-ступають важливим обʼєктом інтересу як маркето-логів, так і графічних дизайнерів. Каналами візуальної комунікації людина отри-мує переважну більшість інформаціı̈ від оточення. За підрахунками дослідників на візуальну комуні-кацію відводиться 69 % інформаціı̈ [1:302]. Відо-мии канадськии теоретик комунікаціı̈ Маршал Мак-люєн комунікаціı̈ назвав візуальнии канал провід-ним у ХХ ст. [2]. У ХХІ ст. візуальна комунікація ста-ла ще актуальнішою. Однак розвиток її каналів не-однозначно впливає на маркетингову діяльність: з одного боку, розширює можливості комунікаційної політики, з іншого – суттєво ускладнює її. Так, стій-ка тенденція візуалізаціı̈ всіх сфер життя породжує серйозну маркетингову проблему – перенасиченість візуальними образами брендів на світовому спо-живчому ринку, що надзвичайно обмежує конку-рентні можливості їх власників.  В Україні дана проблема ще й посилюється че-рез низький рівень розвитку візуальної культури брендингу. Більшість елеменів візуальної іденти-фікації відверто копіюють західних компаній або навіть своїх найближчих конкурентів. Споживач опиняється під хвилею візуального сміття – про-дукту праці некваліфікованих дизайнерів і негра-мотних маркетологів. Все це знижує рецептивний рівень селективного фільтра сприйняття спожива-чів, іншими словами, змушує їх ігнорувати майже всі зусилля з ідентифікації бренду.  Вищевикладена проблема актуалізує досліджен-ня світових тенденцій брендингу з метою їх враху-вання у практиці візуальної айдентики вітчизня-них підприємств. 
Аналіз останніх публікацій та досліджень. За-гальновідомо, у брендингу практика випереджає теорію. Пошук якісно нових підходів до формуван-ня візуального образу бренду, вирішення завдань 
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візуальних бренд-комунікацій відбувається насам-перед у практиці маркетингу та дизаину, а вже по-тім теоретизується. Теоретичне усвідомлення и узагальнення процесів брендингу не поспіває за плином подіи: вже надто стрімко и кардинально розвиваються сучасні технологіı̈, міняється комуні-каційне поле і світогляд його реципієнтів. У звʼязку з цим, закономірним є домінування у літературі методичних матеріалів над науковими.  У низці видань, що дають практичні рекомен-даціı̈ та методичні вказівки до створення візуаль-ної айдентики організації, можна виокремити кни-гу Марка Роудена «Корпоративна ідентичність. Створення успішного фірмового стилю та візуальні комунікаціı̈ в бізнесі». Автор критично переглядає традиціині підходи до брендингу та маркетингу і показує, як, ґрунтуючись на ринкових позиціях і цінності бренду, можна структурувати маркетин-гові комунікаціı̈ компаніı̈, а також пропонує нову методологію управління маркетинговими комуні-каціями и тверду основу для організаціı̈ ефектив-ного творчого діалогу з підрядниками та поста-чальниками дизаинерських рішень [3]. У такому ж ключі написана праця Девіда Еирі «Логотип і фір-мовии стиль. Керівництво дизаинера» [4]. Автор описує технологіı̈ розроблення логотипу та фірмо-вого стилю на прикладах робіт відомих дизаинерів, з ı̈хньою допомогою пояснюючи, як важливо про-думати систему графічноı̈ ідентифікаціı̈ бренду, як створювати унікальні, знакові логотипи та як вза-ємодіяти з клієнтами.  Серед небагатьох робіт, що містять науковий аналіз проблем візуальної айдентики, помітною є книга Роланда Бікмана «Фірмовии стиль – краща практика». У її теоретичній частині висвітлено ас-пекти керування візуальною культурою, стратегіч-ного використання інструментів корпоративного стилю на різних рівнях, обгрунтовано цінність унікальноı̈ ідентичності для компаніı̈ [5]. У сучасній літературі заслуговує особивої уваги книга відомого українського практика сфери брен-дингу Ярослава Трофімова «Брендинг та ідентифі-кація теперішнього й майбутнього» [6]. Автором описано власне бачення перспектив еволюції спо-живчого суспільства, описано сучасні тенденції і макротренди у візуальній айдентиці. Я. Трофімов відзначає тенденцію переходу компаній до на-скрізних систем візуальної ідентифікації брендів. Такі системи він називає новим підходом у візу-альній айдентиці, що витісняє концепцію «фірмо-вого стилю». Перспективність цього підходу, на наш погляд, недооцінено у науці. Постає потреба в поглибленні досліджень айдентики підприємтсв, в аналізі роз-витку наскрізних систем візуальної ідентифікації брендів як нового підходу у візуальній айдентиці, що і є метою даної статті. Виклад основного матеріалу. Традиційним ін-струментом управління впізнаваністю бренду вва-жається фірмовий стиль як набір певних костант (логотипу, шаблонних елементів, кольорів, шриф-тів тощо), які використовуються в різних комбіна-

ціях для досягнення впізнаваності. Сучасні методи комунікації дозволяють створювати образи, що розкривають бренди за допомогою максимально багатих способів передачі інформації. Відносно не-давно образи візуальної комунікації вийшли за ме-жі листівок, газет та журналів і увірвалися в теле-екрани, інтернет, електронні табло. В сучасних конкурентних умовах логотип, колір і шрифт стали лише незначною частиною системи візуальної ідентифікації бренду. Стрімкий розвиток спожив-чого ринку диктує нові вимоги до внутрішнього змісту бренду, до його візуального образу. Сьо-годні можливості фірмового стилю вже не в змозі в повній мірі задовольнити цілі візуальних бренд-комунікацій. Традиційна концепція фірмового сти-лю втрачає міцність своїх позицій у брендингу. На зміну їй приходять системи ідентифікації брендів. Загалом під поняттям «корпоративна ідентифі-кація» (англ. Corporate Identity) найчастіше розумі-ється формування ідентичності компанії (бренду). Ідентичність або індивідуальність компанії визна-чає те, як вона себе презентує, заявляє про себе, спосіб взаємоїї з зовнішнім світом тощо. А ось те, як компанія сприймається споживачами в ре-зультаті цих дій, формує її імідж. Якщо ідентич-ність – це дещо внутрішнє, відчуття себе організа-цією, то імідж – це той образ компанії, який склада-ється у зовнішнього світу. Таким чином, ідентич-ність організації та її імідж – це дві сторони одного дзеркала.  У практиці і теорії брендингу набуває поширен-ня термін «айдентика». Айдентика – система кон-стант, що забезпечує єдність сприйняття бренду. Ці константи впливають на різні органи чуття лю-дини (зорові, слухові, нюхові, тактильні тощо), за-безпечуючи ефективність бренд-комунікацій.  Візуальні способи транслювання ідентичності бренду використовує візуальна айдентика або, як часто її називають, система візуальної ідентифіка-ції бренду.  Під поняттям «система візуальної ідентифікації бренду» розуміємо систему зовнішніх відміннос-тей, що відображають ідентичність бренду і дозво-ляють впізнати і виділити комунікацію бренду із загального потоку.  Постає закономірне питання: в чому полягає різниця між поняттями «фірмовий стиль» та «си-стема візуальної ідентифікації бренду»? У нижче представленій таблиці наведено основ-ні розходження між фірмовим стилем і наскрізною системою візуальної ідентифікації, що є, на думку Я. Трофімова, переконливими аргументами на ко-ристь останньої в сучасних ринкових умовах. Розлянемо детальніше основні відмінні ознаки між фірмовим стилем і системою візуальної іден-тифікації: - на відміну від фірмового стилю, система візу-альної ідентифікації не ставить перед собою за-вдання уніфікації будь-якого дизайну стандартизо-ваними елементами. Основною метою системи візуальної ідентифікації є досягнення впізнава-ності бренду на будь-якій ділянці комунікації; 
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Таблиця. Порівняльний аналіз концепцій 
фірмового стилю і системи візуальної 

ідентифікації бренду   
Критерії Фірмовий стиль 

Система 
візуальної 

ідентифікації 

Завдання 
Стилізація і передача певних характеристик, обʼєднання єдиною концепцією деякої кількості стандартних макетів і носіїв. 

Ідентифікація бренду, забезпечення впізнаваності в медіапросторі, стилізація комунікацій для активної взаємодії з навколишнім світом. Підхід до центральних елементів 
Логотип, шрифт, кольори та інші стилеутворюючі елементи. Ідентифікатори й інтегратори.  

Ступінь шаблонності 
Шаблонне використання певних композиційних елементів. 

Візуальні елементи можуть суттєво змінюватися (за формою, кольоровою гамою тощо), проте, вони повʼязані єдиною концепцією. 
Варіативність для носіїв 

Може і не володіти варіативністю. Як правило, це відшліфовані рішення для конкретних носіїв. 
Високий ступінь варіативності рішень. 

Природа Статичний феномен. Динамічний феномен.  - система візуальної ідентифікації відрізняється від фірмового стилю на структурному рівні. Фірмо-вий стиль складається з логотипу, фірмових кольо-рів, фірмового шрифту, фірмових блоків, іноді, до-даткових стилеутворюючих елементів. Ці елемен-ти носять переважно шаблонний характер – їх за-стосування чітко декларується. Центральними еле-ментами систем візуальної ідентифікації виступа-ють обʼєкти двох видів: ідентифікатори, котрі слу-гують «розпізнавальними ознаками» бренду, та ін-тегратори – сполучні ланки між різними елемента-ми комунікації [6:69]. У сучасних системах візуаль-ної ідентифікації ідентифікатори і інтегратори час-то нероздільні; - концепція фірмового стилю побудована на шаблонному використанні визначених компози-ційних елементів. Шаблонізація, особливо в корпо-ративних стилях, може досягати 100% всього обʼє-му рішень. У рамках системи візуальної ідентифі-кації впізнаваність досягається іншими методами. Тиражування стандартів замінюється інтерпрету-

ванням ідентифікаторів та інтеграторів. Візуально елементи можуть суттєво змінюватися, однак, ос-кільки вони повʼязані концепцією системи, що збе-рігає впізнаваність за рахунок інших параметрів, створюється єдийний простір образу бренду – не-шаблонний, ненавʼязливий, дружній для спожива-ча [6:70]; - ефективна система візуальної ідентифікації дозволяє вирішувати будь-який носій (макет, ро-лик, спот) у великій кількості варіацій. Рішення в рамках фірмового стилю чітко вивірені для конк-ретних носіїв. Вони не динамічні, на відміну від рі-шень всередині систем візуальної ідентифікації, які можна застосувати до різних носіїв – одна сим-волічна деталь може застосовуватися в різних си-туаціях взаємодії з клієнтом. Таким чином, використання системи візуальної ідентификації бренду сучасного підходу до візуаль-ної ідентифікації бренду забазпечує ряд переваг у порівнянні з традиційними ефектами впроваджен-ня фірмового стилю.  У своїх роботах Я. Трофімов підкреслює таку властивість системи візуальної ідентификації, як наскрізність. Ця властивість означає, по-перше, усепроникаючий характер системи; по-друге, гнуч-кість по відношенню до носіїв, здатність елементів до трансформації, пристосовування до потреб но-сіїв бренд-комунікації. При будь-якій ситуації за-стосування наскрізна система ідентификації брен-ду зберігає свої ознаки помітними і максимально вигідними з позиції цілей брендингу. Система – це набір ознак і властивостей. З теорії систем відомо, що системи бувають відкритими і замкнутими. Більшість сучасних «фірмових стилів» або не є системами, тобто не мають єдиних законів і правил побудови, за винятком правила всюди ста-вити логотип, або є замкнутими системами, тобто їх завдання – впізнаваність бренду і елементів його ко-мунікації – вирішується тільки всередині системи. Але особливість будь-якої замкнутої системи – вона не взаємодіє з навколишнім світом. Класичний фір-мовий стиль обʼєднує елементи, але не допомагає відрізнити їх від конкурентів, або зберігає дифе-ренціальні ознаки тільки в певному вузькому полі. Система візуальної ідентифікації – відкрита сис-тема. Її головна функція, відрізнятися і комунікува-ти ідентичність і диференціальні ознаки бренду у зовнішній світ. Я. Трофімов підкреслює, що фірмовий стиль – оптимальне рішення в ситуаціях, коли необхідно обʼєднати однією концепцією кілька стандартних макетів і носіїв. Його розробка більше доцільна в сферах бізнесу, де конкуренція на візуальному рів-ні не виражена або в неї втягнуті тільки безпосе-редні конкуренти по вузькій ринковій ніші. Система візуальної ідентифікації знаходить за-стосування при вирішенні задач впізнаваності в медіапросторі, стилізації комунікацій – в більшості завдань, розрахованих на активну взаємодію брен-ду з навколишнім світом [7:18]. На практиці перехід провідних компаній до но-вого підходу ідентифікації брендів проявляється у 
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руслі тенденцій розвитку візуальної айдентики, що можемо нині спостерігати на глобальному ринку. Найголовнішою з них є зміна домінанти в айдентиці брендів. Як було зазначено вище, осно-вою візуальної айдентики брендів традиційно вва-жався логотип. У концепції фірмового стилю лого-тип є «якорем», до якого «приєднуються» всі ха-рактеристики ідентичності бренду. Передбачаєть-ся, що поява логотипу в кутку або в центрі будь-якої композиції має «запускати» процеси в свідо-мості споживача. Сучасні ж системи не завжди за домінанту беруть логотип. Інтенсивний інформа-ційний шум у візуальних комунікаціях, безліч лого-типів, що майоріють звідусіль, роблять безуспіш-ними спроби створити щось нове, особливе або ж принаймні помітне. А значить на логотипі все рід-ше можливо побудувати ефективну систему візу-альної ідентифікації бренду. Та й загалом, один ло-готип як основний носій значно програє за своїми комунікаційними можливостями візуальнії бренд-системі, де кожен елемент несе візуальну комуні-кацію бренду. Тому зараз найчастіше основою фір-мового стилю є власне візуальна система, яка може виражатися стилем ілюстрацій / типографіки або будь-яким художнім прийомом. Логотип при цьому лише інтегрується в це середовище. Найефективніші сучасні канали візуальних бренд-комунікацій динамічні й інтерактивні (теле-бачення, Інтернет, смартфони, електронні книги, табло тощо). Тому впізнаваність у русі – основна задача системи візуальної идентифікації, а сти-лізація простору і динамічних станів стає однією з ключових тенденцій візуальної айдентики у світі.  Функція логотипів в ідентифікації бренду в умо-вах динамічних середовищ девальвується. Одним із ключових завдань системи візуальної идентифі-кації – досягнути її органічності, зробити всі її еле-менти осмисленими і застосовуваними. Ситуація, коли знак повинен були великим і головним у ком-позиції, на думку Я. Трофімова, не має виникати взагалі. Так само і з вторинними елементами – їм не місце на задвірках композиції [6:81]. Головні тренди в бренд-дизайні задають інтер-фейси операційних систем. У 2010-х скевоморфізм, як і будь-які інші напрямки дизайну, що апелюють до повсякденної реальності, втратили свою акту-альність [8]. Такі лідери сфери IT, як «Microsoft» і «Apple», започаткували еру «плаского дизайну» (англ. Flat Design) – концепції, що визначила век-тор розвитку графічних інтерфейсів на багато ро-ків вперед. З виходом у 2013 р. революційної iOS7 інтер-фейс позбувся важкості і загалом став чистішим – зникли зайві шуми, ефекти, тіні, відблиски, обʼємні кнопки та більшість градієнтів, графіка спрости-лася, зросла важливість типографіки. Після впровадження нової операційної системи Flat web-дизайн поширився і на візуальну айденти-ку брендів, і на дизайн загалом. Він базується на двовимірній основі і характеризується однорід-ністю контенту, строгістю і простотою форм, їх яскраво вираженими обрисами в геометричній 

ієрархії. Важливе місце у пласкому дизайні займає модульна сітка і типографіка.  Ще однією помітною тенденцією у візуальній айдентиці є розмиття кольорового простору брен-дів, а саме, зміщення акцентів сприйняття з одного стійкого кольорового простору на сприйняття ко-льору як емоційного індексу. Сьогодні все більше розробників систем ідентифікації свідомо доклада-ють зусилля для того, аби розрушити усталену па-радигму «фірмових кольорів» [6:73]. Використання кольорового простору замість фірмового кольору чи їх поєднання відкриває широкі можливості для передачі різноманітних емоцій та настроїв в межах однієї візуальної концепції. 
Висновки та перспективи. Отже, сучасний брендинг розвивається в умовах збільшення рівня конкуренції візуальних образів, перенасиченння неякісними, однотипними графічними образами, зміни основних носіїв комунікації на користь дина-мічних та інтерактивних середовищ. Світ «швид-ких комунікацій» диктує нові умови і способи вза-ємодії між споживачем і брендом. На зміну концеп-ції фірмового стилю приходять наскрізні системи візуальної ідентифікації брендів. Бренди, як і люди, «переодягаються» в нові «форми одягу» відповідно до вимог ситуації, не втрачаючи при цьому власну індивідуальність. Візуальна система бренду стає гнучкішою, легко трансформується і змінюється, при цьому вона ідентифікує бренд і сприяє його за-памʼятовуваності споживачами. Вступаючи в діалог з середовищем комунікації і споживачем, візуальна система стає «живою», інтерактивною. Сама по собі вона може бути високоефективним носієм цінно-стей і відмінних характеристик бренду.  Все більше провідних компаній створюють візу-альні системи, які створюють ідентифікацію брен-дів без опори на логотип. Вони прагнуть, щоб спо-живач відразу ідентифікував бренд з будь-якого комунікаційного матеріалу компанії, навіть якщо він не містить логотип. Більше того, в умовах «ін-формаційного шуму», коли на споживача тисне ве-личезна кількість візуальних матеріалів, будь-який комунікаційний матеріал повинен миттєво іденти-фікувати бренд.  Системи візуальної ідентифікації бренду вважа-ються новим феноменом у світі брендингу. Тому доцільними є подальший розвиток наукових дослі-джень тенденцій у візуальній айдентиці, зокрема вивчення практичного досвіду провідних компаній побудови ефективних систем візуальної іденти-фікації, що дасть змогу формувати відповідні ме-тодичні бази для вічизняних підприємств. 
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Борисенко О. М. Передумови становлення дизайну 

1850–1930-х років в Галичині. Висвітлено основні пе-редумови становлення дизайну в Галичині: розглянуто художньо-промислову діяльність другої половини ХІХ – першої третини XX ст., громадські обʼєднання та това-риства, які ставили проблему естетизації промислової продукції. Відображено ступінь інтегрованості художньо-промислової освіти в соціально-економічне середовище. 
Ключові слова: дизайн, художньо-промислова освіта, художньо-проектна діяльність, Комісія крайова, Галичина. 
 
Борисенко О. Н. Предпосылки становления дизай-

на 1850–1930-х годов в Галиции. Изложены основные предпосылки становления дизайна в Галычине: рассмот-рены художественно-промышленная деятельность вто-рой половины XIX – первой трети XX ст., общественные объединения и общества, которые ставили проблему эс-тетизации промышленной продукции. Отражена сте-пень интегрированности художественно-промышленно-го образования в социально-экономическую среду. 
Ключевые слова: дизайн, художественно-промыш-ленное образование, художественно-проектная деятель-ность, Комиссия краевая, Галычина. 
 
Borуsenko O. Genesis prerequisites for the design of 
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Мистецтво дизайну на західноукраїнських зем-лях живиться джерелами історико-культурних тра-дицій народних промислів і ремесел краю, Євро-пейської промислової революції, розвитку худож-ньо-промислової освіти, науки й техніки, які суміс-но із вдалим геополітичним розташуванням Гали-чини (відомої в межах провінції як Східна Галичи-на) [5:172] сприяли становленню і розвитку проце-сів, що призвели до формування європейської про-ектної культури у другій пол.і ХІХ – на поч. ХХ ст.  
Постановка проблеми та аналіз основних 

публікацій та досліджень. У середині ХІХ ст. кус-тарно-ремісниче виробництво товарів в Галичині починає поступатися машинному виробництву. Масове виготовлення в умовах промислового ви-робництва товарів широкого вжитку механічно пе-ревтілює предметне наповнення середовища з ру-котворних виробів у тиражне виробництво, що очевидно руйнує єдність ремесла та мистецтва по-передньої доби. В цей час в Європі (в Австрії, Ні-меччині, Англії) розгортається рух за звʼязок мис-тецтва і промисловості. Постає нагальна потреба реформування змісту мистецтва-оформлення у ми-стецтво-функцію. Перші спроби теоретичного ос-мислення дизайну як принципово нового виду проектної діяльності відображені у наукових робо-тах Г. Земпера – «Про чотири елементи архітекту-ри» (1851) та «Про науку, промисловість та мисте-цтво» (1852), «Стиль у технічних і тектонічних ви-тівках, або Практична естетика» (1 том – 1860, 2 том – 1863), В. Морріса, засновника руху «Мисте-цтво і ремесло» (1861) й автора низки статей та лекцій, видань «Надії и страхи за мистецтво» (1882), «Цілі мистецтва» (1887), у наукових підруч-никах Ф. Рьоло «Конструктор: посібник для дизай-ну машин» (1893) та Дж. Рьоскіна «Лекції про мис-тецтво» (1870). Вони відзначають парадокс сере-дини XIX в. – бурхливий розвиток техніки і не мен-ше бурхливий протест проти неї. Суперечки про те, чи може машина створювати твори мистецтва, чи може вона сама бути твором мистецтва; суперечки щодо визначення меж ужиткового мистецтва і про місце художника в сучасному виробничому процесі – ось лише невеликий перелік питань, які хвилюва-ли в той час науковців-дослідників. Необхідно було переосмислити такі поняття, як «людина», «сере-довище», «художнє», «технічне» тощо. Становлен-ня теорії нової естетики матеріально-художньої культури у поєднанні з мистецтвом і технікою у період 1840–1860 рр. започаткувало зміни реміс-ничого світогляду на дизайнерський.  
Мета дослідження: окреслити основними пе-редумови, які вплинули на становлення дизайну як художньо-проектної діяльності в Галичині в за-значений період в контексті розвитку європей-ського художньо-промислового мистецтва.  
Виклад основного матеріалу. Найголовніши-ми і найпершими діями у формування світогляду постали вимоги суттєвих змін у галузі художньо-промислової освіти як у Західній Європі так і на Австро-Угорських землях. Потребу у кваліфікова-них кадрах зумовив і розвиток мануфактурного ви-

робництва. Тому важливого значення набула ді-яльність закладів художньо-промислового навчан-ня, які орієнтуючись на вимоги промислового ви-робництва навчали творити красу, дотримуючись естетики та функції предметного середовища. Від 1850 р. Галицьке господарське товариство проводить щорічні широкомасштабні виставкові заходи у Львові, Жешові, Станісловові, Тарнові, Пе-ремишлі, Бережанах та ін містах, де підприємства краю здобувають медалі і нагороди [1:456]. Такі регулярні виставки викликали неабиякий інтерес до продукції краю, що актуалізувало організацію першої Крайової виставки на Галичині 1877 р. у Львові, (поштовхом для якої стала перша на тере-нах Австро-Угорщини Віденська виставка 1873 р.) під патронатом В. Дзедушицького, засновника Му-зею мистецьких промислів у Львові (1874 р.) та Крайової гончарської школи (1876 р.) в м. Коло-мия. Ця виставка комплексно представила усі тор-гово-промислові палати краю, а також Промислові музеї Львова і Кракова. Її учасниками стали майже 1300 підприємств з Галичини та з-за кордону. Слі-дом у 1883 року було проведено аналогічну виставку у Перемишлі, а 1887 року – у Кракові. [3:11–12]. Перша Крайова виставка в Галичині 1877 р. да-ла поштовх подальшому розвитку промислів, тому для подальшого розвитку промислового мистецт-ва, серійного виробництва продукції та художньо-промислової освіти на теренах краю того ж року у Львові був утворений (під керівництвом В. Дзедуши-цького) Дорадчий тимчасовий комітет для справ крайового рукодільництва, домашнього промислу та опіки, який згодом отримав статус – Комісії крайової для справ промислових над школами ручної роботи. Перед ним постало завдання створити державний осередок нагляду й підтримки кустарних промис-лів, індустріального виробництва, створення про-мислових шкіл й художніх верстатів [2:16]. Цьому процесу сприяли також товариство укра-їнських ремісників та промисловців «Зоря» (1884), Руська реміснича і промислова бурса (1898), Това-риство заохочення крайового промислу (1904). За їхньої підтримки були відкриті художньо-промис-лові школи, наукові чи зразкові майстерні. Рада то-вариства, до якої входили представники інтеліген-ції і робітники, мала за мету пробудження в україн-ського народу інтересу до ремесла і промислу. То-вариство «Зоря» оплачувало навчання своїх членів у Львівській промисловій школі, а також влаштову-вало їх на навчання за межами Львова. У 1898 році товариство «Зоря» створило Руську ремісничу і промислову бурсу. Навчання в бурсі було платне, але діти з незаможних сімей вчилися безкоштовно. Разом із спеціальними науками – художнє будівельне сто-лярство, токарство, різьбарство, керамічне мистецт-во, модельєрство, малювання викладалася музика, іс-торія України, фізкультура. Після закінчення навчан-ня в бурсі випускники могли продовжувати навчан-ня за кордоном у вищих школах [9:137]. Завдяки Комісії крайовій та промислових това-риствам засновано 15 художньо-промислових шкіл, дві з яких перебували на державному утриманні. Вже 
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у 1894 р. при активному сприянню художньо-про-мисловому руху, у Галичині налічувалось 310 худож-ньо-промислових шкіл і професійних курсів. [9:144]. 1876 р. при за ініціативи Міської ради, Промис-лового музею, ремісничих товариств, Крайового відділу і професорів філософського факультету Львівського університету було засновано Школу рисунку та моделювання (у подальшому – Худож-ньо-промислова школа у Львові), яка дала можли-вість учням оволодівати основами художньої гра-моти. 1886 р. на базі гончарного осередку у с. Товс-тому біля Тернополя засновано гончарну школу, головним завданням якої було збереження і при-множення місцевих гончарних традицій як шляхом навчання учнів, так і в процесі виготовлення про-дукції. Художнє і технічне керівництво школами в Коломиї і Товстому здійснювала Крайова станція керамічних дослідів, що знаходилася у Львові [9:32]. Вироби Коломийської і гончарної школи с. Товсто-го були високо оцінені на Крайовій рільничій і про-мисловій виставці у Кракові (1887 р.) [6;9]. У становленні промислово-художньої освіти Га-личини важливу роль відіграло «Політехнічне то-вариство», яке виникло у 1862 р. Його діяльність спрямовувалась на розвиток вітчизняних промис-лів, відродження давніх звичаїв, проведення про-мислово-художніх виставок, сприяння членам то-вариства у навчанні та працевлаштуванні. У 1879 р. воно ініціювало відкриття двох фахових комісій – інженерної та архітекторської, які брали участь у створенні художньо-промислових шкіл [8]. У 90-х роках ХІХ ст. в Станіславі було організова-но Крайову професійну школу столярства і токар-ства, а в Коломиї – Професійну школу деревʼяного промислу, в яких молодь навчали виготовляти меблі, стилізовані під народні, а також дрібні виро-би, оздоблені різьбленням та інкрустацією, зорієн-товані на міське населення.  Наприкінці 80-х років ХІХ – на початку ХХ ст. бу-ли засновані так звані наукові чи зразкові шевські майстерні в Угнові, Дрогобичі, Коломиї, Виткові. Організації художньо-промислових шкіл сприяли й фахові комісії. Зокрема, в с. Товстому відкрили на-вчальну майстерню з колісництва, яку в 1892 р. пе-ренесли до Гримайлова. Для подальшого розвитку ткацького промислу на Львівщині у 1894 році в се-лі Глиняни було організовано Ткацьку школу. На-прикінці ХІХ ст. у Львові при Товаристві цеху крав-ців діяла кравецька школа [4;9;13]. Значну роль в організації професійної підготов-ки молоді Галичини у 1893 р. відіграв видатний ук-раїнський діяч, архітектор, професор Львівської політехніки Іван Левинський, який на власних ке-рамічних фабриках здійснював практичне навчан-ня учнів. При його промислових майстернях були відкриті фахові школи, які щорічно випускали ви-сококваліфікованих майстрів. Це були найбільші навчальні заклади такого типу в Галичині.  Для організації навчання молоді виготовленню кераміки в 1899 р. було відкрито професійну школу в с. Підгуже. Учнів навчали виготовляти зразки посуду досить простого художнього вирішення [9:146].  

Одним із провідних закладів, де здійснювалася підготовка фахівців з моделювання одягу, була Ху-дожньо-промислова школа у Львові з великою кількістю фахово підготовлених викладачів. На по-чатку ХХ ст. кількість учнів у школі збільшилась до 600. Досвід цього навчального закладу цікавий тим, що практичні заняття проводилися на різних фабриках Львова [6:78]. Розповсюдженню художніх знань і вмінь серед молоді Галичини сприяла Перша Жіноча Промис-лова Спілка «Труд», заснована у 1900 р. з головним центром у Львові. Виданий тут диплом давав під-ставу ученицям для отримання так званої «про-мислової карти», тобто права самостійно відкри-вати салони мод [10:12–13].  Популяризації деревообробного мистецтва на Львівщині сприяла Забавкарська школа (від 1905 р. – Державної школи деревообробного промислу), створена в 1896 році в м. Яворові під опікою графа Івана Шептицького з Прилбич. У ній готували сто-лярів, різьбарів, забавкарів [4]. Й надалі у всіх регіонах, де традиційно розвива-лися художні промисли, почали створювати худож-ньо-промислові школи, училища, а згодом і техні-куми. У 1923 році на базі Вижницької Крайової школи різьбарства, токарства та металевої орна-ментики було відкрито навчальний заклад під назвою Нижча школа мистецтва і ремесла. Становлення та розвиток вищої професійної ди-зайнерської освіти у Львові започатковано 1844 р. у «Технічній академії», (нині – Національний уні-верситет «Львівська політехніка»), де на кафедрі архітектури і будівництва архітектурного факуль-тету здійснюється підготовка фахівців, що поєдну-ють в собі художників, інженерів та архітекторів, відповідно до вимог того часу [11:94–108].  У становленні художньо-промислової освіти Га-личини на початку ХХ ст. велику роль відіграли, як зазначає Р. Шмагало, загальноєвропейські художні процеси, зокрема реалізація концепцій «мистецтво і ремесло», розроблених англійськими мистецтво-знавцями Д. Рескіном і У. Моррісом. Особливість цих концепцій полягала в поєднанні художньої про-мисловості з традиційними ремеслами, а це потре-бувало освічених фахівців [12;13].  Таким чином, можна стверджувати, що в період 1870–1930-х рр. процес становлення та розвитку системи національної художньо-промислової осві-ти в Галичині набував всебічного поширення. Аналогічні процеси відбувалися в Німеччині, де для підвищення якості промислової продукції був створений Німецький Веркбунд («виробнича спіл-ка»), який обʼєднав художників, архітекторів, проми-словців та економістів (1907 р.). Ці обʼєднання згідно статутів орієнтовані на «індустріальне формотворен-ня у взаємодії з мистецтвом, промисловістю і ремес-лами». Таким чином, можна констатувати, що перші громадські обʼєднання в Східній Галичині та Німець-кій Веркбунд, створені з метою координації і роз-витку всіх ланок промислового мистецтва [8].  Історичним фактом є те, що галицькі винахідни-ки і промислове мистецтво здавна славились свої-
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ми здобутками та йшли в ногу з часом, створюючи нову техніку, технології, промислову продукцію, які за своїми характеристиками не поступалася, а інколи перевищували кращі світові взірці. У Львові вперше у світі з нафти одержано ламповий газ (1853 р., І. Лукасевич, Ян Зег) та створено першу га-сову лампу (А. Братковський); була піднята перша повітряна куля (1874 р., І. Мартинович, Н. Герман); відкрито перше залізничне сполучення Львів–Пе-ремишль (1861 р.); розроблено й впроваджено у виробництво теорію залізобетонних конструкцій (1894 р., М. Тульє); вперше випробувано (1852 р.) і введено у користування телеграф (1875 р.), теле-фонний звʼязок (1883 р.); створено й запущено пер-ший літак (1910 р., Е. Ліванський). Значних успіхів досягнуто у архітектурі інтерʼєрів громадських бу-динків, їхнього предметного наповнення, худож-ньому моделюванні одягу. Значні капіталовкладення австрійського уряду в розвиток столиці галицьких земель призвели до інтенсивного будівництва, розвитку виробництва і техніки. Свідченням цього є той факт, що 1894 р. – раніше, ніж у багатьох європейських столицях у Львові зʼявився перший електричний трамвай ні-мецької фірми «Сіменс-Гальське». Будівельна лихоманка в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття призвела до архітектонічної трансформації Львова, сецесійна архітектура якого подібна до архітектури Відня, Будапешту, Кракова. В 1899 році було закладено невеличкі будівельні фабрики у навколишніх містечках (Ярослав, Ряшів, Жовква, Камʼянка-Струмилова, Борщів) [7: 32]. Також зявилися різноманітні фірми, що обслуговували буді-вельну галузь: проектні фірми, наприклад, бюро Ва-силя Нагірного «Пляни і коштосписи» (пл. Ринок, 36), гуртівні матеріалів (склад гіпсу Йозефа Франца), бу-дівельні концерни як У-БУ-С (Український буді-вельний союз), що виконував всі роботи під ключ. На початку ХХ ст. в Східній Галичині налічувалося близько 600 невеликих фабрик та заводів. Одним із найвідоміших підприємств Східної Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст. стала «Фабрика І. Левинського», яка на власній базі здійснювала навчання учнів.  Численна кількість підприємств краю не могла бути осторонь від проектної діяльності, адже асор-тимент їх продукції вимагав як естетизації зовніш-нього вигляду та функціональності форми. Серед найбільш значних львівських підприємств слід на-звати машинобудівний завод спілки «Зеленєвсь-кий Фіцнер і Гапнер», деревообробний завод, кон-дитерську фабрику «Бранка», фабрики «Контракт», «Аїда», металеву фабрику «Арма», взуттєву фабри-ку «Га фота», залізничні майстерні, млини «Аксель-брада» і «Марія Гелена» тощо. 1877 р. багаторічною працею А. Рерінга ство-рено ландшафтне проектування парку Кілінського (Стрийський парк).  Продовжує розвиток садово-паркового мисте-цтво проектування перший міський парк в Європі – парк Костюшка. Немаловажний вплив на фасади сецесійних споруд мав благоустрій. Для творчості А. Захаревича характерним було розташування бу-динків в оточенні зелені. У співпраці з іншими архі-

текторами, та тодішнім керівництвом міста, ним був запроектований обсаджений тополями буль-вар на вул. Академічній (тепер проспект Т. Шевчен-ка), а також озеленення площі Галицької, навчаль-них споруд на початку вулиці Зеленої (в останніх озеленення мало привʼязку до прилягаючого пар-ку). Починає впроваджуватися в життя формуван-ня вертикальних садів на фасадах житлових будин-ків. Озеленення фасадів органічно поєднувалося з стилізованим під рослинні мотиви конструктивни-ми та декоративними елементами з вигнутих ліній та рослинних форм. Одним з прихильників збага-чення архітектури зеленню, було артистичне това-риство «Zespol», яке виступило з цілою програмою художнього розміщення зелені в місті – ландшафт-ного проектування. [8; 9] Конструюванням виробів з художнього скла за-ймалися у вітражних майстернях, зокрема у «Пер-шій львівській фабриці вітражів Леона Апеля» (1906). Серед закладів, які виготовляли художнє скло в Галичини, треба назвати Скляну гуту в Жовкві, та фірму Казимира Левицького, який сам і малював по склі (Львів, пл. Міцкевича). Львівська фабрика лікерів та горілок Бачевського, яка від другої поло-вини ХVІІІ століття розташовувалась на Підзамчі випускала до 300 сортів лікерів та горілок (у влас-ному скляних пляшках) настільки добрих, що го-рілки Бачевського ящиками місцеві підприємці во-зили до Відня і Парижа [9]. На початку XX ст. Фірма «П. Міколяш і Спілка», як і фабрика «Здоровʼя» І. Левинського налагодила партнерські звʼязки з відомими фармацевтичними європейськими підприємствами «Мерк», «Шеренг», «Баєр», «Кнолль», «Ля Рош», користувалася їх ін-вестиціями і представляла продукцію цих фірм на галицькому ринку. Все це дозволило їй розширити власну виробничу базу і відкрити у 1910 р. як окре-мий відділ фірми фармацевтичну фабрику «Лаоко-он». Фабрика (сьогодні це фармацевтичний комп-лекс «Галичфарм») випускала медикаменти у та-ких великих на той час обсягах, що постачала їх га-лицьким аптекам, лікарням, військовим шпиталям.  Наприкінці 30-х років ХХ ст. найбільшими під-приємствами у Львові були скляні заводи «Львів» і «Леополіс», три шкіряні заводи («Пелліс», «Дерма-та» і «Новость»). У харчовій промисловості міста найбільшими були кондитерські фабрики «Бран-ка», «Газет» і Гефлінгера, консервний завод Рукера, пивоварний, державний спирто-горілчаний Бачев-ського і спирто-дріжджовий, та ряд менших під-приємств. Металообробна промисловість у Львові була представлена залізничними і трамвайними ре-монтними майстернями, крім того, тут діяли заводи електротехнічних виробів «Контакт» і приладобудів-ний Ромера, пожежного устаткування «Унія стро-жацька», водяних насосів Кунца, вимірювальних при-ладів Булка, низьковольтних електроламп «Люкс». Львів відзначався найбільшою концентрацією промислової продукції і фінансового капіталу у Східній Галичині. Значні обсяги виробництва, асор-тимент, конкурентоспроможність товарів та по-слуг сприяли естетизації і функціональному фор-мотворенню продукції, яка випускалася підприєм-
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ствами Галичини, що згодом дає міцне підґрунтя дизайн-діяльності у регіоні. 
Висновки та перспективи дослідження. Основ-ними передумовами, які вплинули на становлення дизайну в Галичині 1850–1930-х років були: традиції художньо-ремісничого та декоративного мистецтва; формування світогляду художньо-промислової осві-ти, стрімкий розвиток окремих галузей промисловос-ті – будівництва, меблярства, ливарництва, легкої промисловості тощо в австрійській частині імперії та за кордоном. Кращі зразки проектування середовища і предметного світу, моделювання одягу й фірмової продукції Галичини, представлені на міжнародних європейських виставках й нагороджені відзнаками є доказом відповідності промисловості краю вимогам часу в контексті розвитку європейського худож-ньо-промислового мистецтва.  Ці чинники дали поштовх до активного соціаль-но-економічного розвитку краю, де взаємозвʼязок освіта – мистецтво – промисловість став підгрун-тям для формування майбутнього дизайну як ху-дожньо-проектної діяльності людини. 
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Постановка проблеми. Споруди вокзалів України другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. займа-ють значне місце в архітектурі України не лише за чисельністю та масштабами будівництва, а й за ре-алізованими в них стилістично-композиційними рішеннями. Сьогодення потребує поглиблення іс-торико-архітектурних знань, створення цілісної картини їх розвитку, виявлення рис самобутнього національного стилю архітектурного вирішення. Велика кількість будівель вокзалів України кін. ХІХ – І пол. ХХ ст., що збереглися, отримали статус памʼяток архітектури. Однак, значна частина спо-руд у невеликих містечках і селах не зважаючи на мистецьку та історичну цінність змінили функцію, первісний вигляд або зовсім перестали існувати. Як засвідчують події в сучасній Україні, вокзали на сьогодні не втратили свого стратегічного значен-ня, а тому існує велика небезпека їхнього руйну-вання. А отже споруди вокзалів як важлива складова національної культурно-історичної спадщини вима-гають детального дослідження: уточнення стилісти-ки, реконструкції творчого методу провідних архітек-торів у проектуванні цих будівель. Одним з провід-них джерел вирішення архітектури вокзалів Украї-ни межі століть було давнє національне мистецтво.  Аналіз останніх публікацій та досліджень. Про-цес розвитку залізничного транспорту в Україні та архітектура вокзалів привернули увагу великої кіль-кості українських дослідників. Значний фактоло-гічний матеріал зібрали та опрацювали сучасні віт-чизняні науковці І. Котлобулатова, А. Козицький [2], П. Лазечко [1], І. Сьомочкін [4]. Проте переважна кіль-кість джерел має публіцистично-краєзнавчий ха-рактер, у них автори торкаються проблеми будів-ництва однієї памʼятки, а архітектуру вокзалу, істо-рію його будівництва розглядають у контексті еко-номічно-культурного розвитку реґіону. Вагомими для виявлення художньо-стилістичних особливо-стей архітектури вокзалів стали праці вітчизняних дослідників, присвячені розвитку української архі-тектури ХІХ – першої третини ХХ ст. [6; 8; 9]. Окре-мого дослідження, присвяченого розгляду худож-ньо-стилістичних особливостей архітектури вокза-лів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., в українському мистецтвознавстві немає. 
Метою статті є аналіз національного стилю і форми в українському мистецтві кінця ХІХ–першої третини ХХ ст. та її розвʼязання в архітектурі вокза-лів. Основними завданнями обрано виявлення ос-новних напрямів та стилістичних особливостей ук-раїнського архітектурного стилю в спорудах вокза-лів другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. та характеристику творчості провідних архітекторів – проектантів будівель залізничних станцій. 
Виклад основного матеріалу. Нагальна необхід-ність будівництва залізниць в Україні виникла у другій половині ХІХ ст. Цьому сприяло географічне розташування та природні багатства країни. Украї-ні потрібні були залізниці для вивезення сільсько-господарської продукції з родючого Південно-За-хідного регіону і продуктів промисловості з райо-нів Донбасу та Кривого Рогу. У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. вокзал став однією з найвизначніших за масштаба-

ми споруд міста. Чимало вокзалів кооперувалися з громадськими спорудами загальноміського зна-чення – готелями, ресторанами, поштамтами, тор-говельними пасажами тощо. Проектуючи будівлю вокзалу, архітектор повинен був враховувати не тільки функціональні вимоги перевезення, а також специфічні громадські особливості споруди. Адже вокзали використовували як місце для відпочинку, у ньому був ресторан з окремими банкетними за-лами і кабінетами, і як своєрідну біржу для ділових зустрічей комерсантів, і як модне місце для спілку-вання та прогулянок. Як бачимо, тогочасні вокзали виконували функцію значної репрезентативної гро-мадської споруди, а іноді архітектурної домінанти міста або селища. Відповідно значну кількість вок-залів побудували непересічні українські архітекто-ри. Серед них слід згадати С. Тимошенка, Ю. Захаре-вича, В. Садловського, А. Кобелєва, З. Журавського, В. Рикова, О. Вербицького та ін. У спорудах вокзалів яскраво відобразилися основні мистецькі напрями того часу, зокрема риси так званого українського архітектурного романтизму. Значного розвитку в художній культурі України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. набули пошуки національної своєрідності. У будівництві вони ве-лися в межах «течії відродження українського архі-тектурного стилю» [7:255], що ґрунтувалася і на загальних особливостях світогляду другої полови-ни ХІХ ст. з властивим для нього історизмом ху-дожнього мислення, і на характерних рисах того-часної української культури, коли основу для онов-лення образно-пластичної мови шукали в багатові-ковому досвіді національного мистецтва й давньої архітектури. Перші твори, в яких почали формува-тися особливості формальної мови «національного романтизму», зʼявилися в 50-х рр. ХІХ ст. у межах стилістики історизму-романтизму та повʼязані з невеликою групою національно свідомих дворян-українців, які прагнули зберегти українську націо-нальну самобутність, народні звичаї та традиції [8:68]. Серед цієї плеяди свідомих українців виділя-ється постать В. Тарнавського, який на території родинної садиби Качанівка, що на Чернігівщині, побудував звичайну селянську хату «Порада». Зов-ні та в інтерʼєрі хата була суворо витримана у тра-диціях народного деревʼяного житла. Схожу за змі-стом хату побудував архітектор Є. Червінський для Г. Ґалаґана у садибі в Лебедині біля Прилук на Чер-нігівщині, відому під назвою «Будинок для гостей». Щоправда тут зразком слугувало житло козацької старшини кінця XVII – початку XVIII ст. Відомо, що 1856 року, йдучи цим саме шляхом, художник Л. Жем-чужніков разом з академіком архітектури І. Штро-мом спроектував перший камʼяний дім у народно-му стилі, який повинні були побудувати у селі Ци-новці на Полтавщині для О. де Бальмена, брата пер-шого ілюстратора «Кобзаря» Я. де Бальмена [8:69]. На початку ХХ ст. українська традиційна хата стала джерелом формотворення та декорування низки вокзалів. Найвизначніші станції цього типу були зведені за проектами харківського архітекто-ра С. Тимошенка. Це понад тридцять транспортних будівель на Кубансько-Чорноморській козачій за-
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лізниці (1909–1916). Як зазначає дослідник В. Че-пелик, «цими будівлями С. П. Тимошенко значно розширив обрії українського архітектурного мо-дерну» [8:78]. Досить значними були вокзали на станціях у Катеринодарі: Ведмедівській, Староми-шастівській, Тимошівській та ін. Усі вони, виконані з цегли, декоровані фризом з червоної цегли і тон-ко модельованими профілями тяг. Про традиції ук-раїнського хатнього будівництва нагадують тинь-ковані білі стіни,трапецієвої форми двері та вікна, пластичні дахи вальмового типу. Щоправда, архі-тектор іноді використовував шатрові дахи із зало-мами, верхи у вигляді груші чи шолома на еркерах, потрактованих як башти. Більшість з цих споруд мали прості й раціональні форми, лише деякі з них дістали ускладнені рішення, підсилені накладени-ми на стіну декоративними лиштвами, незвични-ми за пропорціями лізенами. Ці роботи раннього періоду творчості С. Тимошенка добре виявили широту його творчих можливостей, значний діапа-зон художньо-образних пошуків [8:79]. У стилі «українського романтизму» як ні в од-ному іншому особливо сильними були чисто фор-мальні пошуки, прагнення до пластичності дета-лей, до вишуканості пропорцій, до бездоганності вишуканого силуету. Архітектори старалися макси-мально відмовлятися від засобів стилізаторства, або принаймні використовуючи їх чітко дистанціювати-ся від історичних прототипів, сприймаючи як алюзію, натяк на форми й образи минулого. Перш за все, слід відзначити важливу роль природних будівельних ма-теріалів – цегли, черепиці, місцевих порід каменю й дерева. Використовуючи живописну, пластичну фак-туру цегли, тиньку, каменю та дерева, поєднуючи їх в одній споруді, майстри ніби нагадували про місцеві ландшафти, середньовічну фортечну архітектуру та традиційне житло. Таким чином уже тільки завдяки будівельному матеріалу авторам вдалося сповнити архітектурний образ романтичними рисами, нада-ти йому реґіональної своєрідності.  У спорудах «національного романтизму» архі-тектори активно впроваджували композиційні та декоративні засоби запозичені в українській тра-диційній архітектурі. Компактна композиція з різ-новисоких обʼємів, яка створює строго вивірений, рафінований силует, складний чудернацький рису-нок завершень – великі вальмові покрівлі, стрімкі шпилі та щити, пружні підковоподібні або трапеціє-видні вінчання порталів, пластичні ґанки, маленькі сліпі віконця та різьблені кронштейни були трак-товані з тією гостротою, яка свідчить про творче використання естетичних концепцій модерну. Упродовж 1900–1904 рр. тривало будівництво залізниці Київ – Ковель (сьогодні Коростенський напрям Південно-Західної залізниці). Вздовж заліз-ничних шляхів за типовим проектом у той час по-будували низку невеликих за розміром вокзалів. До сьогодні збереглися будівлі на станціях Біличі, Святошин, Ірпінь, Тутовичі та Клавдієве. Це видов-жені у плані прямокутні споруди з двома ризаліта-ми по боках головного фасаду. Будівлі мали чотири входи, які розташовувалися по центру фасадних стін. Головний декоративний акцент утворювали 

черепична вальмова покрівля на різьблених дере-вʼяних кронштейнах і різьблені ґанки входів на тор-цевих фасадах. Ошатного вигляду станціям надавав контраст цегляних стін і тинькованих конструктив-них елементів (кутових пілонів, лучкових обрамлень вікон і дверей). За аналогічним проектом 1913 р. бу-ло побудовано вокзал станції Сорока (Одеська заліз-ниця). Від попередніх споруда відрізняється лишень декоративними елементами: зокрема, в обрамленні вікон використаний традиційний для української архітектури мотив «рушничків» [8:67]. Важко перерахувати усі памʼятки вокзалів базова-ні на архітектурі хатнього типу з території Галичини. Зокрема, виділяються споруди станцій Тернопільщи-ни (Бережани, Підгайці, Потутори, Бучач, Копичинці, Скалат) та Львівщини (Трускавець, Самбір, Старий Самбір, Жовква, станції Личаків і Брюховичі у Льво-ві). Художня довершеність споруди вокзалу в Бережа-нах (Львівська залізниця) до сучасного ремонту була побудована на контрасті гладких тинькованих стін та, виконаних з темного дерева, конструктивних еле-ментів – консолей вальмового черепичного даху, ві-конних решіток, балконів, критого перону. Зазвичай український архітектурний стиль влас-тивий для станцій курортних місцевостей. У цьому контексті доречно згадати вокзал у Трускавці (Львів-ська залізниця) з критим пероном, зʼєднаним з не-пропорційно видовженою одноповерховою будів-лею. Двоповерховому корпусу архітектор надав рис властивих для народного будівництва: гладкі тиньковані стіни контрастують з темними деревʼя-ними елементами обрамлення вікон та дверей, під-дашшя, кронштейнів черепичного вальмового даху. Особливо синтетично споруди вокзалів «націо-нального романтизму» сприймаються на тлі навко-лишніх гірських пейзажів. Серед них унікальною за органічністю звʼязку з мальовничим карпатським краєвидом є споруда станції Татарів (Львівської за-лізниці). У масивній конфігурації будівлі чітко під-креслюються виступаючими обʼємами ризаліт го-ловного входу та бічна башта під наметовою по-крівлею та смугою півкруглих віконець. Площини стін гладкі, без декору і завершуються високим мансардним дахом на декоративних деревʼяних кронштейнах. Стилізовані засоби давньої україн-ської архітектури помітні зокрема в оформленні підсіння, зверненого до перону. Паралельно український архітектурний стиль переосмислював елементи стилю бароко – яскра-вого явища художньої культури України XVIII ст. У низці вокзалів найвизначнішою з стильового боку частиною є фронтони, що розташовуються в ряд по головному фасаду (Красне, Верхівцеве), увінчують центральний ризаліт (Миргород, Костополь) або позначають прохід (Чинадієве). Фронтони різних споруд відрізняються своїми формами та складніс-тю окреслення, однак обʼєднані стильовим забарв-ленням бароко. Яскравим зразком споруди націо-нального романтизму є вокзал у Миргороді (Пів-денна залізниця). Його центральний корпус увін-чаний пластичним бароковим фронтоном; бічні – мансардними покрівлями і мезоніном з розірваним фронтоном. Таким чином, споруди вокзалів увінчані 
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пластичними бароковими фронтонами сприймалися як гостинна брама міста, на зразок відомої в україн-ській художній культурі Брами Заборовського. В архітектурі України того часу яскраво й заго-стрено виявилася боротьба нового зі старим, ра-ціонального – з примхливим, декоративно атекто-нічного – з конструктивним [9:339]. Розрив між прогресивною функціонально-конструктивною ос-новою та художніми засобами архітектури ставав щораз разючішим. Подолати це протиріччя вдало-ся завдяки застосуванню у спорудах вокзалів но-вих будівельних конструкцій та матеріалів. Особ-ливою популярністю користувалися залізні або за-лізобетонні структури, які втілювали нові уявлен-ня про органічність архітектури. Архітектура вокзалів, переборюючи надмірний ретроспективізм, набувала сучаснішого звучання форм і образів, які розвивали кращі традиції націо-нального мистецтва, модернізуючи та монументалі-зуючи їх. Одним з найяскравіших проявів вирішення національної своєрідності в архітектурі були конкур-сні проекти вокзалу в Києві. На сторінках київської преси розвернулася дискусія стосовно стилю будівлі вокзалу і, загалом, про шляхи розвитку української архітектури в умовах нового соціалістичного будів-ництва. Ця полеміка, відома під назвою київського архітектурного диспуту, продовжувалася протягом трьох років і відіграла значну роль у визначенні ос-таточного художнього образу будівлі. Прибічники архітектурної спадщини вважали, що слід спиратися на форми українського бароко. Архітектор В. Щуко 1912 р. розробив барокові варі-анти цього вокзалу, хоча реалізувати їх не вдалося. Однак, стиль українського бароко для київського вокзалу утвердився в памʼяті суспільства, і це до-помогло вибрати остаточний варіант на конкурсі 1927 р. в проекті О. Вербицького. Конструктивною основою вокзалу є монолітний залізобетонний каркас з заповненням з шлакобетон-них блоків. Над багажними залами вперше застосова-но безбалкове залізобетонне перекриття [5:63]. Абрис центрального вестибуля, вирішеного в стилістиці бароко. Зокрема великий еліпсовидний віконний отвір, вирішений з використанням за-собів і пропорцій українського бароко. До речі, цю напружену, спрямовану вгору лінію, О. Вербицький прокреслив не за допомогою циркуля і лінійки, а промальовував від руки. Домінуюче значення го-ловного вестибуля підкреслюється ритмом арок і пілястрів уздовж крил будівлі. Ця ж єдність форми і конструкції характерна для інтерʼєрів. На фасадах практично повністю відсутній декор. В архітектур-ній композиції про бароко нагадує тільки силует головного обʼєму. Загалом, лаконізм і спрощення обʼємів, укрупнення форм, вміле підкреслення та різноманіття фактур облицювального матеріалу засвідчують про зародження естетики конструкти-візму. Споруду характеризує узагальненість ліній і форм, смуга високих вузьких вікон, підкреслена вертикальність поділів. Прості дещо масивні форми споруди вміло по-вʼязані між собою, величезне аркове вікно та пор-тали під ним чітко виявляють входи для пасажи-

рів. Матеріали, які були використані для облицю-вання фасадів, визначили дещо похмурий колорит споруди. Загалом вокзал є одним з найяскравіших творів так званого національного романтизму, який несподівано було створено вже в радянський період. Доцільність функціонального вирішення та чітка конструктивна структура споруди поєднува-лися з суворим та дещо лапідарним трактуванням пластики «романтичних» форм. Вокзал серйозно постраждав в роки другої світо-вої війни. У перші післявоєнні роки його відбудували, а в 1950-х за проектом архітектора Г. Домашенка пе-реоформилм інтерʼєри. Вирішені в помпезних формах «тоталітарного» стилю, переобтяжені декором вони суперечать обʼємно-просторовій композиції та конст-руктивній схемі будівлі, тим паче, що зовнішній ви-гляд вокзалу залишився практично без змін. 
Висновки. Архітектура вокзалів стала яскра-вою сторінкою міської забудови, а їхня естетика – дуже помітною частиною архітектурного образу міст і селищ України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Стиль споруд цього періоду харак-теризується художньою сміливістю, активністю пластичного образу. На межі століть в архітектурі вокзалів особливо розвивався національно-роман-тичний напрям, у межах якого архітектори прагну-ли відродити традиції народного хатнього будів-ництва та стилістику українського (козацького) бароко. Програмне звертання до традицій націо-нального мистецтва властиве для українського ар-хітектурного модерну та стилю ар деко.     ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Історія української архітектури / Ю. Асєєв, В. Ве-черський, О. Годованюк та ін. / [за ред. В. Тимофієнка]. – К. : Техніка, 2003. – 469 с. 2. Козицький А. Залізничні вокзали / А. Козицький // Котлобулатова І. Енциклопедія Львова. – Львів: Літо-пис, 2007. – Т. 2. – 608 с. 3. Лазечко П. Передумови будівництва залізниць у Га-личині / П. Лазечко // Галицька брама. – 1996. – №14. – С. 3. 4. Львівська залізниця. Історія і сучасність / [Гранкін П., Лазечко П., Сьомочкін І. та ін.] – Львів: Центр Європи, 1996. – 175 с. 5. Нариси історії архітектури Української РСР (ра-дянський період) / [гол. ред. Г. В. Головко] – Київ: Дер-жавне видавництво літератури з будівництва і архітек-тури УРСР, 1962. – 349 с.  6. Січинський В. Історія українського мистецтва: Архітектура / В. Січинський. – Нью-Йорк : Наук. Т-во ім. Т. Шевченка в Америці, 1956. – 364 с. 7. Січинський В. Українська архітектура / В. Січинсь-кий // Українська культура: Лекції за ред. Дмитра Анто-новича / [упор. С. Ульяновська ; вст. ст. І. Дзюби ; перед. слово М. Антоновича]. – К. : Либідь, 1993. – 592 с. 8. Чепелик В. Український архітектурний модерн / [упор. З. Мойсеєнко-Чепелик] / В. Чепелик. – К. : КНУБА, 2000. – 378 с. 9. Ясиевич В. Архитектура Украины на рубеже ХІХ– ХХ веков / В. Ясиевич. – К. : Будівельник,1988. – 184 с. 
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Konovets S. The impact of aesthetic and symbolic 
image of sunflower on the formation of national and cul-
tural identity of personality. The article deals with issues related to the formation of national and cultural identity of the individual and educational impact on the quality of the process different artistic means. Generalized identify the nature of the phenomenon of «national-cultural identity», «aesthetic and symbolic image of sunflower» in modern pedagogical theory and practice. The relevance and use of such means of influencing the efficiency of formation of national and cultural identity of the individual, as art, art photography, and other forms of optimal implementation of this process is based.  Keywords: identity formation; national and cultural iden-tity, aesthetic and symbolic image of sunflower seeds, tools and educational impact: art, art photography, art-technology. __________________________________________ © Світлана Коновець, 2018 

Постановка проблеми. В умовах еволюції су-спільства України на засадах демократизації, ду-ховності, національно-культурних і етичних цінно-стей пріоритетним є ствердження принципів гума-нізму, громадянськості, високого патріотизму, від-даності духу українства, моральності, поважного ставлення до кожної людини загалом та дітей і мо-лоді зокрема. Таким чином, особливого значення набувають проблеми формування національно-культурної ідентичності особистості у вітчизняній освіті з паралельною актуалізацією в ній найдоско-наліших європейських соціокультурних стандартів і норм. Саме тому соціальні перетворення, що від-буваються на етапі демократичного розвитку ук-раїнського суспільства, передбачають певні зміни у галузі виховання підростаючого покоління, метою якого відповідно до положень Національної стра-тегії розвитку освіти України у 2012–2021 рр. є під-вищення рівня цілісного виховання школярів та молоді, спрямованості до духовних, громадянсь-ких, моральних і етичних цінностей та примножен-ня на засадах гуманізації і гуманітаризації вітчиз-няної освіти оптимальних світових та національ-них культурних надбань. 
Мета статті полягає у розгляді та обгрунтуван-ні проблем, повʼязаних з формуванням національ-но-культурної ідентичності особистості та вихов-ним впливом естетично-символічного образу со-няшника на якість цього процесу за допомогою різ-них мистецьких засобів (образотворчого мистецт-ва, художньої фотографії, арт-технологій).  
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Відо-мо, що у процесі особистісного становлення особ-ливо активізується прагнення людини до само-сприйняття та самовизначення – тобто усвідомлення свого місця у житті самої себе як субʼєкта відносин з оточуючими людьми. Отже, саме у зростаючої особистості формується образ власного «Я» («Я-об-

раз» відносно «Я-концепції»). За висновками вче-ного-психолога А. Петровського, образ «Я» – є стій-ка, не завжди усвідомлена та пережита як непов-торна система уявлень індивіду про самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими [6].  До речі, сьогодні існує декілька трактувань уче-них щодо сутності образу «Я», в тому числі – до-слідника В. Петрушенка, а саме: 1) «Я» – форма фік-сації внутрішньої єдності та центрового самозосе-редження сформованої людської свідомості. 2) «Я» – у деяких філософських вченнях найбільш виправ-даний та достовірний вихідний пункт для розгор-тання будь-яких усвідомлень та актів думки в силу його самонаданості та незаперечної очевидності.  Теоретичні основи досліджуваної проблеми з формування національно-культурної ідентичності особистості складають положення і висновки, кот-рі базуються на теоріях, концепціях, ідеях: загаль-
ної педагогіки (А. Алексюк, Ю. Бабанський, С. Гонча-ренко, Б. Гершунський, М. Данілов, В. Загвязинсь-

 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 8  р і к .  В И П У С К  1 0  

 175

кий, І. Зязюн, В. Краєвський, Н. Кузьміна, І. Лернер, С. Смирнов, Є. Шиянов); гуманістичної педагогіки (Я. Коменський, М. Монтень, В. Сухомлинський); ви-
ховання особистості (Б. Ананьєв, І. Бех, М. Боришев-ський, Л. Виготський, О. Вишневський, О. Власова, В. Зінченко, О. Киричук, Г. Костюк, М. Красовиць-кий, О. Леонтьєв, О. Лурія, О. Мелік-Пашаєв, А. Пет-ровський, Ю. Приходько, В. Рибалка, В. Семиченко, О. Столяренко, В. Сухомлинський, Д.Узнадзе); «Я-
концепції» (І. Бех, Р. Гурин, А. Капська, І. Кон, І. Ма-ноха, Т. Осипова, А. Семенова); виховання особистіс-
ної свободи (Г. Балл, М. Бердяєв, В. Біблер, А. Бруш-линський, Л. Виготський, С. Гончаренко, А. Грецов, А. Дистервег, А. Маслоу, В. Моляко, Я. Пономарьов, К. Роджерс, Н. Рождественська, Ж. Ж. Руссо, Е. Фромм); 
виховання гідності (І. Бех, Л. Буєва, М. Бердяєв, В. Бер-сенєв, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Семиченко, В. Сто-лін); формування самоствердження (І. Ідинов, Л. Ко-ростильова, К. Роджерс, О. Рудницька, В. Семичен-ко, С. Сисоєва, З. Черуха, Г. Чернявська); виховання 
громадянськості (І. Бех, П. Ігнатенко, Н. Косарєва, Т. Окушко, В. Поплужний, В. Пустовіт, К. Чорна); ви-
ховання патріотизму (І. Бех, В. Киричок, Г. Наза-ренко, Д. Черненко-Шнурко, К. Чорна); формування 
національно-культурної ідентичності (І. Бех, М. Гру-шевський, М. Драгоманов, М. Жулинський, І. Зязюн, П. Мовчан, Т. Самотулка, М. Семчишин, Т. Усатенко, Г. Філіпчук, О. Шевченко, Р. Шпорлюк). Методологічна база дослідження ґрунтується на: загальних положеннях теорії пізнання, її основ-них методологічних принципах – історизму, систем-ності, розвитку, науковості, всебічного вивчення явищ і процесів, їх взаємозвʼязку та взаємозумов-леності; принципах цілісності дослідження та комп-лексного використання відповідних методів дослі-дження; оптимальному використанні деяких з ба-гатьох відомих методологічних підходів (систем-
ного, особистісного, культурологічного, аксіологіч-
ного, діяльнісного) та необхідних для дослідження форм і методів діалектичного звʼязку обʼєктивних і субʼєктивних факторів формування національно-культурної ідентичності особистості. У відповідності до актуальності проблеми фор-мування національно-культурної ідентичності осо-бистості та з урахуванням оптимальності деяких методологічних підходів, у даному розгляді доціль-но взяти до уваги такі з них:  

Системний підхід, котрий сприяє виявленню за-гальних системних властивостей окремих елемен-тів, що складають систему. Цей підхід як спосіб ви-вчення характеристик системних обʼєктів на основі використання категорій: система, елемент, ціле, частина, зміст, форма, функція, звʼязок, взаємодія став предметом дослідження учених різних науко-вих галузей (П. Анохін, В. Афанасьєв, С. Гессен, С. Гончаренко, М. Лесечко, Ю. Сурмін та інших). Так, за їхніми висновками, основні положення теорії систем уможливлюють розуміння будь-якої систе-ми як кінцевої множини функціональних елемен-тів, котрі взаємоповʼязані й взаємодіють не лише одне з одним та оточенням, але й утворюють ціле у межах часового простору.  

Особистісний підхід допомагає у педагогічному дослідженні враховувати і відображати волевияв-лення, потреби, індивідуальні, вікові й інші особли-вості людини. Завдяки йому можливо стимулюва-ти формування пізнавальних, культурних, духов-них, громадянських інтересів особистості, а також її національної самосвідомості, національної гідно-сті та самоствердження. Основою особистісно орієнтованого підходу є положення гуманістичної теорії про визнання лю-дини найвищою цінністю у суспільстві, а також про захист її прав на свободу і гідність, гармонійний розвиток і прояв власних здібностей. Ці положення були розроблені дослідниками різних історичних епох і наукових напрямів (І. Бех, Л. Виготський, А. Дистервег, О. Леонтьєв, А. Маслоу, А. Петровсь-кий, К. Роджерс, Е. Фромм та інші). 
Культурологічний підхід допомагає зʼясовувати й обґрунтовувати загальнолюдське значення куль-тури, що має повсякчас доказуватися і підтверджу-ватися у життєдіяльності індивіду, спрямованій на виявлення та реалізацію первісного сенсу культур-них надбань для розвитку особистості. Таким чи-ном, можна констатувати, що цей методологічний підхід є конче необхідним, передусім, для дослі-дження проблеми формування національно-куль-турної ідентичності особистості.  При цьому слід згадати про те, що сучасні вчені (І. Зязюн, Л. Печко, В. Рибалка, О. Рудницька, Г. Фі-ліпчук, О. Шевнюк, Г. Шевченко, Б. Юсов), які роз-вʼязують проблеми культурології в освіті, визнали два способи її опанування: апологетичний (коли за початок відліку береться певний набір і обсяг най-вищих досягнень людства у галузі культури) та ге-нетичний (коли культурологічні знання та уявлен-ня взаємоповʼязуються з потребами і перспектива-ми розвитку особистості та набуваються шляхом їх активної актуалізації у життєдіяльності кожної лю-дини). Іншими словами, культурологічний підхід уможливлює відтворення ситуації зростання осо-бистості в культурі і разом з культурою, повторен-ням процесу культурогенезу на індивідуальному рівні. До того ж культурологічний підхід значною мірою розкриває різні аспекти і значення мистецт-ва як важливої складової культури для процесу фор-мування національно-культурної ідентичності осо-бистості загалом та її творчої спроможності щодо пізнання, творення і збереження культури зокрема.  
Аксіологічний підхід, за допомогою якого можна визначати можливості оцінок, їх критерії, місце цінностей у структурі буття, обʼєктивність і субʼєк-тивність цінностей, співвідношення різних систем цінностей поміж собою. Ще слід зазначити те, що відповідно до цього підходу система педагогічних впливів спрямовується на утвердження і спри-йняття таких цінностей, котрі повʼязані саме з лю-диною, оскільки вони є похідними від співвідно-шення категорій «світ» і «людина». За висновками багатьох дослідників певних по-ложень даного методологічного підходу стосовно ролі цінностей в осмисленні національно-куль-турної ідентичності, їх специфіки як компонента 
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культури й основних властивостей цінностей та ціннісних відносин (І. Бех, І. Зязюн, Л. Коваль, В. Ри-балка, Г. Філіпчук, Л. Хомич, В. Яценко), аксіологіч-на інтерпретація культури полягає у дослідженні саме сфери буття людини, яку невипадково нази-вають «світом цінностей». Адже обʼєкти культури утворюються людиною, яка діє відповідно до обʼєк-тивних чи субʼєктивних цілей і цінностей. Тому для дослідження проблеми формування національно-культурної ідентичності особистості даний підхід є важливим у контексті виявлення і розуміння цін-ностей людини-громадянина та людини-патріота. 
Діяльнісний підхід зумовлює дослідження засо-бів прояву життєвої активності індивіду з ураху-ванням усвідомленості, доцільності й перетворю-вального характеру відносно створення і викори-стання продуктів людської діяльності. Проблеми, що прямо чи опосередковано повʼязані з феноме-ном «людська діяльність», досліджували вчені різ-них напрямів теоретичного пошуку (В. Давидов, І. Зязюн, М. Каган, І. Кучерявий, О. Леонтьєв, С. Си-соєва, Г. Філіпчук) та вважали його сутністю люди-ни та своєрідним ланцюгом в її звʼязку з дійсністю, а також основним способом перетворення цієї дійс-ності. Відтак варто зазначити, що дослідники, кла-сифікуючи різні види діяльності, виокремили в якості основних такі, як: пізнавальна, ціннісно-орі-єнтовна, комунікативна і перетворювальна (творча). 
Виклад основного матеріалу Передусім важ-ливо наголосити, що у контексті зазначеної проб-леми щодо формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості, за переко-наннями Г. Філіпчука, цілком адекватним є визна-чення такого поняття як «націотворчість». Отже націотворчість розглядається вченим як спосіб формування національно-культурної ідентичності, адже саме завдяки цьому особистість самовизнача-ється, самостверджується, самоактуалізується, са-мореалізується – тобто формує, усвідомлює, від-творює і розвиває своє «Я» [8].  З огляду на це, розгляд проблеми формування національно-культурної ідентичності особистості викликано пошуком можливостей для набуття са-мосвідомості, особистісної свободи і свободи гід-ності, самоствердження та самореалізації кожної людини у сучасному українському суспільстві. Для прикладу варто згадати думку М. Бахтіна щодо людини, в якої завжди є щось, що лише вона сама може відкрити у вільному акті самосвідомості та слова – є те, що не піддається зовнішньому визна-ченню. Таким чином, учений вважав, коли людина спілкується з іншими людьми, вона виділяє себе з оточення, сприймає себе як «Я», виступає для самої себе як «Я». Переживаючи наявність свого «Я», лю-дина знаходиться на шляху розвитку власної само-свідомості [1].  Дослідник проблем розвитку особистості В. Пет-рушенко вважає, що самосвідомість – це: а) те ж саме, що і саморефлексія, або здатність свідомості до сприйняття своїх власних дій та станів; б) усвідом-лення людиною самої себе, своїх відмінностей від інших людей; в) форма пізнавальної діяльності, 

коли людина сама для себе стає обʼєктом пізнання; г) рівень функціонування свідомості, на якому будь-які акти останньої супроводжуються їх фікса-цією збоку самої свідомості (наприклад, «я знаю, що я знаю») [6:103–104].  На наш погляд, варто погодитися з тим, що об-раз «Я» певною мірою вписується до структури особистості та виступає як установка відносно са-мої себе, котра має три компонента: когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий. Відтак, образ «Я» виступає і передумовою, і наслідком соціальної взаємодії, оскільки фактично «Я-образ» є не ста-тичним, а передусім динамічним утворенням осо-бистості індивіду [5].  У такому контексті важливо наголосити, що ве-ликого значення набирає нині запропоноване ви-датним філософом-педагогом І. Зязюном розумін-ня природи особистісної сутності. На його погляд, «особистість не може бути самодостатнім виміром чи кінцевим результатом смислової вибудови Лю-дини. Адже смисл набувається постійно змінюва-ними відношеннями і звʼязками з сутнісними склад-никами людського буття, особистість і Людина від-різняються тим, що перша є способом, інструмен-том, засобом організації досягнень другої. Перша отримує смисл і життєвість в другій. Можна з пере-конливістю стверджувати, що особистість в якості психологічного інструмента може «озовнішува-тись», про неї можна, необхідно рефлексувати «за-очно» і це зовсім не суперечить трансцедентуючій, змінній природі людини» [4: 326]. Базуючись на основах філософії гуманізму і ав-торської педагогічної концепції педагогіки добра,  І. Зязюн, наполягав на необхідності сприяти всеза-гальному розвитку особистості, формуванню її культури, індивідуального досвіду, творчої інтуїції і творчої самовіддачі, соціальної та екологічної від-повідальності, глобальної самосвідомості. Ймовірно, що без вільного вибору засобів мета виступає у вигляді невизначеного ідеалу, до якого можна прагнути та не мати можливості для його реалізації. З огляду на це, в сучасних умовах особис-
тісна свобода набуває значення стимулюючого фактору в процесі самореалізації людини у соціумі та різних видах власної життєдіяльності. Таким чином, становлення особистісної свобо-ди сьогодні необхідне не лише для розвитку само-пізнання, самоаналізу, самозаглиблення, самореа-лізації, концентрації уваги, комунікативних здібно-стей, самоповаги та поваги до інших, вільного і са-мостійного визначення життєвих цінностей, цілей та способів їх досягнення, але і для формування у людини власної національно-культурної ідентич-ності. До речі, поняття «ідентичність» (досл. – той са-мий), за твердженням професора Т. Усатенко, тлу-мачиться, як «тотожній, однаковий, рівнозначний, що характеризується переважно як індивідуаліза-ція через соціалізацію в середині культурно-істо-ричного контексту» [7:14]. При цьому важливо під-креслити, що визначення критеріїв національно-культурної ідентичності залежить від історії та 
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культурного розвитку етносів у попередніх пері-одах. Важливу якість особистості – гідність чимало вчених (І. Бех, В. Войтко, З. Карпенко, Я. Коломінсь-кий, В. Мовчан, Н. Побірченко, В. Нестеренко, В. Ри-балка, В. Сухомлинський, І. Фролова) трактували як обʼєктивну цінність особистості, її соціальну зна-чимість та властивість за якою особа чинить так, як належить її сутності, як має чинити саме людина. Іншими словами, сенс поняття «гідність» поля-гає в цінності людини для інших людей, для сус-пільства в цілому, незалежно від її соціального ста-ну, професії, національності та іншого. Гідність та-кож означає оцінку людиною себе як моральної особистості, яка є значимою для суспільства. Окрім того, гідність є позитивним оцінно-емоційним ставленням людини до себе у формі самосвідомос-ті. Отже, гідність як повага до самої себе – це те, що найбільше підносить людину, оскільки задоволь-няє потреби у позитивній самооцінці своїх вчинків, самоповазі та усвідомленої гордості за себе.  Таким чином, доцільно підкреслити, що обґрун-тування сутності поняття «гідність» передусім має базуватися на цілісній сучасній теорії особистісно орієнтованого виховання академіка І. Беха, на дум-ку якого, розуміти гідність слід «як над-цінність, основу духовної свободи, усвідомлення і пережи-вання особистістю самої себе у сукупності морально-духовних характеристик», вдосконалювати себе са-ме як особистість, як найвищу соціальну цінність [2].  Відтак, виховання особистісної свободи та гід-ності у процесі формування у людини власної на-ціонально-культурної ідентичності, безперечно варто визначати чи найефективнішими способами, які характеризуються ступенем соціально активної «задіяності» індивіду в суспільних відносинах та сприяє розвитку цілеспрямованості, свободи вибо-ру засобів самовизначення та самоствердження. Сьогочасні вчені називають феномен самоствер-
дження ассертивністю (досл. – переконання), що передбачає формування у людини певної якості поведінки, завдяки якій вона володіє усвідомле-ним проявом емоцій; спроможністю висловлювати власну точку зору; наполягати на своїх переконан-нях; незважаючи на непримиренність поглядів, по-важати своїх опонентів; уміннями прощати інших осіб та адекватно сприймати критику відносно се-бе. Отже, самоствердження передбачає, що людина має все вирішувати сама за себе і бути відповідаль-ною за наслідки таких рішень, зокрема і за власну національно-культурну ідентичність. Дослідники проблем самоствердження (В. Кап-поні, Т. Новак, А. Солітер) визначили так звані «ас-сертивні права людини», які цілком відповідають вимогам національно-культурної та моральної са-мосвідомості особистості та вербально визначаються у таких базових принципах поведінки, як: 1) Люди-на має право сама судити про свою поведінку, свої думки та емоції й нести відповідальність за наслід-ки. 2) Людина має право не давати ніяких пояснень та обґрунтувань, які визначають її поведінку. 3) Лю-дина має право сама вирішувати, чи вона має від-

повідати у певній мірі за проблеми інших. 4) Люди-на має право змінювати власні погляди. 5) Людина має право на помилки та відповідати за них. 6) Лю-дина має право казати «не знаю». 7) Людина має право не залежати від волі інших людей.  Таким чином, зважаючи на зміст презентованих принципів, можна констатувати, що самоствер-дження людини є базовим компонентом націо-нально-культурної ідентичності особистості, ос-кільки ґрунтується на власному й цілком усвідом-леному виборі людиною певної поведінкової дії. Сучасні дослідники (І. Ідинов, Л. Коростильова, К. Роджерс, О. Рудницька, С. Сисоєва, З. Черуха, Г. Чер-нявська та інші), розглядаючи поняття «самоствер-дження», водночас спираються на трактування сутності феномену «саморозвиток» як своєрідного акумулювання накопичених людиною енергії, до-свіду, знань, умінь, здібностей, дій, котрі відповід-но стимулюють її до демонстрування власного «Я», іншими словами – самореалізацію. Сучасні проблеми самореалізації людини за до-помогою мистецтва було ґрунтовно досліджено ві-домим естетиком і мистецтвознавцем Г. Рідом, який розробив у середині минулого століття оригі-нальну педагогічну концепцію «Виховання через мистецтво» («Education through Art») і тому згодом, в якості почесного президента очолив «Міжнародне товариство виховання через мистецтво» (INSEA), яке довгі роки вирішувало зазначені проблеми.  Концепція Г. Ріда базувалася, передусім, на по-слідовній теорії Платона – «Мистецтво має бути ос-новою виховання». Дослідник взагалі переконано вважав, що вчення Платона про виховання, на жаль, ніколи не мало ні правильного розуміння, ні поціновування і тому помилково було проголоше-но утопічним. Зважаючи на це, з погляду Г. Ріда, теорія Платона насправді є достатньо реалістич-ною і, безсумнівно, заслуговує на впровадження у сучасних умовах. Тому, в своїй праці «Виховання через мистецтво» Г. Рід зауважив, що має на меті перевести міркування Платона про роль мистецтва у розвитку людської особистості на сучасну педа-гогічну мову. Відтак, наріжним питанням для вче-ного стало практичне приведення у відповідність інтелекту й чуттєвості людини, її особистісного розвитку засобами мистецтва. Для прикладу, Г. Рід називав «виховання через мистецтво» панацеєю для сучасного суспільства та рекомендував вико-ристовувати його як універсальні ліки, котрі спри-ятимуть гармонійному розвитку не лише окремій особистості, але й суспільству в цілому [8:82]. Вибір мистецьких засобів для формування на-ціонально-культурної ідентичності особистості був не випадковим, оскільки наше сьогодення під-тверджує положення про важливість взаємозвʼязку мистецтва та особистості. Адже мистецтво впливає на особистість, певною мірою виховуючи та удос-коналюючи її, а особистість знаходить у мистецтві задоволення широкого діапазону важливих для неї потреб й підтримує певну емоційну стійкість.  Та насамперед мистецтво сприяє входженню людини у світ краси природи та людських стосун-
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ків і стає для неї важливим орієнтиром щодо пев-них не лише пізнавальних, але і національно-куль-турних цінностей. Визначну роль цінностей під-креслює сучасний учений-психолог І. Бех, вважа-ючи, що їх використання у педагогічних впливах на особистість знімає конфлікти між різними актуалі-зованими потягами особистості та обмеженнями, які накладаються на них умовами соціального по-рядку, а також вимогами міжособистісних стосун-ків і здорової соціальної інтеграції, і зазначаючи, що для успішного перебігу цих процесів необхідно їх гармонізувати шляхом узгодження та перетво-рення в особистісно важливі цінності людини [3]. Загалом завдання мистецтва полягають у: роз-витку усвідомлення явищ культури та їх ролі в житті людини, суспільства; вихованні активного естетичного ставлення до явищ дійсності та мисте-цтва; систематичному та цілеспрямованому розвит-ку візуального та естетичного сприймання; форму-ванні практичних навиків та умінь у різних видах творчої діяльності; виявленні та удосконаленні ху-дожньо-творчих здібностей; послідовному форму-ванні культури та цілісному розвитку особистості.  Відомо, що сьогодні у вітчизняній педагогічній теорії і практиці розробляється та реалізується чи-мало форм і методів впливу різноманітних мисте-цьких засобів на формування національно-куль-турної ідентичності особистості. При цьому, слід додатково визнати, що впровадження не лише тра-диційних, але й інноваційних освітніх технологій до процесу формування національно-культурної ідентичності людини робить його оптимальнішим та ефективнішим.  Для прикладу, можна реально засвідчити, як здійснюються у навчально-виховній роботі різних навчальних закладів освіти такі цікаві масові захо-ди як: тематичні мистецькі олімпіади, пересувні арт-виставки, пошукові художньо-етнографічні експедиції, інтегровані (з різних видів мистецтва) конкурси, свята й фестивалі («Свято Європейської культури», «Місто майстрів України», «Моє рідне село», «Свято Матері», «Українське весілля», «Ук-раїнські народні рукомесники» тощо).  Окрім того, безсумнівно значний виховний вплив мають тематичні добірки пропонованих зацікавле-ним глядачам для ознайомлення, сприймання та оцінювання вітчизняних художніх творів, серед яких: «Народні звичаї та обряди в українському об-разотворчому мистецтві»; «Образи рідної землі у творах українських майстрів пензля»; «Діти в тво-рах українських художників», «Шедеври українсько-го образотворчого мистецтва в художніх музеях та галереях», «Традиційне українське вбрання», «Спе-цифіка українського іконопису», «Українська на-родна архітектура», «Образи героїв – захисників рідної землі у скульптурі, графіці, малярстві», «Со-няшник як символ України». Особливу зацікавленість та популярність з-по-між запропонованих для ознайомлення, сприйман-ня та оцінювання вітчизняних художніх творів ви-кликало втілення естетично-символічного образу «Соняшника» у різних видах і жанрах образотвор-

чого мистецтва та арт-технологіях. На підставі за-значеного було вирішено детальніше дослідити за-сади виховного впливу естетично-символічного образу «Соняшника» на формування національно-культурної ідентичності особистості. Перш за все це спонукало не лише зʼясувати причини уваги до такої широко розповсюдженої в Україні рослини-квітки, як соняшник, але і виявити мистецькі тво-ри, в яких різними художніми засобами вона «оспі-вувалася».  При цьому варто згадати, що в українській культурі соняшник шанують як квітку особливу, оскільки для українців вона являє собою есте-тично-символічний образ Батьківщини. Адже як ця прекрасна квітка тягнеться своїми жовто-гарячи-ми пелюстками до Сонця, так і людина своїми дум-ками, патріотичними почуттями, щирими словами і доброчесними справами прагне до рідної України. Саме тому, як для соняшника єдиним і незамінним орієнтиром є Сонце, так і для людини найвищою, єдиною, даною Богом цінністю є її Батьківщина – Україна. Соняшник в Україні є дуже популярним обʼєк-том для художньо-творчого відображення у деко-ративно-ужитковому мистецтві, народному маляр-стві, художній фотографії та інших формах твор-чості. З огляду на те, що соняшник традиційно вва-жався символом родючості та процвітання, його зображеннями прикрашали посуд, стіни хат і пе-чей, додавали до орнаментів на дерев`яних чи гли-няних виробах, розписували цими квітами писан-ки, вишивали на рушниках і українських сорочках. Та серед прекрасних зображень з найрізноманітні-ших квітів особливо привабливо, пишно й урочис-то завжди виглядав саме соняшник. Прикрашати своє житло художніми зображен-нями квітів, дерев, птахів, інших символів є дав-ньою українською традицією. Прикладом можуть бути старі глиняні чи деревʼяні прикрашені розпи-сами хати у різних регіонах України, або найкращі з них – у музеях народної архітектури та побуту. До того ж, українці завжди вправно та вишукано роз-писували стіни світлиць, двері, столи, ліжка, стіль-ці, скрині, колиски та навіть коромисла і вулики.  Окрім втілення естетично-символічного образу соняшника в образотворчому мистецтві, нині ця традиція продовжується за допомогою викори-стання інших творчих засобів, серед яких певне місце займають арт-технології й зокрема – худож-ня фотографія, компʼютерна графіка, стріт-арт та інші. На увагу також заслуговує те, що і в геральди-ці зображення соняшника як символу миру, багат-ства та, єдності (коли зернини «об`єднані» в одне ціле) можна побачити навіть на гербах багатьох ук-раїнських населених пунктів.  А ще відомо, що з давніх часів на теренах усієї України саме цю сонячну квітку закохані в неї ук-раїнці висаджували біля своїх тинів та на городах. Неймовірним є й те, що соняшник своєю красою та поживністю символізує енергію сонця та здоровʼя і тому привертає увагу не лише людей, але і бджіл, які з нього збирають дуже багато меду. Можливо 
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саме тому сьогодні Україна займає друге місце у світі за вирощуванням соняшникового насіння.  З огляду на зазначене стає цілком зрозумілим, що ця дивовижна життєрадісна яскрава квітка дав-но стала одним із символів української землі, вкри-ваючи влітку поля золотим покривалом надзви-чайної краси.  
Висновки. На підставі аналізу науково-мето-дичної літератури з філософії, педагогіки, психоло-гії, теорії культури і мистецтва та узагальнення ре-зультатів освітньої практики стало можливим ви-значення основних компонентів формування на-ціонально-культурної ідентичності особистості, а саме: національної освіти і виховання (що базують-ся на матеріалах з історії України, української мо-ви, українознавства, вітчизняної культури і мисте-цтва); самосвідомості; особистісної свободи, націо-

нальної гідності; самоствердження та загалом – виховання в особистості духу українства.  Також у підсумку вбачається переконливим на-ше визначення вибору досліджуваної проблеми, яка базується на положенні, що для успішного фор-мування національно-культурної ідентичності осо-бистості необхідно використовувати весь арсенал педагогічних технологій, форм і методів й зокрема – виховний вплив естетично-символічного образу українського соняшника. 
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Постановка проблеми. Нові соціокультурні ви-клики, культурно-освітня ситуація, що склалася в Україні спонукають педагогічну громадськість по-новому осмислити здобутки світової та європейсь-кої педагогічної думки, течій, напрямів, теорій. «Мережеве» суспільство висуває свої вимоги до пі-знання світу, втілення новітніх технологій в соці-ально-педагогічну практику з метою підготовки нового покоління кваліфікованих робітників, уче-них, митців. Оновлюється дидактична система на-вчання на різних його ступенях. 
 Аналіз останніх досліджень та публікацій. У побудові освітнього процесу важливим залишаєть-ся те, що будь-який навчальний засіб за умови його доцільного використання сприяє покращенню ро-зуміння та запам’ятовування учнем навчального матеріалу, а також його творчій самореалізації. Від-повідні дослідження засвідчили, що за умови слу-хового сприйняття навчального матеріалу засвою-ється 15% інформації, за умови зорового – 25%, а у комплексі, тобто при зоровому і слуховому одно-часно – 65%. Фізіологи стверджують, що 80% ін-формації людина отримує через зоровий аналіза-тор. До того ж інформація, яка поступає таким шляхом, набагато швидше і міцніше запам’ятову-ється. З цього приводу існує етнопедагогічне ви-словлювання про те, що краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Дидактичні засоби, які міс-тяться в різних педагогічних течіях, теоріях, напря-мах, передбачають структурування навчального матеріалу у великий блок, який утворює одну кон-кретну тему і на першому уроці проводиться її ог-ляд з метою формування цілісного враження про неї, а на наступних уроках детально вивчаються її складові, спираючись на сформоване цілісне вра-ження про цю тему.   Основою теорії дидактичної художності є ди-дактичні художні й мистецькі засоби. Аналіз педа-гогічної літератури дає підстави стверджувати, що ця теорія у вітчизняній педагогічній науці не зна-йшла належної наукової розробки. Проведені нау-кові розвідки з історії педагогіки, на основі яких дослідники Н.В. Волкова, М.В. Левківський відно-сять цю теорію до напряму педагогіки особистості, М.М. Фіцула – до педагогіки вільного виховання, С.С. Пальчевський – до сугестопедії.  
 Мета статті – висвітлити сутність теорії дидак-тичної художності у контексті основних теорій єв-ропейської освіти Нового часу (кінець ХІХ – поча-ток ХХ століття) та можливість втілення її ідей у педагогічну практику ХХІ століття.  Виклад основного матеріалу. Кінець ХІХ – по-чаток ХХ століття ознаменувалися новими досяг-нення науки і техніки, які сприяли розширенню виробництва і висували нові вимоги до освітніх продуктів та систем. Зрозуміло, що виробництво дедалі нагальніше потребувало висококваліфіко-ваних робітників, високоосвічених науково-техніч-них кадрів, працівників різних сфер обслуговуван-ня з художніми здібностями. Таку можливість за-безпечували, з одного боку, розвиток науково-тех-нічного прогресу, який сприяв розширенню обся-

гів знань, умінь та навичок, а з другого – розвиток психолого-педагогічної науки, яка давала можли-вість створювати на цій основі нові педагогічні теорії та концепції.  Попередня педагогіка, яка базувалася на авто-ритарних методах виховання і навчання учня, ско-вуючи його ініціативу та самостійність, гальмувала розвиток творчої особистості, здатної до виконан-ня складних нестандартних завдань в умовах но-вих соціально-економічних реалій. Це поступово призвело до кризи традиційної педагогіки та появи низки нових педагогічних течій, теорій, концепцій і їхнього втілення у педагогічну практику. В історії педагогіки це явище отримало назву реформатор-ська педагогіка або педагогіка нового виховання.  До таких концепцій прийнято відносити:  1) теорію «громадянського виховання» і «тру-дової школи», основоположником яких вважається німецький педагог Георг Кершенштейнер (1854-1932) та його послідовник швейцарський педагог Роберт Зейдель (1850-1933);  2) теорію «вільного виховання», широковідому в зарубіжній педагогіці другої половини ХІХ – по-чатку ХХ століття, розвинену на основі поглядів Ж.-Ж.Руссо про природне виховання, яку активно поширювали шведська письменниця та громадсь-кий діяч Елена Кей (1849-1926) та італійський пе-дагог, лікар Марія Монтесорі (1870 – 1952); 3) експериментальну педагогіку, представника-ми якої були Ернст Мейман, Вільгельм-Август Лай, Альфред Біне та інші; 4) педагогічний прагматизм, розробником яко-го вважають Джона Дьї; 5) теорію «нового виховання» і «нових шкіл», яку презентують Густав Вінкен, Селестен Френе, Сесіл Рейді та інші; 6) теорію центрів інтересів дитини, покладену в основу педагогічної практики Жана-Овіда Декролі; 7) функціональну педагогіку, яку започаткував Едуар Клапаред, Альфред Фер’єр – яскравий при-хильник ідей функціональної педагогіки ; 8) теорію педагогічного напряму дидактичної ху-дожності, найвідомішими розробниками якого є Фріц Гасберг, Генріх Шаррельман, Джон Рескін та інші; 9) теорію цілісного виховання, розроблену Ру-дольфом Штайнером – вальдорфська педагогіка; 10) сучасний напрям сугестопедагогіки, розроб-никами та прихильниками якої є Г. Лозанов, С. Паль-чевський, А. Свядощ, И. Шварц. Провідними ознаками нових педагогічних тео-рій стали намагання наблизити процеси форму-вання особистості до нагальних потреб суспільства та до потреб самої особистості. Основним стало не збільшення обсягу знань, їх накопичення за раху-нок екстенсивних підходів до процесу навчання, а розвиток ініціативи, самодіяльності учнів та їх творчого потенціалу.  У зарубіжній педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття завдяки зусиллям Генріха Шаррельмана, німецького педагога-реформатора виник педаго-гічний напрям дидактичної художності. Її представ-ників у вітчизняній педагогічній науці відносять 
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до різних напрямів: педагогіки особистості (Н. П. Вол-кова, М. В. Левківський), педагогіки вільного вихо-вання (М. М. Фіцула). Безумовно, у педагогічній творчості Г.Шаррельмана, як і в його послідовників та однодумців, є риси як першого, так і другого. Од-нак він разом зі своїми співвітчизниками Ф. Ганс-бергом, Е. Залвюрком, Г. Волгастом, Ю.Лансбеєном, послідовниками в інших країнах Дж. Рескіним (Англія), С. Чакировим, В. Прімо (Болгарія) та інши-ми відомий у західноєвропейських країнах як го-ловний теоретик педагогічного напряму так званої дидактичної художності, який став підґрунтям для розвитку вальдорфської педагогіки та сугестопедії – сучасного напряму сугестопедагогіки (С. С. Паль-чевський).   У вальдорфських школах ХХ-ХХІ століття, спи-раючись на ідеї теорії дидактичної художності, вве-дено викладання низки художньо-естетичних на-вчальних предметів – живопису, скульптури; дра-матургію, ліплення, гру на музичних інструментах; залучення до ткацтва, обробку металів, оправлен-ня книг, ковальську справу, які покликані розвива-ти в учневі приховані художні здібності, розкри-вати його духовно-творче начало. Особливим ви-дом художніх занять у цих закладах освіти є еврит-мія – адекватне відображення музики засобами ру-хів, пластики.  Представники теорії дидактичної художності ставили за ціль використання засобів дидактизо-ваного мистецтва з метою широкого використання його звільняючої і стимулюючої функцій під час організації творчої діяльності учнів. Таким чином, мистецтво розглядалося як засіб збудження твор-чого потенціалу дитини і як засіб художнього вихо-вання.  Англійський історик мистецтва і філософ Джон Рескін – один із зачинателів цього напряму – у 1883 році організував Спілку зближення мистецтва зі школою. Педагоги, художники і письменники, котрі ввійшли до неї, за мету висували забезпечен-ня шкіл художніми репродукціями, які б не тільки прикрашали класи, а й безпосередньо ілюстрували виучуваний матеріал. Надаючи великого значення малюванню в оволодінні навчальним матеріалом, Джон Рескін писав: «Чи ви будете малювати грець-ку зброю, дзьоб шуліки чи левову лапу, ви зразу ж зрозумієте, що необхідні рухи руки примусять зо-середити увагу на подробицях, які інакше залиша-лися б непоміченими, і без подальших зусиль за-кріплять їх у пам’яті».  Ідеї Джона Рескіна швидко поширилися у краї-нах Європи, США, Канади та Австралії. Під їх впли-вом у 1886 році в Німеччині створюється Спілка виховання посередництвом мистецтва. Її члени – Е.Зальвюрк, Ю.Лангсбеєн, Г.Волгаст та інші пред-ставляли різні жанри мистецтва.  Відомий теоретик художнього виховання Е.Заль-вюрк, виділяючи основні положення, які зумовлю-ють необхідність виховання посередництвом мис-тецтва, наголошував на тому, що мистецтво впли-ває на почуття дитини, створює певний піднесений настрій; художня діяльність за умови, коли учень 

самостійно доводить творчу роботу до логічного завершення, сприяє розвитку його вольових яко-стей; розвиває гостроту мислення, зокрема худож-нього і виступає засобом пізнання; мистецтво – за-сіб вираження високих думок, які воно одягає у привабливий одяг краси і посередництвом цього приваблює людей до високих духовних інтересів. Мистецтво, на нашу думку, також одухотворює лю-дину, збагачує її духовний світ, є художнім інстру-ментом не лише для спілкування, а й комунікації. З огляду на це цю теорію можна інтерпретувати як таку, що веде до одухотвореного навчання, ідею якого сформовано психологом І. Д. Бехом, який за-значає: «Одухотворення – це встановлення суб’єк-том зв’язку кожного окремого знання чи дії з вищою духовною цінністю і надання таким чином цим навчальним надбанням особистісної значущості».   Генріх Шаррельман – видатний теоретик ди-дактичної художності вважав за недостатнє вико-ристання мистецтва лише для ілюстрації, оскільки воно – «…тиран, який не може задовольнятися од-ним захопленням голих шкільних стін, наочними посібниками та малюванням. Воно хоче і повинно проникнути у кожний предмет, воно хоче і повин-но оволодіти кожною навчальною годиною». Зва-жаючи на це, кожний день, на думку Шаррельмана, потрібно щось малювати, придумувати історії, каз-ки, надавати поетичної форми навчальному мате-ріалу. «Учителю-художнику» необхідно дотримува-тися трьох вимог: 1) повної детальності, оскільки подробиці посилюють наочність; 2) належного мо-тивування всіх дій; 3) дитячої фантазії, модернізу-вання, яке вимагає забарвити навчальний матеріал місцевими барвами. Дослідник вважав, що у на-вчанні є два види істини: зовнішня і внутрішня. Першу треба довести, оскільки вона – «правда ро-зуму», другу – відчути, пережити. І цій другій необ-хідно підкоряти будь-який навчальний матеріал. «Учитель-художник» повинен мати мужність ціну-вати факти, наукову частину менше, ніж саме пред-ставлення навчального матеріалу.   Ідеї теорії дидактичної художності втілюються в педагогічну практику й освітню діяльність у за-кладах освіти ХХІ століття, знайшли своє відобра-ження в освітній галузі «Мистецтво». Побудова ос-вітнього процесу на засадах діяльнісної педагогіки сприяє формуванню цілого спектру компетентно-стей, серед яких предметна мистецька компетент-ність та міжпредметна естетична, які є проявом здатності «виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини», здатності «до розуміння і творчого самовираження у сфері музич-ного, образотворчого та інших видів мистецтва».   Сьогодні інтегрований підхід до навчання умож-ливлює вчителю будь-якого шкільного предмета, а найширше тим, хто викладає дисципліни худож-ньо-естетичного циклу, іноземні мови, здійснюва-ти інтеграцію навчальних тем, розділів в самому предметі та між предметну інтеграцію. У навчаль-но-пізнавальній діяльності нової української шко-ли застосовуються такі новітні методи навчання, як створення леп буків, «входження» в картину то-
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що, які певною мірою співзвучні з ідеями теорії ди-дактичної художності.  Німецький педагог-реформатор Генріх Шар-рельман – противник попереднього планування навчального процесу і його методики. Він відстою-вав вільну творчість учителя, яка базується на пе-дагогічній інтуїції і спирається на конкретну ситу-ацію, яку неможливо наперед передбачити. Зазна-чимо, що в сучасних умовах вчитель має широкий простір для педагогічної творчості, зокрема він са-мостійно планує уроки, добирає стратегію, тактику і технологію навчання, методичний інструмента-рій, різні засоби навчання, в тому числі й дидак-тичної художності.  Другий розробник теорії дидактичної худож-ності Фріц Гансберг вважав основним у процесі на-вчання не давати знання, а створювати «емоційну атмосферу», формувати особистість через «твор-чий саморозвиток». У своїй книзі «Говорити і насо-лоджуватися творчістю» педагог розповідає як «пробудити» мислителів і дослідників, «відшука-ти» поетів і оповідачів. На його думку, кожний урок обов’язково повинен приводити до багатосторон-ності висвітлення тем. Із розповіді вчителя учні вибирають теми для своїх творів, у які раніше чи пізніше повинні переходити всі навчальні теми. Це необхідно тому, що «надійно засвоїти будь-який навчальний матеріал учень може тільки тоді, коли він особисто стане до нього певним чином стави-тися», що і відбувається під час написання твору.  Окремі думки, висунуті у згаданій вище книзі Фріца Гансберга, успішно реалізуються в сучасній українській школі на уроках літератури, іноземної мови, мистецтва. Зокрема розвивальне середовище мистецьких уроків є основою для формування умінь образотворення та сприятливим тлом для формування цілісної, розвиненої духовно й есте-тично особистості. Широкий простір для втілення ідей теорії дидактичної художності мають, напри-клад, інтегровані уроки мистецтва, які дають мож-ливість застосувати набуті знання і вміння у про-цесі створення художніх образів – образотворенні. Суспільно-гуманітарні та етико-естетичні дис-ципліни містять багатий духовно-естетичний ви-ховний потенціал. Як відомо, результатом естетич-ного виховання є естетичний розвиток. Складовою цього процесу є художня освіта, яка сприяє форму-ванню мистецькознавчих компетентностей, вияв-ленню та розвитку здатності до художньої твор-чості. Структура дитячої художньої діяльності міс-тить: 
-  зображувальну, образотворчу діяльність( сприйняття картин, малювання, ліплення, апліка-ція та ін.); 
-  музична діяльність (сприйняття музики, музи-кування, співи, ігри, танці, хороводи, гра на музич-них інструментах та ін..); 
-  художньо-мовленнєва діяльність (слухання казок, легенд, міфів, розповідей, читання уривків з художніх творів і декламування віршів, складання усних есе та ін.); 
-  театралізована діяльність; 

-  віртуальні мистецькі екскурсії (у картинну га-лерею, художній музей, на концерт, «зустрічі» з цирковим мистецтвом тощо).  Представники теорії дидактичної художності, з одного боку, пропонували «включати» кожну ди-тину в художню творчість, тобто здійснювати осо-бистісно орієнтований підхід до навчання, а з, дру-гого – використовуючи художні засоби, створюва-ти відповідні психо-емоційні умови для освітнього процесу. Науковці і методисти доводять, що основ-ний шлях духовно-естетичного розвитку – само-стійна художня творчість, в якій дитина активно відкриває щось нове для себе, а для оточуючих – нове про себе (І. Дичківська, Н. Ветлугіна).   Висновки та перспективи дослідження. Про-аналізувавши сутність теорії дидактичної худож-ності, підходи до її практичної реалізації можна констатувати, що її розробники Г. Шаррельман і   Ф. Гансберг стояли на позиції педагогічної довіль-ності. Обоє заперечували існування будь-якої педа-гогічної системи, вважаючи, що остання відучує вчителя від творчої роботи і перетворює його в ре-місника.  Педагогічний напрям дидактичної художності у своїх намаганнях поєднати на кожному уроці ми-стецтво з навчальною діяльністю допустив низку прорахунків. Згідно з ним, важливішими виявляли-ся не знання учня, а їх переживання, що покликані були підштовхнути дитину до творчої діяльності. За такої умови ставали необов’язковими навчальні програми, плани, систематичний та логічний ви-клад навчального матеріалу. Заради художньої форми дидакт-художник ладен піти на спотворен-ня істини, оскільки представлення навчального матеріалу важливіше від його змісту. Дидактична художність завдяки мистецтву збуджує «апетит» до знань в учнів, але не задовольняє його.                          
Стаття надійшла до редколегії 17 травня 2017 року 
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Ліанна БОКОТЕЙ. Традицї декоративно-приклад-

ного мистецтва як фактор художньо-естетичного ви-
ховання підростаючого покоління. У статті розгляда-ються поняття «художньо-естетичне виховання», «деко-ративно-прикладне мистецтво», «естетичне виховання», «художньо-творча діяльність». Додаткова освіта дітей ‒ необхідна ланка виховання багатогранної особистості, її освіти, її ранньої професійної орієнтації. Сучасні школярі різнобічно розвинені, допитливі, в цьому велику роль ві-діграють інформаційні технології, але часом діти недос-татньо виховані, неуважні до навколишньої краси.  
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Лианна БОКОТЕЙ. Традиции декоративно-при-

кладного искусства как фактор художественно-эсте-
тического воспитания подрастающего поколения. В статье рассматриваются понятия «художественно-эсте-тическое воспитание», «декоративно-прикладное искус-ство», «эстетическое воспитание», «художественно-твор-ческая деятельность». Дополнительное образование де-тей ‒ необходимое звено воспитания многогранной лич-ности, ее образования, его ранней профессиональной ори-ентации. Современные школьники разносторонне разв-иты, любознательны, в этом большую роль играют ин-формационные технологии, но иногда дети недостаточ-но воспитаны, невнимательны к окружающей красоты.  

Ключевые слова: художественно-эстетическое вос-питание, декоративно-прикладное искусство, эстетичес-кое воспитание, художественно-творческая деятель-ность, дополнительное образование. 
 
Bokotey L. L. Traditions of decorative-applied art as a 

factor of artistic-aesthetic education of a growing up 
generation. The article deals with the notion of «artistic and aesthetic education», «decorative and applied art», «aes-thetic education», «artistic and creative activity». Additional education of children is a necessary link for the education of a versatile person, his education and his early vocational orientation. Modern schoolchildren are versatile, curious, due to modern information technology , but sometimes child-ren are bad-mannered and not able to perceive the sur-rounding beauty. Therefore, the main assistant in the artistic and aesthetic education of the childʼs personality in edu-cation is folk art, which helps to restore the harmony of the childʼs spiritual life, helps to link children to the valuable folk culture, to the moral principles of the folk worldview. Various artistic activities facilitate the development of childrenʼs thinking and imagination, their will, perseverance, their ability to be organized and discipline. 

Key words: artistic and aesthetic education, arts and crafts, aesthetic education, artistic and creative activity, addi-tional education. ____________________________________________ © Ліанна Бокотей, 2018 

Formulation of the problem. Currently, there are tendencies to increase the level of artistic and aesthetic education of children. At the present stage, Ukraine, as a young independent state, solves complex tasks to stabilize economy and to revive the Ukrainian nation. Together with the prospects of free state building, new opportunities for the development of education, scien-ce and culture appeared, which needs radical reform of the educational process and upbringing of the younger generation. In todayʼs conditions, societyʼs demands for a citizen of Ukraine are increasing. In addition to common positive human qualities, morality, national consciousness and conscience, there must be a natio-nal spiritual culture, patriotic feelings. The formation of a creative, proactive, national conscious person requires the filling of all parts of the educational process. It is particularly true in extracur-ricular education and we can do it with a content that would reflect true history, art, culture, symbolism, the nature of the native land and of whole Ukraine. This content would ensure the possibility of constant spiri-tual self-improvement of the individual, the formation of his intellectual and cultural potential as the highest value of society. The spiritual strength of the nation, its power, the moral and patriotic potential of the people depend on how well preserved, deeply realized and felt all the cultural and spiritual achievements of the past centuries, including Transcarpathia. One of the most important and currant problems of modern society is a creation of a promising educational system that is capable of preparing students for life in abso-lutely new conditions of post-industrial civilization. The main assistant in the artistic and aesthetic education of the childʼs personality in education is the folk art of Transcarpathia, which helps to restore the harmony of the childʼs spiritual life, allows the children to be attracted to the valuable folk culture, to the moral principles of the peopleʼs worldview [1]. Ad-ditional education of children is a necessary link for the education of a versatile personality, his education and his early vocational orientation. This education has to be diverse and has to create the conditions for a young person to have a complete childhood. If a child lives a full life, he will have more successes and achievements in his mature age. 
Analysis of recent publications and research. The issue of aesthetic education in pedagogy has always been given a lot of attention. Philosophical and aesthetic as-pects were considered in the scientific works of Yu. Afa-nasyev, M. Kagan, M. Kyyaschenko. The psychological fo-undations of aesthetic education are highlighted in the studies of L. Bozhovich, L. Vygotsky, I. Kona, B. Teplov. The theory of aesthetic education of schoolchildren is ba-sed on the scientific conclusions of N. Vetlugina, V. Zhdan, N. Sakulina, T. Komarova, V. Kotlyar, G. Pidkurganna, E. Floriina and others. The contribution of native educators of the past to solving certain problems of aesthetic education of the younger generation is disclosed in the writings of N. De-myanko, O. Dzhus, L. Ivanova, S. Morozova, S. Protsyk, O. Psevrazka, S. Rzayeva, N. Roman, V. Sergeeva, A. So-kolova, E. Fedotova, I. Freita and others. The question 
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of aesthetic education of children and young people in the theory and practice of foreign pedagogy is consi-dered in the studies of P. Brailovska, O. Ionova, M. Lesh-chenko, G. Nikolaie. I. Stashevskaya, O. Tymoshenko. Various aspects of the problem of aesthetic education of children are dealt with in the historical and pedago-gical works of Z. Borisova, V. Vorozhbit, L. Zherbina, I. Zarudnoy, A. Kalanichenko, O. Kotykova, E. Marchenko, O. Ovcharuk, A. Omelchenko, T. Tulpi, O. Fedorova and others. 
The purpose of the article is the relevance of the artistic and aesthetic education of the younger gene-ration by the means of decorative applied art in Trans-carpathia: link the children to art through creativity, the development of aesthetic sensitivity, the formation of a moral and creative personality. 
Presentation of the main material. The folk arts and crafts of Transcarpathia are an inexhaustible source of culture, which has unique opportunities to influence the personality and form a national worldview, character and a deep spirituality. The decorative and applied art, which is an eternal treasury of moral and spiritual achievements of the people and reflects the style of different epochs, regions, contains immortal traditions. Due to this we get an opportunity to get to know the his-tory, worldview, moral qualities of our ancestors, their heroic struggle for the independence of our state, and it gives the foundations of cultural and spiritual wealth of the Ukrainian people. The folk arts and crafts have a par-ticular quality to represent the artistic genius, the eternal aspirations of the Ukrainian ethnic group, and, at the sa-me time, a multi-ethnic universal human culture system. Modern schoolchildren are versatile, curious due to information technology, but sometimes children are not well-behaved and disrespectful to the surrounding beauty. «Beauty will save the world» (F. M. Dosto-evsky), «The Art is Humanizing» (B. M. Nemensky) – it was the unanimous opinion of great writers, artists of the past. The lessons of decorative creativity make a contribution to the great work of upbringing a modern little man, a teenager and will help to navigate in the surrounding reality, to understand its diversity. Modern pedagogy has accumulated great experien-ce in the theory and practice of teaching, has develo-ped a new system of education. This system of educa-tion aims at forming a person capable of actively and creatively transforming the reality. Aesthetic education is able to facilitate the percep-tion and correct understanding of the beautiful in rea-lity (nature, labor, social relations, actions). Aesthetic education begins with the creation of the necessary stock of elementary aesthetic knowledge and impres-sions, and it is a process that occurs under the influen-ce of relationships and influences that have aesthetic properties [1]. In the process of aesthetic education a person forms his aesthetic perception, aesthetic taste, an aesthetic ideal and develops the ability to create aesthetic values not only in art, but also in everyday life. In recent years, an increased attention has been given to the problems of the theory and practice of aesthetic education as the most important means of 

forming the attitude towards reality, the means of moral and mental education, that is, as a means of forming a fully developed, spiritually rich personality. Transcarpathian folk art is a powerful tool for moral education of young people. Therefore, the involvement of children to get acquainted with various areas of folk art does not lose its relevance, but rather, on the contrary, has a special significance in the present. There is a path of knowledge from traditions to innovations that passes through the study of the creative folk heritage, the achievements of the past and tracking of the artistic processes of the present. Decorative and applied art of Transcarpathia has deep links with the historical past, which is passed on from generation to generation and enriches it with new elements. In this regard, decorative and applied art is not only the manufacture of artistic products, but also a powerful means of artistic and aesthetic education of the individual. The experience in the educational process shows that the creation of childrenʼs toys and objects connected to the theme of folk and religious holidays in Transcarpathia has a great influence on the formation of an ethno-cultu-ral person. Being engaged in the manufacture of these products, students receive knowledge of national culture; they form an emotional and valuable relation to their native land, their nation, family and culture. From a methodological point of view it means the following: development of the studentʼs ability to form his or her own view on the question of the formation and development of a national culture; development of a creative person based on the experience of folk traditions; forming a sense of dignity and belonging to a given ethnos. Transcarpathian folk art is a part of the multiface-ted spiritual life of the people, which is characterized by the processes of mutual influence and mutual enrichment of the art by different nations and natio-nalities. Engaging in folk art makes it possible to develop not only spiritual and moral personality, but also one that can think creatively. Transcarpathian folk art is a rich treasury of beauty and an inexhaustible source of creative imagination. From the point of view of art studies, the way of artistic education of children with the help of folk art seems to be reasonable and appropriate for two reasons: 
- this form of education allows us to educate a certain culture of perception of the material world. A person always lives among things. He creates not only the necessary and useful, but also beautiful and expressive things, objects. He does it, because he needs a beautiful material world and to create it everyone needs a well-developed artistic taste. Each person applies his artistic inclination here to the extent he owns them. That is why the role of folk arts and crafts in artistic education is simply invaluable works of applied art can play an important role in the deve-lopment of artistic culture, in the formation of artistic taste for the perception of works of various genres of art. Folk art synthesizes in itself the expressive means of sculpture, architecture, graphics and painting; therefore it has such a great significance in the system of aesthetic and artistic education. 
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Decorative-applied art is the subject of national pride and one of the factors of harmonious development of personality. The childʼs soul gets enriched through communication with folk art and it enhances the love and a tight bond with his own country. All works of folk art were created manually from the beginning to the end. The secrets of skills were stored and passed on and improved from generation to generation. The art of folk artists helps to reveal the world of beautiful, develop their artistic taste. Having loved things around him, the child under-stands and appreciates better what is inherent in folk art and it could be specified to local conditions, occupation of the local inhabitants and their tastes. It enriches the child, develops pride in his people, and maintains interest in his history and culture. Positive emotions influence the development of creative and intellectual abilities, form aesthetic feelings. A separate very important area of mastering the heritage of folk art is connected with the theme of Easter holidays. Transcarpathian Easter eggs, as well as Ukrainian ones, are a whole worldview with dozens of ornamental motifs. Painting experience was passed from generation to generation, the technique of painting was improved, new elements were introduced and original compositions were created. Now the art of Easter eggs exists both with traditional symbolism and ornaments as well as with the use of state-of-the-art modern technologies. A lot of forms of this traditional type of folk art expanded and become popular, such as ceramic eggs, eggs made of glass, they are carved from wood, painted in different colors with the various ornaments applied to them, as well as eggs covered with paper, straw, cereals, threads, beads, made in techniques of quilling, decoupage, felting, etc. That is, the fantasy of modern masters is quite wide. Transcarpathia can be recognized also by embroi-dery. Embroidery is a symbol of the indestructibility of the people and the shield of its future. Transcarpathia is a place where besides indigenous population, Hun-garians, Slovakians, Romanians, Germans and repre-sentatives of other nationalities live. Therefore the embroidery of this region reflects a mutual influence of all these cultures. However, besides some common features, embroidery in different corners of the region is surprisingly different. Each regions, and sometimes even separate districts, have something original that is characteristic only for them. They all have their spe-cific attributes and each nationality adds their share to the common folk embroidery with their unique featu-res. They are closely intertwined, mutually enriching each other. Today, people decorated towels, clothes and household items with embroidery and it is con-sidered stylish and modern. However, besides forming the aesthetic attitude of children to reality and art, aesthetic education also con-tributes to their comprehensive development. Aesthetic education enhances the formation of human morality, expands its knowledge of the world, society and nature. Various artistic activities for children contribute to the development of their thinking and imagination, will, perseverance, organization, discipline [2]. 

Folk decorative and applied art, as one of the means of aesthetic education, helps to create an artistic taste, teaches to see and understand the beauty of life in our surroundings and in art. Folk art that is national in content can actively influence the spiritual development of a person, the formation of patriotic and international feelings [3]. It contributes to the artistic education of children, since it is based on all the specific laws of decorative art such as symmetry and rhythm. Folk arts and crafts teaches a sensible attitude towards beauty, contributes to the formation of a harmoniously developed personality. Based on profound artistic traditions, folk art enters into the life and culture of our people, has a beneficial effect on the formation of the person of the future. Works of art created by folk artists always reflect love for their native land, the ability to see and understand the world around them. The formation of the susceptibility of the world of beauty, the desire to live and work according to the laws of beauty highly depends from attraction of children to art especially to folk art. Getting acquainted with folk art in the vivid and accessible form creates in children figurative artistic imagination, develops a creative thinking, that is, those qualities that contribute to the intensive formation of the individual, enrich his spiritually, form a moral sense and a worldview. Getting introduced to the examples of folk art, children get into the world of fairy-tale images, bright colors, expressive plastic shapes, patterns of ornament, which are close and in harmony with their aesthetic feelings and notions. When children get acquainted with works of folk art they are not only develop their artistic taste, but also awaken the desire to create their own art: to sculpt from clay, to make ornamental patterns, to do painting and carving on a tree, to learn techniques of patterned weaving or to embroider. It is important to emphasize it is always an interes-ting and fascinating thing for children the appeal to works of folk art, the perception of its figurative nature by children at different stages of their childhood, indi-vidual expressive means (color, plastic shape, orna-ment), as well as the learning of various techniques and skills of traditional types of craftsmanship, me-thods of processing various materials. The creative aspects of the perception of works of folk art, the gradation of penetration into the poetic, colorful world of its images, and the level of participation in the crea-tive process can be different at different children. Ho-wever the process of creativity itself, the creative acti-vity of children and youth, and their commitment to folk art remains unchanged.  The earlier the teacher attracts children to the bright, colorful world of folk art, the faster and more fruitfully they can develop their fantasy, creative imagination, autonomy and initiative and to cultivate their artistic taste. The formation of childrenʼs aesthetically developed artistic taste, the development of the ability to appreciate and understand works of art, the education of a harmoniously developed personality are all among main tasks of the modern educational process. 
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Aesthetic education is the development of childrenʼs ability to perceive beauty in the real world, in works of art, in nature, in relationships with people, to distinguish between truly beautiful and ugly, to develop the taste of beauty and the ability to create this beautiful itself [4]. In the modern aesthetic education, the main postu-lates of applied arts include: knowledge and observan-ce of the wills of ancestors; studying the history and culture of ones nation; loyalty to the national tradi-tions, customs, rituals; respect for national symbols; manifestation of humanism, responsibility and tole-rance; a manifestation of diligence. Decorative-applied art plays an essential role in the spiritual development of schoolchildren, in their aesthetic and labor education. Introducing decorative and applied art to children in school, we respond to the spiritual needs and interests of children, satisfy their desire for knowledge, artistic and technical creativity, contributing to the harmonious development of personality [5]. Ta-king a piece of clay in his hands, shaping the first figures, making the first patterns, the student feels joyful surprise, realizing that he can create things that seemed previously not made-hand. He becomes a participant in an exciting work process of creating useful and beautiful products. During the introduction of Transcarpathian crafts to students and in the process of artistic practice, based on aesthetic knowledge of the world and the development of the values of folk art, children learn to see and love the nature of their native land, to appreciate the traditions of their ancestors, comprehending the personʼs perception of beauty and goodness. 
Conclusions and perspectives. Consequently, there are many definitions of the concept of «aesthetic education» but, considering only a few of them, one can distinguish the main thesis about its essence: firstly, it is a process of purposeful influence; secondly, it is the development of the ability to perceive and see beauty in art and life and to appreciate it; thirdly, the task of aesthetic education of the formation of aesthetic tastes and personality ideals; fourthly, the development of the ability to create independently and create beautiful. Folk decorative art is a part of national culture. It shows the best features of the people, universal values: humanism, optimism, wisdom, courage and eternal desire for beauty. At the same time, in the art of every nation, identity is clearly manifested: customs, way of thinking, aesthetic preferences, national psychology, culture and history. All this wealth is presented in the brightest, most expressive form of art, addressed in the first place to the feelings and thoughts of people. The emotional language of art is the easiest, most reliable and accessible bridge from the soul of the nation to the soul of the child. From ancient times in the pedago-gy this is the main principle: to raise children in the fami-ly and kindergarten in surrounded by native art of the country where the person lives. Due to the features of de-corative art it is close and understandable to children, it corresponds to their perception. The child is attracted to everything that is bright and colorful. In his artistic activi-ty the child himself gravitates to pure local colors, rhythm and symmetry. Many works of folk craftsmen children 

perceive deeper and more profoundly than the great can-vases of painting and sculpture. The majority of teachers of the past and present account for the tremendous influence of folk art on the formation of a childʼs irst ideas about the motherland, a sense of love for her [6]. National art is the house from which the child travels on the roads of world art, so his native art must be deeply felt and known. Without feeling and under-standing the native art, a person is unlikely to be able to feel art, culture or to understand the psychology of a person of another nationality. All kind of folk art has great educational oppor-tunities. It carries a huge spiritual charge, aesthetic and moral ideal and faith in the triumph of beauty, in the victory of goodness and justice. Folk art allows children to become a part of the spiritual culture of their nation to which they belong.                            LITERATURE 1. Aesthetics: Textbook / Aut. M. P. Kolesnikov, O. V. Ko-lesnikova and others; Ed. V.O Loose; Ministry of Education and Science of Ukraine. – K .: Yurincom Inter, pgs 2003. – 204 s. 2. Aesthetics: Textbook for university students / L.T. Lev-chuk, D.Yu.Kucheryuk, V. I. Panchenko; General ed. of L.T. Levchuk. – K .: High school, 1997 [2000]. – pg. 398. 3. Aesthetics: A tutorial for the students of humanitarian specialties of higher educational institutions / L. T. Levchuk, V. I. Panchenko, A. I. Onischenko, D. Yu. Kucheryuk. – 2nd edi-tion, additional and redone. – K .: High school, 2005. – pg. 431. 4. L. Levchuk Basics of aesthetics: Teaching manual for students of 10-11 forms / Larisa Levchuk, Olena Onishchen-ko. – K .: Higher school, 2000. – pg. 270. 5. L. Smorzh Aesthetics: A manual / Leonid Smorzh; Kyiv International University. - K.: Condor, 2005, 2007. – pg. 333. 6. L. M. Masol Art culture of Ukraine. – Kharkiv, 2008. – pg 239. 
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інтерпретації тексту у формуванні перекладацької 
компетенції студентів. У статті розглянуто філософські концепції щодо герменевтики як теорії інтерпретаціі й науки розуміння тексту, досліджено роль герменевтики як філософського вчення у формуванні перекладацької компетенції студентів технічного вишу. 
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переводческой компетенции студентов. В статье рас-смотрено философские концепции герменевтики как теории интерпретации и науки понимания текста, про-ведено исследование роли герменевтики как философ-ского учення о формировании переводческой компетен-ции студентов технических высших учебных заведений. 

Ключевые слова: герменевтика, интерпретирование текста, переводческая деятельность, переводческая ком-петенция, компьютерный перевод.  
Shyianiuk L. Hermeneutic principles of text under-

standing and text interpretation in formation of trans-
lation competency of the students. The article considers the philosophical concepts of the hermeneutic as a theory of interpretation and a science of the text comprehension, exa-mines the role of the hermeneutic as a philosophical teaching in the formation of translation competency of technical uni-versity students of I and II levels of accreditation. 
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Постановка проблеми. Сучасне світове співто-вариство у своєму розвитку перебуває у стані внут-рішнього протиріччя: з одного боку, на цивіліза-ційному рівні спостерігаються процеси глобаліза-ції, інтеграції та інформатизації, що призводять до збільшення й спрощення міжкультурних звʼязків і контактів, а також потребують подолання комуні-кативних барʼєрів шляхом вивчення мов і удоско-налення перекладацької діяльності, а з іншого – прагнення кожної окремої культурної спільноти до переосмислення власної культурної специфіки, створення нової методології навчання, спроможної задовольнити запити суспільства. Тому система мовної освіти нового покоління кидає виклик тра-диційним формам і методам навчання, взявши ко-мунікативно-компетентнісну підготовку майбут-ніх фахівців технічного профілю на заняттях з ук-раїнської мови за основу з метою подолання кому-нікативних барʼєрів у процесі міжособистісного, професійного, міжкультурного спілкування. Розширення глобальної мережі Інтернет надає всі умови для міжкультурного спілкування – від традиційного листування до голосової та відеоко-мунікації. Єдиною перешкодою на цьому шляху за-лишається мовний барʼєр. Однією з можливостей подолання мовного барʼєру в спілкуванні та вирі-шенні проблем перекладу в двомовному оточенні певний час вважалося застосування систем ком-пʼютерного перекладу, але такі «перекладачі» мо-жуть бути лише підмогою в роботі майбутніх фа-хівців різних профілів, але не можуть замінити пе-реклад тексту, зроблений людиною. У першу чергу, це повʼязано з тим, що компʼютерний переклад по-требує подальшої доробки: усунення помилок спотворення та неточностей у вживанні термінів, виправлення порушень граматичних і лексичних норм сучасної української літературної мови. Та і переклад тексту людиною, за визначенням А. Ням-цу, «не тільки нова інтерпретація оригіналу; він представляє оригінальний текст по-новому, вво-дить його в іншу культурну систему, якій властиві інші орієнтири й точки відліку на осях ординат. Та й самий переклад живе в цій новій системі коорди-нат абсолютно самостійними життям, яке не завж-ди схоже на життя оригіналу» [11: 3]. Переклад традиційно визначається як один із найважливіших шляхів взаємодії національних культур, як дієвий спосіб міжкультурної комуніка-ції. Перекладені твори стають частиною національ-ної літератури, сприяють її збагаченню й розвитку, впливають, на нашу думку, на формування й роз-виток україномовної комунікативної компетент-ності студентів. Завдяки перекладам розповсюджу-ються тексти різних жанрів і стилів мовлення. То-му формування перекладацької компетенції набу-ло особливого значення й актуальності у сучасно-му інтеграційно-інформаційному просторі. Розгля-немо сутність проблеми стосовно перекладу текс-тів у герменевтичному розумінні і визначимо комп-лекс завдань загальнодидактичного, навчального та виховного характеру щодо формування пере-кладацької компетенції студентів технічного вишу.  
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Мета статті: обґрунтувати роль герменевтич-ного підходу до розуміння й інтерпретації тексту, що ґрунтується на засадах демонстрації творчого потенціалу студента технічного вишу, орієнтова-ного на перекладацьку діяльність та формування перекладацької компетенції через первинне спри-йняття тексту, поглибленої роботи над ним з опо-рою на літературознавчі й мовознавчі поняття та культурологічні відомості до виходу на авторську концепцію осягнення змісту і значення тексту.  
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Звернемося до існуючих найсучасніших визначень термінe «герменевтика» і зʼясуємо роль герменев-тичного підходу в процесі формування перекла-дацької компетенції студентів технічного вишу І-ІІ рівнів акредитації. Сучасні лексикографічні праці подають такі де-фініції: 1. «Герменевтика – у первісному значенні – на-прям наукової діяльності, повʼязаний з досліджен-ням, поясненням, тлумаченням філологічних, а та-кож філософських, історичних і релігійних текс-тів… Герменевтика є допоміжною дисципліною тих гуманітарних (і в першу чергу історичних) наук, які займаються писемними памʼятками (історії літера-тури, історії філософії, історії релігієзнавства, мо-вознавства та ін.). У ХХ ст. набуває ширшого зна-чення як метод, теорія чи філософія будь-якої ін-терпретації» [9:157]. 2. «Герменевтику можна визначити як мистецт-во розуміння текстуального дискурсу. На початку ХХ ст. Фрідріх Д. Шляєрмахер визначив її як загаль-ний і незалежний метод інтерпретації, мета якого – уніфікувати й систематизувати низку спеціалізова-них методик (що застосовуються, наприклад, у класичній філології, теологічному та юридичному коментуванні та філософії)» [4: 89]. 3. «Герменевтика – теорія інтерпретації тексту і наука про розуміння смислу… З герменевтикою традиційно повʼязане уявлення про універсальний метод у сфері гуманітарних наук. Як метод тлума-чення історичних фактів на основі філологічних да-них герменевтика вважалась універсальним принци-пом інтерпретації літературних памʼяток. Предме-том літературної герменевтики, як і філософської, є інтерпретація, розуміння тексту» [10:170]. 4. «Традиційно, герменевтика – це теорія чи наука про інтерпретацію. Термін «герменевтика» сягає коренями грецького hermeneuein: інтерпретувати чи перекладати власними висловлюваннями, робити ясним і зрозумілим, давати визначення» [5:90]. Отже, з одного боку, герменевтика – це теорія розуміння, вчення про створення, розуміння, ін-терпретацію та трансформацію текстів, що містять у собі смислові звʼязки, вчення про передумови і засоби такого розуміння. У цьому вигляді вона бу-ла розроблена в межах історико-філологічної нау-ки XVIII ст., хоч корінням своїм сягає сивої дав-нини. З іншого боку, герменевтика розглядається як течія сучасної філософії, засновником якої став Ф. Шлейєрмахер, що поставив завдання «вживати-ся» в текст з метою зрозуміти смисл краще, ніж сам його автор. Основними її представниками є Г.-Г. Га-

дамер, К. Аппель, П. Рікьор, М. Гайдеггер та ін. В ос-нові їхньої лінгвофілософської концепції лежала необхідність дослідження законів взаємодії людей за допомогою конкретних категорій мови, найваж-ливішими серед яких є текст. У вітчизняній філософії також розроблялися проб-леми розуміння й інтерпретації тексту, що привер-нули особливу увагу в 1980-ті рр. Герменевтичні проблеми розглядалися в різних аспектах: логіко-гносеологічному, соціально-аксіологічному, культуро-логічному, семіотико-лінгвістичному, культурофіло-софському. Серед сучасних вітчизняних досліджень необхідно згадати про роботи, в яких аналізуються герменевтичні ідеї Г. С. Сковороди (Л. В. Ушкалов, О. М. Марченко та ін.). Однак, сучасний світ, що демонструє конфлікт-ність (або безконфліктність) інтерпретаційних стра-тегій вимагає нового осмислення й обґрунтування причин, що викликають множинність інтерпрета-цій, які знаходяться в області здійснення певного розуміння. Такий зворотний рух теоретичної дум-ки (від розуміння інтерпретації до розуміння розу-міння) вимагає нового його вирішення вже на під-ставі визнання множинності тлумачень (розумінь). Це дозволить нам знайти інше пояснення й розма-їттю герменевтичних практик, які є герменевтич-ним шаром мистецтва текстуального дискурсу, міжкультурного спілкування й перекладу.  
Виклад основного матеріалу. Сутність пробле-ми стосовно перекладу текстів полягає в тому, що процес «пере висвітлення» здійснюється через ро-зуміння індивідуальності, має міжособистісний ха-рактер й вимагає, за словами Шлейєрмахера, «та-ланту пізнання окремої людини» [13:227]. Розумін-ня в перекладі складає єдність двох начал: «інтуї-тивне осягнення предмета, його охоплення як ці-лого і тлумачення (інтерпретація), як вторинний компонент розуміння, в якому безпосереднє розу-міння оформлюється й раціоналізується» [16: 240]. Як мета власне історичної інтерпретації герме-невтика розроблялась у так званій історичній шко-лі (Л. Ранке, І. Г. Дройзен, але здебільшого В. Діль-тей). Повʼязуючи інтерпретацію з письмово зафік-сованими документами, Дільтей відносив її до більш широких сфер розуміння. Життя, за В. Діль-теєм, пізнається через внутрішній досвід, через субʼєктивне переживання. Філософ вважає, що гер-меневтичний спосіб розуміння або тлумачення здійснюється на основі проникнення в субʼєктивний світ, а під розумінням, що знаходить своє завершення в інтерпретації, має на увазі такий процес, у якому за допомогою почуттєво сприйманих знаків пізнається психічне. Автор вважає, що «розуміння, будучи світо-сприймально спрямованим, розрізняється за напрям-ками, які обумовлені інтересами, останні завжди де-терміновані суспільними відносинами». Проте при психологічному підході до реальності духовного жит-тя індивідуальності постають як ізольовані світи, і їх взаємопроникнення неможливе [7:111]. М. Ґайдеггер переніс герменевтичну проблему розуміння тексту у площину онтології розуміння. Філософ розглядав розуміння вже не як спосіб пі-знання, а спосіб буття, що розкривається через 
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зміст буття. Розуміння, за М. Ґайдеггером, тракту-ється як внутрішня сила, здатність відчувати те, що сховано в глибинах буття, перетворюючи гер-меневтику в універсальне знаряддя «самозвіль-нення» самосвідомості і «прориву» до щирих спосо-бів мислення і життя, розуміння «іншого», «перемі-щення в чужу субʼєктивність» [3].  Розвиваючи вчення М. Ґайдеггера, Г. Ґадамер у своїй відомій роботі «Істина і метод» робить ак-цент на герменевтичному колі, у якому, на переко-нання вченого, укладена позитивна можливість ос-мислення споконвічного, можливість, що уловлю-ється лише тоді, коли перше й останнє завдання ін-терпретації природним способом зрозумілі. Г. Ґада-мер порушує питання про необхідність слухати і чути текст. Істотним фактором тут є не вказівка вченого на герменевтичне коло, перед яким знахо-диться інтерпретатор, а спостереження, що в ньо-му є онтологічно позитивний зміст. Розуміння, за Г. Ґадамером, повинне бути реалі-зоване методологічно послідовно, а інтерпретація є не чим іншим, як завершеним розумінням, у яко-му воно переборює географічну, історичну або куль-турну відстань, що відокремлює текст від інтер-претатора, як базисний «спосіб буття у світі, осяг-нення і конструювання сенсу, злиття з духовним і душевним досвідом» [2:6]. Філософ далі розвиває думку про те, що феномен розуміння і правильного витлумачення зрозумілого належить до всієї су-купності людського досвіду світу загалом.  У перекладознавчому аспекті герменевтика роз-глядає діяльність перекладача як герменевтичної істоти, і герменевтичне розуміння перекладацької діяльності полягає в тому, що критерії оцінювання перекладу не повинні бути абстрактними. Важли-во, що герменевтика, як зазначає Л. Архіпова, «звер-тає нашу увагу на те, що розуміння розгортається в часі, тому заради того, щоб зрозуміти текст пра-вильно, відповідно до посягань, які він висуває, ми маємо щоразу і в кожній конкретній ситуації розу-міти його по-новому, інакше» [1:29]. Отже, пере-клад тексту у герменевтичному розумінні не може бути правильним чи неправильним за своєю сут-тю. Перекладацька діяльність розуміється при цьо-му як діалогічна взаємодія студента з навчальним текстом, який, згідно з основною герменевтичною тезою, є феноменом вираження, або одним із жит-тєвих проявів, що характеризується фіксованістю й завершеністю. Інакше кажучи, текст «постає перед нами як певна явленість, даність, що з необхідніс-тю викликає в нашій свідомості побудову смислів, і не лише ми знаходимося в активній позиції щодо тексту, але й текст, що вже став предметом нашого смислотворення, також впливає на нас» [1:28]. Саме переклад, на думку Ґадамера, дає змогу збагнути «мовну стихію як середовище, де здійс-нюється взаєморозуміння шляхом свідомого опо-середкування» [3:356]. Необхідність залучати пере-клад під час спілкування подвоює герменевтичний процес: він перетворюється на розмову переклада-ча з кожним учасником і на розмову кожного учас-ника з перекладачем. Текст, перекладений іншою мовою, постає перед читачем у новому світлі – світ-

лі вже іншої мови. Нам імпонує думка Г. Гадамера, що «переклад, подібно до всякого витлумачення, означає перевисвітлення» [2: 357]. Г. Ґадамер напо-лягає на тому, що «власні думки інтерпретатора від самого початку беруть участь у відбудові смис-лу тексту» [2:359]. Однак ця «участь перекладача не переростає у свавілля, бо власну діяльність пе-рекладача обмежує своєрідна мова речей», адже природа мови зумовлена тим, як вона застосовує-ться, і вивчення її стає можливим тільки через опанування її функцій та потенціалу значення.  Автор виділяє дві зовнішні макрофункції: ідеа-ційну та міжособистісну. Перша охоплює мову як процес відображення дійсності і виявляє потенцій-ну позицію спостерігача. Міжособистісна функція, завдяки якій мова стає дією, виявляє потенційну позицію мовця як активного комуніканта, який ви-ражає власні погляди, судження і намагається впли-нути на точку зору або поведінку інших учасників комунікації. Міжособистісна функція представлена категоріями стану визначення мовцем для себе й ад-ресата певної ролі в даній комунікативній ситуації.  Це означає, що переклад з одного боку виражає в словах сам предмет, а з іншого – виступає мовою самого перекладача. Звідси Ґадамер проводить ана-логію між герменевтичною процедурою і художнім перекладом: «Відтворити текст зможе лише той пе-рекладач, який здатний надати мовного вираження предметові, що його відкриває перед ним оригіналь-ний текст, тобто знайти мову, яка буде і його влас-ною і водночас відповідною оригіналу». Тож позиція перекладача, по суті, збігається з роллю інтерпре-татора: той, хто «розуміє із самого початку втяг-нений усередину того, що розуміється» [2:360].  Але це не значить, що той, хто працює над пере-кладом тексту повинен ототожнювати себе з авто-ром і тим самим подолати відстань між його та сво-їм досвідом. Необхідно, усвідомлюючи нездолан-ність цієї відстані застосовувати досвід автора до себе. Герменевтичне зусилля спрямоване не на те, щоб переміститися в ситуацію автора, а на те, щоб співвіднести його повідомлення до своєї ситуації.  Отже, значення слова – це не лише сенс, вкладе-ний в нього автором, але також і те, що з нього ви-добув студент під час перекладу, сукупність того, що воно викликає у свідомості. Щоб відбутися, лі-тературний текст потребує певної читацької уяви. Ось чому читач часто відчуває себе втягнутим у пе-ребіг подій, які під час читання здаються йому ре-альними, навіть якщо насправді є дуже далекими від дійсності. Факт, що різні читачі по-різному під-падають під вплив окремого тексту – достатньо на-очний приклад того, як літературний текст транс-формує читання у творчий процес, далекий від звичайної перцепції написаного. Тому навчальний художній текст активує власні здібності студента, на-даючи йому змогу сприймати світ, представлений у тексті, науковий текст дає можливість уявити процес чи дію, про яку говориться у тексті. Тому так важливо під час занять з української мови впроваджувати тек-стоцентричний підхід до навчання студентів техніч-ного вишу, залучати до роботи зі студентами під час перекладу як художні, так і фахові навчальні тексти з 
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метою формування естетичної, культурознавчої та фахової компетенції, що є складовими україномов-ної комунікативної компетентності. Слід також зазначити, що процес та результат читання залежать від характеру особистої ситуації, в якій знаходиться читач, що робить процес спри-йняття надзвичайно різноманітним. Слушною з цього приводу є думка І. Лєвого про те, що вимоги до художнього тексту перекладача можна виразити у вигляді комунікативного ланцюга: «Текст оригіна-лу – уявлена дійсність – текст перекладу» [8:35]. З погляду рецептивної естетики ми виділяємо дві ланки: автор – текст – студент, який перекладає навчальний текст. Автор є творцем тексту, що за-лишається незмінним і завершеним як певна се-міотична єдність, але прочитання даного тексту студентом підводить його до власної інтерпретації та розуміння. Тому текст залишається незмінним, а переклад – варіативним. Нам імпонує думка В. Ізера щодо обґрунтування такого розуміння, що «один текст потенційно здатний на кілька різних реаліза-цій, і жодне читання ніколи не може вичерпати всіх потенційних можливостей, оскільки кожен ін-дивідуальний читач заповнюватиме прогалини в тексті на свій смак, включаючи багато інших мож-ливостей» [6:354]. Відповідно кількість інтерпре-тацій прямо пропорційна кількості читачів, особ-ливо у двомовному середовищі. Відношення «текст – читач» має два аспекти: вплив тексту на читача, що зумовлюється його художньою цінністю, та ре-цепцію читача. Множинність інтерпретацій пере-кладача різноманітна за своїм характером, адже його сприйняття, як зазначалося нами вище, зале-жить від багатьох факторів. Зокрема, можемо виді-лити: культурно-освітній рівень, духовний розви-ток особистості, його інтелектуальні здібності, реа-лії часу, в якому він живе та ін.  Таким чином, переклад тексту залишається ца-риною тонкої матерії чи площини, де процес кому-нікації «автор – перекладач – реципієнт» включає ще й такі компоненти як: осягнення внутрішнього, глибинного, таємничого й прихованого смислу, що його сигналізує психотип автора, до того ж позна-чений ще й національними рисами спільності, яку він репрезентує у своєму тексті.  Якщо говорити про герменевтику в цілому як про філософсько-методологічне вчення, слід памʼя-тати, що остання виконує не лише методологічну, а й комунікативну функцію. Тому залучення до ро-боти на заняттях з української мови для перекладу текстів різних стилів мовлення активно розвиває уяву, творче мислення студентів, сприяє форму-ванню перекладацької компетенції та україномов-ної комунікативної компетентності. 
Висновки і перспективи. Перекладаючи текс-ти публіцистичного стилю мовлення студенти по-винні володіти комунікативними вміннями й на-вичками збереження індивідуального стилю авто-ра усного чи писемного тексту. Відтворювати екс-пресивність, як і весь зміст тексту, необхідно таки-ми ж виражальними засобами, що й в оригіналі. На-уково-технічні тексти насичені когнітивною ін-формацією. Їх вирізняє інформативність, логіч-

ність, точність викладу думок, насиченість терміно-логією. Тому в студентів необхідно розвивати навич-ки перекладати термін відповідним терміном. Але, якщо термін позбавлений звʼязку із терміносисте-мою, допускається відхилення від цього принципу. Але слід орієнтувати студентів на вживання україно-мовних відповідників. Це збігається з потребами часу – створення терміносистеми на національній основі. Перекладаючи тексти офіційно-ділового стилю мов-лення студенти повинні памʼятати, що основною ри-сою мови ділової документації є точний і чіткий виклад матеріалу при майже повній відсутності емоційних елементів. Художній переклад тісно по-вʼязаний з мовою й літературою оригіналу.  Безумовно, абсолютна тотожність між перекла-дом і першоджерелом неможлива. Але знання вчення про створення, розуміння, інтерпретацію та транс-формацію текстів (герменевтику), що містить у со-бі смислові звʼязки, вчення про передумови і засо-би такого розуміння сприятимуть формуванню у студентів технічного вишу не тільки перекладаць-кої компетенції, а й розвитку комунікативних умінь і навичок, що є передумовою формування україно-мовної комунікативної компетентності. 
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Гатеж Н. В. Теоретичні засади професійної підго-

товки вчителя образотворчого мистецтва до вихо-
вання естетичної культури учнів загальноосвітнього 
навчального закладу. Стаття висвітлює проблему про-фесійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. Автор здійснює теоретичне обґрунтування понять «го-товність», «професійна підготовка», «професійно-педа-гогічна підготовка» та аналізує пріоритетні завдання мистецької освіти.  

 Ключові слова: професійна підготовка, професійно-педагогічна підготовка, готовність, вчитель образотвор-чого мистецтва, естетичне виховання, естетична культура.  
 Гатэж Н. В. Теоретические основы профессиональ-

ной подготовки учителя изобразительного искусства 
к воспитанию эстетической культуры учеников об-
щеобразовательного учебного заведения. Статья осве-щает проблему профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства к воспитанию эстетической культуры учеников. Автор осуществляет теоретическое обоснование понятий «готовность», «про-фессиональная подготовка», «профессионально-педаго-гическая подготовка» и анализирует приоритетные за-дачи художественного образования.  

 Ключевые слова: профессиональная подготовка, про-фессионально-педагогическая подготовка, готовность, учитель изобразительного искусства, эстетическое вос-питание, эстетическая культура.  
Hatezh N. The theoretical basis of training teachers of 

fine arts in the education of aesthetic culture of pupils of 
secondary schools. Abstract. The article covers the prob-lem of training future teachers of fine arts in the education of aesthetic culture of students. The author provides theoretical foundation concepts of «readiness», «professional», «profes-sional and pedagogical training» and analyzes the priorities of art education. Indicated that the preparation of future teachers of fine arts should be carried out in conjunction with the process of formation of aesthetic culture. Professio-nal readiness provides fast adaptation and using acquired knowledge and skills in the process of practical work. It is indicated that the process of becoming a person of the future teacher should allow the formation of his personality, as in-dividuals and then as a skilled professional with specialized professional knowledge and skills in a sphere of teaching art. 

 Keywords: training, vocational and educational training, readiness, teacher of fine arts, aesthetic education, aesthetic culture. ____________________________________________ © Наталія Гатеж, 2018 

Постановка проблеми. На сучасному етапі мо-дернізації системи освіти в Україні головною ме-тою є підвищення рівня кадрового потенціалу про-фесіоналізму та конкурентоспроможності праців-ників освіти. У сучасних педагогічних вищих нав-чальних закладах посилюється орієнтація на кінце-вий результат: формування особистості фахівця, його морального й творчого потенціалу, досягнен-ня останнім високого рівня знань, умінь та нави-чок й формування потреби в постійному самовдо-сконаленні, самовихованні та засвоєнні норм за-гальної й професійної культури. Підготовка май-бутніх учителів образотворчого мистецтва у ви-щих педагогічних навчальних закладах, зокрема до виховання естетичної культури учнів, – складний процес, який вимагає постійного вдосконалення навчально-теоретичної бази, пошуку й упрова-дження ефективних методик і новітніх технологій навчання з дисциплін художньо-творчого циклу. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасна система професійної підготовки майбутніх фахівців образотворчого мистецтва сформувалася в результаті довготривалого і складного творчого про-цесу. Біля витоків її становлення і розвитку стояли   В. Бокшай, Н. Зубрицький, О. Кульчицька, Ф. Кри-чевський, А. Ланге, Г. Левицький, Г. Нарбут, О. Но-ваківський, І. Труш, Т. Шевченко та інші. На необ-хідності й важливості змін у підходах до розвʼязан-ня поставлених завдань наголошують Є. Антоно-вич, Е. Бєлкіна, В. Бутенко, Л. Масол, Н. Мирополь-ська, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Шевнюк, О. Щолоко-ва та ін. Аналіз останніх джерел і публікацій засвідчує актуальність проблеми готовності майбутніх учи-телів до різних видів педагогічної діяльності, зок-рема до виховання естетичної культури учнів. Остан-нім часом проведено також багато досліджень, які розкривають проблеми професійної підготовки май-бутніх учителів (К. Дурай-Новакова, І. Зязюн, А. Лі-ненко, Ю. Пелех, В. Сластьонін, М. Чобітько, В. Ша-хов); становлення і розвиток готовності студентів до певного виду педагогічної діяльності (І. Біда, О. Дем-ченко, Л. Мороз, М. Назаренко, Г. Троцко). Готовність як психологічний феномен досліджували І. Балл, М. Дя-ченко, Л. Кандибович, М. Левітов, В. Моляко та інші. Різні аспекти проблеми формування естетичної культури розкрито в працях Ю. Афанасьєва, І. Беха, І. Зязюна, М. Киященко, Д. Кучерюка, Л. Левчук, Л. Ма-сол, Н. Миропольської, О. Олексюк, О. Отич, Г. Па-далки, В. Панченко, В. Рагозіної, О. Рудницької, О. Рос-товського. Проте, наявний досвід вимагає додатко-вого аналізу результатів досліджень у контексті визначення змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до формування есте-тичної культури учнів загальноосвітнього навчаль-ного закладу. 
Мета статті: розкрити теоретичні засади профе-сійної підготовки майбутнього вчителя образотвор-чого мистецтва до виховання естетичної культури учнів загальноосвітнього навчального закладу. 
Виклад основного матеріалу. Характерні для сучасного українського суспільства зміни в усіх 
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сферах життя й діяльності потребують фахівців но-вої формації. Відмінне володіння сучасними техно-логіями педагогіки й психології, художньо-педаго-гічної освіти, народної культури, індивідуально-професійний розвиток – основа формування про-фесійних умінь сучасного вчителя образотворчого мистецтва.  Зазначимо, що впровадження компетентнісного підходу у галузі художньо-педагогічної освіти пе-редбачає підготовку вчителів образотворчого ми-стецтва нової формації та спрямовується на реалі-зацію особистісно-орієнтованого навчання фахів-ця, формування готовності і здатності педагога-ху-дожника ефективно здійснювати професійну ді-яльність згідно з універсальними загальнолюдсь-кими естетичними цінностями та світоглядними позиціями. Акцент робиться на результаті підго-товки, де підсумком є не сукупність засвоєних знань, умінь і навичок, а здатність людини діяти в різних педагогічних ситуаціях [1].  Важливо наголосити, що пріоритетним завдан-ням реалізації закону України «Про виховання ді-тей та молоді» і Національної програми виховання дітей та учнівської молоді є забезпечення якісної підготовки фахівців системи освіти до розвʼязання сучасних проблем виховання дітей та учнівської молоді. Підґрунтям нашого дослідження є концептуаль-ні засади підготовки фахівців у галузі художньо-пе-дагогічної освіти, висвітлені у працях радянських науковців, що спираються на досягнення класичної художньої освіти. Зокрема, в роботах Г. Бєди, М. Ро-стовцева, О. Унковського, Є. Шорохова, О. Яшухіна висвітлено методичні положення навчання рисун-ку, живопису, композиції, перспективи на худож-ньо-графічних факультетах. Навчанню образотвор-чого мистецтва в загальноосвітній школі присвя-чені праці М. Кириченка, В. Кузіна, Б. Неменського та М. Ростовцева.  Різнопланові дослідження мистецької освіти представлені доробком сучасних українських нау-ковців, серед них: 
- методологічні основи мистецької освіти (В. Ор-лов, О. Рудницька);  
- теорія та методика викладання мистецьких дисциплін (Г. Падалка);  
- проблема оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів (С. Коновець); 
- питання викладання образотворчих дисциплін для бакалаврів (О. Кайдановська, М. Пічкур, М. Рез-ніченко, О. Шевнюк); 
- зміст теорії та методики навчання образотвор-чого мистецтва в загальноосвітній школі С. Коно-вець, О. Красовська, Л. Масол, І. Руденко та ін.).  Дослідник В. Разумний у своїй праці зазначає, що естетична освіта здійснюється через регульова-ну, багатопланову, цілісну сукупність дій: інтелек-туальних, ігрових, художньо-образних, предметно-творчих. Вчений вказує на перевагу в цьому проце-сі художньо-образних дій, які в широкому значенні означають власне мистецтво, яке може бути при-

сутнім і в трудових вміннях і навичках, і в будь-яких видах праці [19:12–13]. Ряд авторів сучасних досліджень в галузі профе-сійної підготовки вчителя (М. Данилов, Н. Кузьмі-на, В. Сластьонін, М. Скаткін, Л. Хомич, Г. Щукіна) вка-зують на те, що рівень професійної готовності май-бутнього спеціаліста залежить від обʼєму і складу фа-хової підготовки, змісту методичної підготовки, а та-кож від рівня загального розвитку особистості. Важ-ливо зазначити також, що ще на етапі підготовки у вищому навчальному закладі студент, стаючи дослід-ником власних художньо-творчих і професійно-педа-гогічних спроможностей, формує основу для розвит-ку професійної майстерності. Тому здатність май-бутнього спеціаліста зайняти дослідницьку пози-цію стосовно своєї навчально-творчої діяльності й до самого себе ґрунтується на рефлексивних влас-тивостях свідомості, що слугує критерієм у визна-ченні рівня сформованості готовності до виконан-ня функцій майбутньої професійної діяльності.  Сутність професійної педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів, на нашу думку, розкривається певною мірою через конкре-тизацію таких термінів як «готовність», «підготов-ка», «професійна підготовка», «професійно-педаго-гічна підготовка». С. Ожогов у словнику термін «підготовка» озна-чає запас знань, отриманий ким-небудь. «Профе-сійна підготовка» визначається як процес форму-вання спеціаліста для однієї з галузей трудової ді-яльності, повʼязаний з оволодінням певним родом занять, професією [13:532]. Також відомо, що проб-лему готовності людини до різних видів діяльності психологи й педагоги почали розробляти з кінця 50-х–початку 60-х рр. XX ст. Науковці визначають готовність як провідну умову успішного виконан-ня будь-якої діяльності, але й визнають, що труд-нощі вивчення шляхів та умов формування готов-ності до тієї чи іншої діяльності зумовлені відсут-ністю єдиного трактування психологічного змісту такої готовності. Л. Рибалко подає готовність як особистісні інтегровані новоутворення в мисленні, свідомості, самосвідомості, якостях особистості майбутнього вчителя (інтелектуальних, психічних, фізичних та ін.), які забезпечують продуктивне ви-конання педагогічної діяльності [20:16]. Зазначимо, що у педагогічній теорії вченими до-сліджувалися такі види готовності: психологічна (В. Моляко), морально-психологічна (Л. Кондрашо-ва), мотиваційна (Л. Кекух), професійна (К. Дурай-Новакова), професійно-педагогічна (Б. Дьяченко). Психологічна готовність до діяльності – складне утворення особистості, яке дослідники трактують по-різному. Вона має складну динамічну структуру, виражає сукупність інтелектуальних, емоційно-во-льових, операційно-діяльнісних і мотиваційних складових психіки людини в їхньому співвідно-шенні з умовами, що виникли, і майбутніми профе-сійними завданнями. В. О. Моляко, зокрема, визначає такі структурні елементи загальної психологічної готовності до ді-
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яльності: психофізіологічні якості особистості, ди-намічні стереотипи, діяльність функціональної системи, прояв домінанти, виникнення і функціо-нування настанови; знання, уміння, навички і мо-тиви діяльності. Інтерес для нашого дослідження представляють виділені даним вченим три рівні готовності до діяльності: – непрофесійний рівень, коли людина не підго-товлена, не навчена виконувати спеціальні функції, у неї відсутній досвід практичної діяльності, або дані показники знаходяться на дуже низькому рівні; – передпрофесійний, який характеризується не-закінченою підготовкою до виконання спеціаль-них функцій;  – професійний рівень, який має два підрівні: звичайний характеризується можливістю здійсню-вати спеціальну діяльність; професійної майстер-ності – характеризується високою якістю діяльнос-ті і творчого підходу до її здійснення [11:39].  На думку Л. Кондрашової, готовність – це поєд-нання двох напрямів – морального та психологіч-ного, які включають у себе «професійно-моральні погляди й переконання, професійну спрямованість психічних процесів, самовладання, педагогічний оптимізм, працездатність, налаштування на педа-гогічну працю, здатність до подолання труднощів, самооцінку його результатів, потребу в професій-ному самовихованні, що забезпечує високі резуль-тати педагогічної роботи» [8:8]. Дослідниця наго-лошує також про доцільність морально-психоло-гічної підготовки фахівців у галузі освіти.  Розглядаючи професійно-педагогічну підготов-ку, І. А. Зязюн на перше місце виносить психолого-педагогічну підготовку [6]. Вчителю образотворчо-го мистецтва для оволодіння професією і подальшо-го формування професійної майстерності потрібні насамперед психолого-педагогічні знання і навич-ки. Його професійна компетентність визначається наявністю інтересу до педагогічної діяльності і передумов для розвитку відповідних здібностей.   Вчена К. Дурай-Новакова подає професійну го-товність учителя як передумову його ефективної діяльності. А чинниками, що впливають на вияв-лення готовності та її розвиток, є мотивація педа-гогічної діяльності, підготовка до неї, потреби, властивості особистості, задоволення у праці вчи-теля [4]. Отже, готовність – це важливий і необхідний чинник успішної діяльності людини. Вона забезпе-чує також певний рівень педагогічної діяльності та охоплює професійні знання й уміння здійснювати діяльність, погляди й переконання. Окремим напрямом професійної підготовки ви-ступає «професійно-педагогічна підготовка». Вчені в галузі педагогіки й психології визначають її як процес навчання студентів у системі занять з педа-гогічних дисциплін й педагогічної практики та його результат, що характеризується певним рів-нем розвитку особистості вчителя, сформованості його загальнопедагогічних знань, умінь та навичок (О. А. Абдулліна, Н. М. Демʼяненко); педагогічну си-стему з певною структурою, змістом, взаємозвʼяз-

ком та взаємозумовленістю основних компонентів (З. Ф. Леонова); пізнавальну діяльність, у процесі якої одночасно із засвоєнням знань відбувається активне включення студентів у практичну педаго-гічну діяльність [21:37].  У своєму дисертаційному дослідженні А. Ли-ненко [10] подає готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності як інтегроване особистісне утворення, що характеризується образною прогно-зованою активністю особистості під час підготовки і введення її в діяльність. Автор обґрунтовує такі прояви готовності, як позитивне ставлення до пра-ці вчителя, певний рівень оволодіння педагогічни-ми знаннями, уміннями і навичками, самостійність у розвʼязанні професійних задач, моральні якості особистості, розвиток педагогічних здібностей, на-явність професійно-педагогічної зорієнтованості особистості тощо. На її думку, критеріями оціню-вання професійної готовності є характер і стабіль-ність емоційного ставлення до педагогічної діяль-ності, швидкість і точність адаптації поведінки в змінених умовах діяльності, доцільність педагогіч-них дій, сформованість педагогічних здібностей, комунікативні вміння, професійно значимі власти-вості та якості особистості. Доречно зауважити, що на сьогоднi сутнiсть го-товностi до педагогiчної дiяльностi виражається в дiалектичнiй єдностi всiх її структурних компонен-тiв, властивостей, звʼязкiв i вiдносин. На думку вче-них, основними інваріантними та іманентними скла-довими готовності, зокрема, є єдність особистісно-го та процесуального компонентів. З одного боку, готовність є особистісною (емоційно-інтелектуаль-на, вольова, мотиваційна, що включає інтерес, ставлення до діяльності, почуття відповідальності, упевненість в успіху, потребу виконання поставле-них завдань на високому професійному рівні, керу-вання своїми почуттями, мобілізації сил, подолан-ня непевності тощо); з іншого – операційно-техніч-ною, що включає інструментарій педагога (профе-сійні знання, уміння, навички і засоби педагогічно-го впливу) [16]. Різні підходи до трактування готовності до тих чи інших видів педагогічної діяльності зумовлені, на нашу думку, як специфікою структури діяльнос-ті, так і незбіганням теоретичних підходів дослід-ників: одні з них розглядають готовність до педа-гогічної діяльності на особистісному фоні, інші – на функціональному.  К. Дурай-Новакова подає професійну готовність як активнодієвий стан особистості, що забезпечує швидку адаптацію й використання в процесі прак-тичної роботи набутих у навчальному закладі знань і вмінь. Вчена виділяє в ній пʼять компонен-тів: 1) мотиваційний (професійно значущі потреби, інтереси й мотиви педагогічної діяльності); 2) орі-єнтаційно-пізнавально-оцінний (знання змісту про-фесії, вимог професійних ролей, способів вирішен-ня професійнопедагогічних завдань); 3) емоційно-вольовий (відчуття відповідальності за результати педагогічної діяльності, самоконтроль, уміння ке-рувати діями, з яких складається виконання про-
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фесійних обовʼязків педагога); 4) операційно-діє-вий (мобілізація й актуалізація професійних знань, умінь і навичок і професійно-значущих властиво-стей особистості, адаптація до вимог професійних ролей і до умов педагогічної діяльності); 5) устано-вочно-поведінковий (налаштованість на добросо-вісну роботу) [4].  О. Пєхота зазначає, що стимулом розвитку і вдо-сконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя була і залишається наявність протиріч:  
– між постійним зростанням вимог до вчителя і можливостями їх повного відображення і враху-вання в системній професійно-педагогічній підго-товці; 
– між змінами в змісті педагогічної праці і рів-нем їх відображення в змісті й методах професійно-педагогічної підготовки [18:42]. Дослідниця О. Отич стверджує, що сучасні педа-гогічні дослідження свідчать про зростання у педа-гогічних колах усвідомлення того, що не лише осо-бистість педагога, його ставлення до справи, готов-ність та здатність діяти творчо є сьогодні вирішаль-ними чинниками оновлення школи, а й того, що для виховання та професійної підготовки підростаючого покоління в сучасних умовах потрібні яскравість та самобутність цієї особистості, унікальність кожно-го педагога й автономність його дій [14: 9]. Аналізуючи вищевказане, необхідно звернутися до розгляду поняття «уміння». Під педагогічними вміннями як важливими компонентами певного виду готовності розуміють синтез психолого-педа-гогічних та предметно-специфічних знань, розумо-вих і практичних дій, спрямованих на виконання педагогом своїх функцій. Уміння передбачають сві-доме оволодіння діяльністю. О. Кабанова-Меллер стверджує, що правильно сформовані уміння за-сновані на знаннях способу дії [7].   Доведення умінь до рівня теоретичного аналізу – одна з найважливіших ознак готовності вчителя до процесу формування певних якостей особистос-ті, зокрема естетичної культури. Створення систе-ми аналізу педагогічних фактів і явищ сприяє фор-муванню вміння педагогічно мислити й діяти, не-минуче приводить до головного уміння – уміння вирішувати педагогічні завдання, що забезпечує гарантований результат у педагогічній діяльності. Функціональність поняття «уміння» забезпечуєть-ся успішним використанням знань і навичок, пра-вильним їх застосуванням за нових і складних об-ставин. На відміну від навички, уміння передбачає наявність чіткого самоконтролю, активність свідо-мості, оволодіння узагальненими способами вико-нання дій [17]. Педагогічне вміння за Н. Кузьміною – це набута людиною здібність, сформована на основі знань і навичок виконувати певні види діяльності в пев-них умовах, що змінюються. Уміння – не механічна комбінація навичок, а синтез знань, навичок, ціле-спрямованості й творчих можливостей учителя [9]. Дослідниця в галузі мистецької освіти О. Музи-ка у своїй монографії зазначає: «Сучасний учитель 

образотворчого мистецтва, на якого покладена така важлива місія, повинен активно реалізовува-ти себе у галузях педагогічної та художньої твор-чості, примножувати матеріальні й духовні багат-ства українського суспільства, цілеспрямовано за-лучати учнів до художньо-естетичних цінностей минулого і сьогодення» [12:18]. Також для повного розкриття теми досліджен-ня нам необхідно проаналізувати зміст понять «ес-тетичне виховання» та «естетична культура». Есте-тичне виховання базується на природних можли-востях естетичного розвитку людини. Проте ці по-тенційні можливості перевтілюються у реальні здібності тільки завдяки вихованню. Естетичне ви-ховання – педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. Метою естетичного виховання є високий рівень естетичної культури особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності, естетичної діяльності. Естетична культу-ра відображає рівень сформованості у людини ес-тетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до есте-тичного сприймання явищ дійсності, творів мисте-цтва, потреби вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну красу. Її рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, смаків, потреб, іде-алів), так і в розвитку умінь і навичок активної пе-ретворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах. Естетична свідомість – форма суспільної свідомості, яка є художньо-емоційним освоєнням дійсності через естетичні сприйняття, почуття, судження, смаки, ідеали і виражається в естетичних поглядах та мистецькій творчості [3].  Висновки С. Бігунової свідчать, що професійну підготовку майбутніх учителів образотворчого ми-стецтва необхідно здійснювати у взаємозвʼязку з процесом формування їх естетичної культури; з розвитком у студентів сприйняття педагогічної ді-яльності як засобу естетичного самоствердження, вміння визначати естетичні аспекти в процесі ви-кладання мистецьких дисциплін, можливості ре-алізації себе у творчій діяльності. Естетична куль-тура особистості є мірою опанування людиною ес-тетичних цінностей, освоєння яких можливе на ос-нові діалектичного взаємозвʼязку особистого і со-ціального досвіду [2:37].  Погоджуємося з думкою Г. Лабковської, яка вва-жає, що процес становлення особистості майбут-нього вчителя, його активної позиції повинен пе-редбачати передусім, формуванням його як осо-бистості, як індивідуальності і лише потім як умі-лого фахівця, що володіє спеціальними професій-ними знаннями і навичками у сфері викладання образотворчого мистецтва. У процесі формування особистості педагога вчені виділяють два основні аспекти – професійний та культуротворчий. Тому, вищий навчальний заклад покликаний давати не тільки спеціальні знання, а й формувати особис-тість майбутнього вчителя, який би виступав взір-цем не лише шляхетності, а й своєї найвищої ду-ховної сутності. Саме культура є підґрунтям фор-
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мування особистості викладача [5]. На думку вче-них, естетична культура вчителя відображає його здатність до грамотного, вільного і повного сприй-няття та аналізу різноманітних естетичних явищ, уміння адекватно їх оцінювати й класифікувати, будувати педагогічну діяльність відповідно до со-ціально значущих естетичних норм досконалості й краси [14]). Лише естетично збагачений вчитель зможе сформувати естетичну культуру у своїх ви-хованців. Серед актуальних завдань формування естетич-ної культури майбутніх учителів сьогодні можна вважати такі: 
-  необхідність використання духовно-культур-ного потенціалу різноманітних навчальних дисци-плін; 
-  внесення кожної форми навчання свого вкла-ду в духовно-культурну освіту студентів; 
-  необхідність факультативного вивчення теорії культури й естетики; 
-  розвиток у студентів культурно-естетичних потреб; 
-  використання виховних резервів національної культури і мистецтва.  
Висновки та перспективи дослідження. Зміст загальнопедагогічної підготовки вчителя набуває ефективності, якщо її зміст і форми відображають специфіку процесу формування творчої особистос-ті, враховують закономірності творчого процесу, взаємозалежність і взаємозумовленість розвитку творчих можливостей і рівня творчої діяльності су-бʼєктів навчально-виховного процесу. Отже, врахо-вуючи вище зазначене, можна стверджувати, що професійна підготовка майбутніх учителів образо-творчого мистецтва до виховання естетичної куль-тури учнів – складний багаторівневий процес. Він потребує постійного вдосконалення та глибокого наукового аналізу, який породжує наші подальші наукові пошуки з проблеми дослідження.       ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Бараболя О. І. Методична компетентність учителя образотворчого мистецтва як психолого-педагогічна проблема / Олена Бараболя // Актуальні питання худож-ньої освіти у вищій школі. – К., 2008. – С.135– 139. 2. Бігунова С. Виховання естетичної культури майбут-нього вчителя образотворчого мистецтва засобами пласти-ки малих форм / С. Бігунова // Гуманітарний вісник Дер-жавного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет іме-ні Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Вип. 28(2). – С. 28–32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2 _8  3. Вітвицька С. С. Естетичне виховання майбутнього вчителя в контексті ідей В. О. Сухомлинського // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспекти-ви розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дуба-сенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 142–150.  
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му живописі як засіб формування художньо-графічних 
компетентностей студентів мистецьких спеціально-
стей. У статті автор розкриває поняття «художньо-гра-фічної компетентності» студентів мистецьких спеціаль-ностей. Визначає портретний живопис як одну з найваж-ливіших навчальних дисциплін студентів мистецьких спеціальностей. Дає характеристику таким виражальним засобам у портреті як «стилізація» та «трансформація».  

Ключові слова: компетентнісний підхід, художньо-графічні компетентності, студенти мистецьких спеціаль-ностей, портретний живопис, стилізація, трансформація.  
Кудренко Д. А. Трансформация формы в портрет-

ной живописи как средство формирования художест-
венно-графических компетентностей студентов ху-
дожественных специальностей. В статье автор раскрыва-ет понятие «художественно-графической компетентнос-ти студентов художественных специальностей. Опреде-ляет портретную живопись как одну из важнейших учеб-ных дисциплин студентов художественных специальнос-тей. Дает характеристику таким выразительным средст-вам в портрете как «стилизация» и «трансформация».  

Ключевые слова: компетентностный подход, худо-жественно-графические компетентности, портретная жи-вопись, стилизация, трансформация.  
Kudrenko D. A. Transformation of the form in port-

raiture as an instrument of the formation artistic gra-
phic competency to art specialties students. Background. In recent years there has been increasing interest in the phe-nomenon of the competence approach in the training of stu-dents. In the contemporary dissertation the works of domes-tic scientists, researchers noted the fact that the competence approach currently passed the stage of primary methodo-logic and now plays the role of a scientific paradigm.  

Goals. The purpose of this study is determine the shape transformation in portraiture as a means of developing artistic graphic competency of the students of art specialties. 
Results. The results of the study is support the idea that art students should be familiar not only with purely realistic vision and reproduction of the reality, but also to use the op-portunity of the transformation of nature as a means of crea-ting multi-faceted and profound images.  
Conclusions. Therefore, the effective formation of the ar-tistic graphic competency will be subject to the basic stages of work on a portrait, the process of artistic transformation and stylization, as well as adhering to recommendations for work on artistic transformation and stylization in the port-rait. Further research work is planned to develop a special course for students of arts specialities. It is «Transformation of form in portraiture». 
Key words: competency approach, graphic art expertise, art students, portraiture, stylized, transformation. ____________________________________________ © Дар’я Кудренко, 2018 

Постановка проблеми. У сучасній світовій прак-тиці організації та здійснення навчального проце-су у вищій школі феномен компетентності є вузло-вим, стрижневим явищем, а компетентнісний під-хід вважається основою оновлення системи вищої освіти, підготовки майбутнього спеціаліста нової формації, найефективнішим напрямом оптимізації навчальної діяльності, який забезпечує підготовку фахівця відповідно до сучасних вимог суспільства. Компетентнісний підхід має для вищої освіти вели-ке методологічне й дидактичне значення, він спро-можний більш адекватно виявити результатив-ність занурення студентів як майбутніх фахівців в освітній процес, за допомогою інструментарію ком-петентнісного підходу можна здійснити обʼєктив-ну оцінку теоретичної підготовки майбутніх спе-ціалістів та спроможності застосовувати набуті знання, уміння й навички як у навчальних, так і у професійних, соціальних, повсякденних ситуаціях.  У сучасних дисертаційних роботах вітчизняних учених, дослідників констатується той факт, що компетентнісний підхід нині пройшов стадію пер-винної методологізації й відіграє роль наукової па-радигми. Це твердження базується на систематиза-ції наукового доробку фундаторів компетентнісно-го підходу – Е. Зеєра, І. Зимньої, В. Лугового, О. По-метун, О. Савченко, А. Хуторського та інших.  За період навчання на художньо-графічному фа-культеті студенти удосконалюють вже набуті за попередні роки навчання компетентності (пред-метні, соціальні, загальнокультурні, правові, ІТ-компетентності, здоровʼязберігаючі, компетентно-сті саморозвитку) та оволодівають широким спект-ром новітніх предметних або предметно зорієнто-ваних компетентностей, безпосередньо повʼязаних з обраною спеціальністю. Безумовно, кожен різно-вид компетентностей відіграє певну роль у станов-ленні професіонала-фахівця. Та для студентів мис-тецьких спеціальностей, на нашу думку, стрижне-вими повинні бути саме ті, які безпосередньо по-вʼязані зі специфікою майбутньої художньої або ху-дожньо-педагогічної діяльності. Ми визначаємо та-кою компетентністю, сутнісно важливою для про-фесійного формування та розвитку студента, – компетентність художньо-графічну. Ця компетент-ність має метапредметний характер, оскільки за-стосовується й надалі може бути використана в кількох видах діяльності.  Контент-аналіз науково-педагогічних розвідок переконує, що словосполучення «художньо-графіч-на компетентність» є малоактивованим у роботах, присвячених професійному становленню студентів мистецьких спеціальностей. Ситуація, що склалася, не може бути виправданою з точки зору популяр-ності та затребуваності на сучасному ринку освіт-ніх послуг саме цього напряму (дизайн, рисунок, живопис) навчально-професійної підготовки. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зростання ролі та значення образотворчого мисте-цтва, графічного дизайну зазначено в наукових до-слідженнях (О. Рудницька, Л. Масол, М. Пічкур) як тенденція, що підсилюється з року в рік, тож зро-стає й попит на фахівців, які спеціалізуються в га-лузі образотворчого мистецтва [9;4;7]. Наслідком 
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цієї тенденції можна розглядати необхідність під-готовки фахівців (учителів образотворчого мисте-цтва, майбутніх дизайнерів, художників-оформлю-вачів, художників-проектувальників та подібні), орієнтованих на специфічні запити споживачів і ситуацію на ринку праці.  У науково-методичній літературі поняття «ху-дожньо-графічні компетентності» визначається як знання студентами системи максимального обсягу художніх засобів (технологій, технічних прийомів, закономірностей зображення), важливих законо-мірностей сприйняття художнього твору, вміння здійснювати пошук і знаходити нові засоби худож-нього вираження, систематично застосовувати знання з метою вивчення й використання відіб-раних художніх засобів живопису [6:446]. На думку Л. Масол, художньо-графічна компетентність – це здатність керуватися набутими художніми знання-ми та вміннями, готовність використовувати отри-маний досвід у самостійній діяльності згідно з уні-версальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями [4:158]. За І. Ревенко – це здатність са-мостійно вирішувати завдання, повʼязані з худож-нім сприйняттям та інтерпретацією творів мисте-цтва різних видів та жанрів та мистецтвом у різноманітних проявах художньої діяльності [8:42]. М. Пічкур визначає художньо-графічну компетент-ність як сукупність інструментальних компетенцій – результат навчання за курсами професійно зорі-єнтованих та спеціальних дисциплін, які характе-ризуються загальними знаннями, уміннями та на-вичками з навчально-професійної діяльності [7:87]. Отже, проведений аналіз поняття «художньо-графічна компетентність» дозволяє розглядати ху-дожньо-графічні компетентності студентів мисте-цьких спеціальностей як складну професійно-осо-бистісну властивість, в основі якої є органічне спо-лучення індивідуальних творчих здібностей інди-віда, його художньо-образного мислення, здатності та готовності здійснювати художню та художньо-педагогічну діяльність на професійному рівні, а та-кож комплексу мистецьких знань, практичних умінь та навичок, що застосовуються з метою гар-монізації та естетизації навколишнього середо-вища, досягнення високого рівня майстерності.  На наш погляд, художньо-графічна компетент-ність студентів мистецьких спеціальностей постає як професійно-особистісний феномен і включає ряд складових компетентностей, які її характеризують та взаємодоповнюють. Уважаємо, що художньо-гра-фічна компетентність перебуває в тісному взаємо-звʼязку з художньо-інтерпретаційною, художньо-композиційною, художньо-проектною, художньо-творчою, художньо-естетичною компетентностям.  
Метою публікації є дослідження можливостей трансформації форми у портретному живописі як одного з дієвих засобів формування художньо-гра-фічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей. 
Виклад основного матеріалу. Портретний жи-вопис є важливою навчальною дисципліною у сис-темі підготовки студентів мистецьких спеціальнос-тей. Зауважимо, що портрет – це не просто фіксація 

зовнішніх рис, а створення неповторного образу, у якому виражається пропущене через уяву та по-чуття враження про портретовану модель. Ґрунту-ючись на потребі відтворення внутрішнього світу людини, художник будує всю образотворчу сторо-ну портрета, використовуючи художні засоби ви-разності. Концепція особистості в портреті перебу-ває в складній залежності від світогляду, естетич-них і соціальних ідеалів, від стилю певного часу. Ці-лісному сприйняттю зображення моделі сприяє відповідний колорит, який доповнює емоційну на-пруженість портрету – образу [2:118].  Практика образотворчого мистецтва встанови-ла деякі особливості, за якими досвідчений худож-ник чи мистецтвознавець, зазвичай, відрізняє порт-рет від непортрета, тобто від вигаданого, узагаль-нюючого образу. Однією з вирішальних ознак тако-го роду є схожість з моделлю (оригіналом). Зрозу-міло, що в різних випадках характер, глибина схо-жості бувають різноманітними. При цьому реаліс-тична схожість завжди є не що іншим, як відобра-ження в творах мистецтва суттєвих рис моделі при відсутності рис, що з нею не асоціюються. Дуже важливе й інше: якою б не була схожість портрета з моделлю, його не можна назвати гарно викона-ним портретом, якщо він не буде ще й художнім образом. Уміти відтворити зовнішні риси є вже свого роду талантом, але портрет цим не закінчу-ється. Справжній портрет – це художній витвір, в якому є не лише зовнішня схожість, але й душа оригіналу. Створюючи художні образи головним завданням є не відтворення предмету з фотогра-фічною точністю, а перетворення його за допомо-гою засобів художньої виразності. Тобто, творчо переробляючи риси обличчя в художні образи мис-тецтва або дизайну, важливим є дійти до певних узагальнень. Для цього слугує творча стилізація – процес активного відбору найбільш істотних особ-ливостей форми, свідома відмова від другорядно-го, синтез пластичної форми (спрощення рис об-личчя до межі пізнаваності) [5:50].  Проте спростити форму не значить збіднити її. Це означає – підкреслити виразні сторони, випус-тивши малозначні деталі засобами форми, кольо-ру, деталізації обʼєкта, відмовитися від передачі обʼєму. У будь-якому разі, творча стилізація завжди носить індивідуальний творчий характер і має на увазі авторське бачення й переробку явищ навко-лишньої дійсності, а також носить креативний твор-чий початок. У основі всіх видів і методів стилізації лежить принцип художньої трансформації реальних природних обʼєктів за допомогою різних образотвор-чих засобів і прийомів. Здебільшого, трансформація відбувається шляхом спрощення та узагальнення форми зображуваного обʼєкта (наприклад, збільшен-ня або зменшення частин обʼєкта, зміни кількості де-талей, природного кольору; обʼєднання різних час-тин стилізованого зображення що дозволяє ство-рити максимально виразний образ) [3:320].  Отже, головною метою художньої трансформа-ції портрету є створення максимально виразного образу, наповненого емоційністю, яскравістю запа-мʼятовування, недосяжних в реалістичному зобра-женні. Існує відмінність між творчим завданням і 
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нетворчим, що виявляється через характер змінен-ня структурних частин завдання, тобто: в якій мірі цей процес запрограмований готовими настанова-ми чи навпаки потребує самостійних, пошукових форм діяльності. Навчальне та творче завдання істотно розрізняються, оскільки вони відмінні за своїм призначенням. Проте існує цілий ряд факто-рів, що вказують на спорідненість та єдину реаліс-тичну основу завдань. Наприклад, виразні якості живописного твору є відокремлюючими особливо-стями як творчих, так і навчальних робіт. Різниця полягає у рівні їх вирішення. Так, у творчих робо-тах подібні риси доведені до рівня високої якості, що сприяє створенню художнього образу. У на-вчальній роботі виразність зображення визнача-ється завданнями, які описуються в навчальних програмах і є обовʼязковими. Творчий процес – це процес перетворення результатів спостереження в художній образ. Зі свого боку, художні образи фор-муються поступово, в процесі пильного спостере-ження, а також осмислення особливостей побудо-ви форми предметів та зображення їх на площині засобами малюнка та живопису, насамперед, за за-конами реалістичного мистецтва [1:26]. Для формування художньо-графічних компетент-ностей студентів мистецьких спеціальностей про-понуємо розглянути основні етапи роботи над порт-ретом, встановити особливості художньої транс-формації та розкрити процес стилізації, а також ви-значити рекомендації щодо роботи над художньою трансформацією та стилізацією в портреті. Створюючи портрет як художній образ, живопи-сець використовує свої неповторні фарби, вибір яких обумовлений не обовʼязково образом портре-тованого, а безпосередньо творчими особливостя-ми самого майстра, специфікою його творчості. Ра-зом із тим, варто підкреслити, що яким би яскра-вим та цікавим за кольоровим рішенням не був портрет, він не вартий уваги, якщо не уособлює правдиве виявлення зображуваного образу й ха-рактеру особистості. Тому, необхідно дотримува-тись наступного алгоритму створення портрету за-собами трансформації форми: 1. Вибір натурника – один з найвідповідальні-ших етапів. Обираючи натуру для майбутнього портрету необхідним є врахування його характер-них особливостей, темпераменту, особистісних якостей, адже від цього залежить вибір колориту та інших виражальних засобів.  2. Вибір матеріалу для створення творчої роботи.  3. Знайомство з творчими наробками відомих художників, які працювали в портретному жанрі. 4. Створення начерків, замальовок обраної на-тури з метою ознайомлення з притаманними їй зовнішніми рисами.  5. Багаторазове створення етюдів натури у різноманітних ракурсах та при різному освітленні (денне, штучне) задля вибору найбільш вдалого, гармонійного. 6. Створення композиції: вибір формату, розміру, точки зору, ракурсу натури, можливість використан-ня предметів і драпувань в довколишньому інтерʼєрі, що дозволить прослідкувати й утілити в портреті взаємозвʼязок визначених форм, а також доповни-

ти образ натури (наприклад, використання в компо-зиції портрету предметів різної фактури, розміру і матеріалу, що дозволяє збагатити живописне ба-чення, погодити частини в нероздільній єдності). 7. Створення основного ескізу. Головне завдан-ня – визначення стану натури (від цього залежить колорит портрету), визначення з натурною поста-новкою, освітленням, ракурсом, точкою зору; вста-новлення основних світло-тіньових відношень. Важливою є не детальна проробка портрету, а за-гальне враження від задуму, основні світло-тіньові та колористичні відношення. 8. Створення картону – побудова композиції в на-туральному масштабі, з детальною конструктивною проробкою всіх деталей і перенесення зображення в оригінальний формат для роботи у кольорі. 9. Створення портрету в чистовому варіанті. Відрізняється своєю довготривалістю та кропіт-кою проробкою деталей. При роботі над оригіна-лом доцільним є спиратись на ескізи та інші нароб-ки, використовувати пошуковий матеріал. 
Особливості художньої трансформації та 

процес стилізації Мета художньої трансформації портрету: ство-рення максимально виразного образу. Етапи процесу стилізації: 1. Початковий етап переробки природних форм в умовно декоративний: натурні зарисовки, начер-ки, етюди – головна мета – передати найбільш ха-рактерні риси обʼєкту зображення. 2. Інтерпретація конкретної зовнішності моделі в стилізованому художньому образі – узагальнення контурів природної форми. Стилізація допускає умовно й довільно змінювати розміри предметів, їх колір, тональні відносини та варіювати ними. От-же, реалістичне зображення перетворюємо на сти-лізоване (відкидаємо «зайве», прибираємо друго-рядні й повторювані деталі, залишаємо тільки те, що необхідно для визначення обʼєкту зображення, спрощуємо форму). 3. Окремі впізнаванні частини зображення (ри-си обличчя) замінюємо абстрактними елементами (це дозволяє створити нереалістичне зображення, яке часто відрізняється від початкового образу). 4. На стадії стилізованого зображення можна використовувати декор для показу фактури, тек-стури, аксесуарів. Рекомендації щодо роботи над художньою трансформацією та стилізацією у портреті 1. Виявити найбільш яскраво виражені особли-вості форми, її силуету, ракурсів. 2. Брати до уваги пластичну спрямованість і ви-користовувати напрямок розвитку форми для гар-монійного компонування зображення. 3. Враховувати характер силуету (прямолінійні, обтічні, ритмічні – обрати статичну чи динамічну побудову зображення). 4. Знайти цікавий ритм, групування форм, еле-ментів, відібрати найбільш доречні для конкретної натури деталі. 5. Детально вивчити будову, розташування й угрупування деталей, колористичні особливості зображуваного обʼєкта, адже це дозволяє здійсни-ти декоративну переробку зображення. 
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Як бачимо, процес трансформації форми під час роботи над портретом сприяє виявленню, форму-ванню та розвитку таких складників художньо-графічних компетентностей, як: художньо-інтер-претаційна, художньо-композиційна, художньо-проектна, художньо-творча, художньо-естетична.  
Висновки та перспективи дослідження. Су-часна мистецька освіта та сучасна образна мова у портретному живописі повинні ґрунтуватись на всьому розмаїтті виражальних засобів художнього процесу. Трансформація форми в портретному жи-вописі – це не лише фіксація зовнішніх рис особис-тості, а створення неповторного образу, у якому виражається пропущене через уяву та почуття вра-ження про портретовану модель. Студенти мис-тецьких спеціальностей повинні бути обізнані не лише з суто реалістичним баченням та відтворен-ням дійсності, а й користуватись можливостями трансформації натури як засобом формування ба-гатогранних і глибоких образів, що, разом із тим, сприяє формуванню у них художньо-графічних компетентностей. У подальшій роботі над дослі-дженням планується розробка спецкурсу для сту-дентів мистецьких спеціальностей «Трансформа-ція форми у портретному живописі», що має забез-печити вдосконалення художньо-графічних компе-тентностей та їх складників.  
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Постановка проблеми У сьогоднішніх реаліях розвитку культури та освіти нашого краю особли-вої ваги набирають питання мови, а відтак історич-ної свідомості. Тому спрямування досліджень на вивчення функціонування мови у попередні сто-ліття в Закарпатті є особливо важливим, адже саме мова стала базовим чинником формування націо-нальної ідентичності українського населення. Саме через вивчення особливостей функціонування та трансформацій писемної мови можемо з’ясувати історію використання як окремих лексем, так і син-таксичних конструкцій, що сьогодні побутують у повсякденній мові закарпатського пересічного мовця. Це стає особливо важливим, коли через від-сутність належного наукового опрацювання цілого масиву документів все частіше зустрічаємося з по-літичними та кон’юнктурними спекуляціями.  З цією метою у коло наших досліджень потрапи-ли документи, у яких можемо спостерігати функціо-нування та специфіку семантичного значення ок-ремих лексем чи сталих виразів. Тому об’єктом на-шого дослідження є офіційна писемна мова на За-карпатті, відображена у документах другої полови-ни XVIIІ – початку ХІХ ст. А предметом стали доку-менти із Державного архіву у Закарпатській облас-ті, де було опрацьовано частину матеріалів 151 фонду, опис 1 та опис 6.  
Аналіз досліджень і публікацій Зважаючи на потребу термінологічної чіткості, при вивченні об’єкта та предмета дослідження під офіційною 

мовою розуміємо мову, вживання якої обов’язкове в офіційних документах, в органах законодавства, державного управління, судочинства, у закладах освіти, науки, культури тощо. Під народною або 
розмовною мовою розуміємо ту мову, для якої Ми-хайло Драгоманов часто вживає номен жива мова (живий язик) та його модифікації жива українська 
мова, жива чоловіча мова, якими позначає народну розмовну мову певної нації [1]. У свою чергу П. Жи-тецький зауважує, що «проста мова» була наслід-ком взаємодії між мовою книжною і народною [2]. Опрацювання численних українських писемних па-м’яток проведено П. Бевзенком [3]. Однак, на наш погляд, незважаючи на зацікавлення українських мовознавців і літературознавців цим питанням, особливості розвитку писемної мови на Закарпатті надалі залишаються актуальними.  

Мета зумовлена проблемою недостатнього ви-вчення писемної мови та її впливу на розвиток роз-мовної мови. Окрім того, багато документів ДАЗО на сьогодні є недосліджені чи мало досліджені, по-требують систематизації та подальшого вивчення.  
Виклад основного матеріалу. XVIІ-XVIIІ ст. бу-ли періодом складних економічних і політичних перетворень у Європі, що зумовило розвиток еко-номіки, торгівлі та соціальні зрушення і на За-карпатті. У цьому часі зростає та зміцнюється ак-тивний і життєдіяльний міський стан — зароджує-ться буржуазія, що стимулювало розвиток вироб-ництва та позначилося на ширенні освіти і форму-ванні наукової думки. Значну роль у цьому відігра-вали ідеї Реформації і Просвітництва. 

На території Закарпаття у цьому часі найважли-вішими центрами ширення освіти та науки були монастирі. Серед таких осідків, де існували школи, можемо згадати Мукачівський, Марія-Повчан-ський, Імстичівський, Краснобрідський та монас-тир у Буковій Гірці. Однак монастирських центрів було явно недостатньо у новій історичній ситуації, яка вимагала ширення освіти серед населення. Це стало важливою турботою церковного проводу в другій половині XVIII ст. Про увагу до цього питан-ня свідчить звернення Мукачівського єпископа Оль-шавського М.-М. до імператриці Марії-Терезії у 1760 р. з проханням про організацію єпархіальних шкіл [4]. Діяльність владики на розбудову була такою активною, що 1763 р. виходить «Декрет австрійсь-кої імператриці Марії-Терезії про дозвіл відкриття типографії і нових єпархіальних шкіл на землях графа Шенборна» [5], який, на жаль, ніколи не було втілено  Перипетії, пов’язані з цим питанням, добре ви-світлено у праці М. Лучкая, де він підкреслює по-стійний контроль єпископа Михайла-Мануїла Оль-шавського щодо освіти та видання у належній кількості відповідних богослужбових книг. Про це свідчить також «Інформація про відкриття нових і стан старих єпархіальних шкіл» [6], «Листи дирек-тора національних шкіл в м. Нодь-Кароль про за-безпечення підручниками на руській мові» [7]. Мо-жемо також говорити, що існували школи з різни-ми мовами навчання. Зокрема, про це свідчить «Розпорядження Пожонської королівської ради про ведення адміністрації латинських шкіл окремо від національних» [8]. Увага до розвитку освіти зумовила потребу дру-кування букварів та інших книг («Переписка По-жонської королівської ради про випуск букваря для єпархіальних шкіл» [9], «Справа про дозвіл на друкування книг «Катехизм» для греко-католиків на руській та румунській мовах» [10], «Лист Пожон-ської королівської ради про видання катехизиса на слов’янській, угорській та німецькій мові» [11]. Від-повідно, на друковані видання з’являється критика та рецензії, до прикладу, «Критика на виданий у Відні руський буквар» [12].  Розвиток освіти, у свою чергу, помітно вплинув на зростання національної самосвідомості. У кон-тексті цих процесів з’являється потреба у вивченні власної історії, про що свідчать дослідження у цій галузі, зокрема, з 1747 р. походить «Історична до-відка про походження і розселення русинів» [13], а також «Історична довідка про походження, розсе-лення і віросповідання русинів» [14], яка датується 1750 р. Ці дослідження вказують на назрілу проб-лему історичного обґрунтування єпархії грецького обряду. У подальшому ці пошуки знайшли втілен-ня у першій історичній праці на Закарпатті Йоани-кія Базиловича (1799, 1804-1805 рр.)  Тож виходячи зі стану розвитку культури та освіти, хотілося б звернути увагу на ряд докумен-тів, які відображають поступове входження розмов-ної (живої) народної мови у документообіг упро-довж ІІ половини XVIIІ – початку ХІХ ст. 
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Отже, станом на середину XVIIІ ст. латинська мова була мовою науки та державного управління в Австро-Угорській імперії. На теренах Закарпаття маємо таку ж ситуацію. До прикладу, уже згадувана «Історична довідка про походження, розселення і віросповідання русинів» 1750 р. написана латин-ню. Листування між канцеляріями та радами, істо-ричні довідки, акровірші та оди, рецензії, критика на видання, прохання, протоколи, алфавітні спис-ки, списки студентів, інвентарні описи, річні кален-дарі – ось неповний перелік латиномовних доку-ментів 151 фонду 1 опису ДАЗО ІІ половини XVIIІ ст. Щодо кириличних документів цього періоду може-мо сказати, що в основному вони стосуються біль-ше таких документів, як заповіти, розписки чи зо-бов’язання, прохання чи скарги громад, тобто до-кументи, що більшою мірою можемо назвати при-ватними. Поступово кількість кириличних доку-ментів збільшується. Це стосується багатьох сфер:  ‒ наука ( «Грамматика русска…» А. Коцака);  ‒ освіта і навчання (букварі та катехизми; про-грами навчальних дисциплін та рукописні підруч-ники, інструкції ‒ «Інструкція про служіння «божої служби» [15], інструкції про порядок прийому та навчання у школах чи духовних семінаріях; ‒ управління церковними справами (акти перепи-су прихожан, інвентарні описи майна монастирів, справи про вибори настоятелів монастирів та под.)  У нашому дослідженні хотілося б зупинитися на окремих латиномовних та кириличних документах, деякі з них вводяться в науковий обіг вперше.  «Акти про перепис прихожан» [16] ‒ кирилич-ний документ, що містить великий масив інформа-ції, яка може бути цікава як філологам, так і істори-кам чи соціологам. Зокрема, певний інтерес мо-жуть становити наведені прізвища, які побутували в названих парохіях.   «Список «святих» по календарю польських ру-синів і московітів» [17] ‒ латиномовний паралель-ний річний церковний календар. У документі спів-ставляються свята польських русинів та московинів, адже саме у цей час встановлювалася відповідність між святами руської церкви, яка прийняла унію на території Речі Посполитої, та руської церкви, яка не прийняла унії на території Російської держави.  «Опис церковних книг і церковного інвентаря Імстичівського монастиря» [18] ‒ містить перелік книг, з якого дізнаємося не тільки про кількість книг у бібліотеці монастиря, але й відслідковуємо наявність серед них книг зі львівської та київської друкарень, наявність статуту василіанського мо-настиря, монашого статуту. Про матеріальний стан монастиря можемо довідатися із другого листа цього документа. Звертають на себе увагу такі сло-воформи, як стріберный (стіберный) ‒ срібний, ці-
няный (тобто олов’яний, зустрічається у сучасних 
представників Хустщини), склянчаный (тобто скля-
ний, у тій формі зустрічається у верховинській роз-
мовній мові і зараз), бляшаный (тобто залізний, 
зроблений з тонкого металу) , кадилниці (тверде л 
характерне і для сьогоднішньої розмовної мови вер-
ховинців). 

«Справа про вибори настоятелів монастирів о. Ва-силія» [19] містить супровідні кириличні та лати-номовні листи та картки голосування монахів, пи-сані кирилицею. «Прохання монахів Імстичівського монастиря ордена Василія про затвердження вибо-рів настоятеля» [20], як і попередня справа, міс-тить супровідний латиномовний лист та картки особистого голосування монахів, писані кирили-цею. Беручи до уваги ці два документи, можемо твердити, що для документів, які виходили за межі монастиря, користувалися латинською мовою, а для внутрішнього вжитку послуговувалися цер-ковнослов’янською мовою. Це може бути свідчен-ням того, що монахи були освічені, а ігумен володів і латинською мовою, тобто, мав не тільки почат-кову освіту.    «Інструкція про служіння «божої служби» [15] – кириличний документ, який написаний книжною мовою. Окрім детального опису літургії, містить також «Разглагольствованіе» ‒ проповіді, написані церковнослов’янською мовою.  Досить цікавим є документ 1800 р., який відоб-ражає зміни мови документообігу на теренах За-карпаття, ‒ «Протокол хустського окружного на-чальника з приводу скарги учнів міської школи на католицького священика й учителя про заборону вчитися на руській мові» [21]. Цікавим є факт, що самого листа написано угорською мовою. Тобто, документ свідчить про мову викладання та конф-лікт мовних чи навіть самоідентифікаційних інте-ресів окремих суспільних груп. Хочемо звернути увагу також на кириличний акровірш «Хвалебний гімн, присвячений Егерсько-му єпископу Естерхазі Карлу греко-католицьким кліром Мукачівської єпархії» [22]. Якщо архівні до-кументи містять досить багато латиномовних од, акровіршів, які присвячувалися єпископу Андрею Бачинському і мали написи «Vivat Andreas», то на-звана ода написана кирилицею і містить верти-кальні та діагональні написи «Карол Естерхазі епископ егерский виват». На кожну букву напису відповідають два віршовані рядки. Відзначаємо, що документ вирізняється своїм оздобленням, що ви-разно вказує на естетику бароко. Це бачимо на нижньому картуші, де волютки за формою нагаду-ють характерних дельфінчиків. Сам кириличний акровірш перетворений на геральдичний знак, де на графській короні зображено грифона на двох задніх лапах, а по центру перехрещений золотий єпископський скіпетр та срібний двораменний хрест, увінчаний єпископською мітрою. Зверху композицію увінчує кардинальський капелюх із перев’язями, які представляють сан єпископа. Герб родини Естерхазі ‒ золотий грифон на синьому тлі. Назва акровірша виконана вишуканим каліграфіч-ним почерком латинською мовою. Кириличний текст акровірша перекладено латинською мовою та записано під акровіршем, обрамлено та оздобле-но у вигляді картуша. 
Висновки. Побіжно оглянувши документи із ДАЗО (фонд 151, опис 1) приходимо до таких ви-сновків: 
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 станом на середину XVIII ст. можемо говорити про латинську мову як офіційну мову, тобто, стосу-ється мови науки, освіти, державного та церковно-го управління; 
 кількість рукописних кириличних документів (Ф. 151, опис 1) не є значною, переважно вони сто-суються приватного життя окремих осіб чи громад; 
 наприкінці XVIII ст. кількість кириличних, а також угорськомовних, румуномовних, німецько-мовних документів зростає, що свідчить про все більше введення народної (живої розмовної) мови до офіційних документів як наслідок національної самоідентифікації населення.  
  кириличні документи містять не тільки цер-ковнослов’янські словоформи, але й багато роз-мовних лексем, які і до сьогодні присутні у розмов-ній мові закарпатців.   

 

Хвалебний гімн,  
присвячений Егерському єпископу Естерхазі Карлу  
греко-католицьким кліром Мукачівської єпархії               
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Костюк М. П. Формування полікультурної компе-

тентності майбутніх спеціалістів художнього спряму-
вання (на матеріалі текстів) при навчанні англійсь-
кої  мови. У статті йдеться про використання текстових матеріалів для формування полікультурної компетент-ності студентів у процесі вивчення англійської мови. На-ведено типи вправ з опорою на автентичні та адаптовані тексти художнього і  професійного спрямування. Вказа-но, що застосування вправ  розвиває творчість студентів, навички читання й безперекладного розуміння прочита-ного, збагачує лексичний запас, оновлює думку, вчить мислити та знімає комплекси у спілкуванні, навчає  ро-боті з різними джерелами. 

Ключові слова: види вправ, етапи роботи з текстами, попереднє читання, післячитання, полікультурна компе-тентність.  
Костюк М. П. Формирование поликультурной ком-

петентности будущих специалистов художественно-
го направления (на материале текстов) при обуче-
нии английскому языку. В статье говорится об исполь-зовании текстовых материалов для формирования поли-культурной компетентности студентов в процессе изу-чения английского языка. Приведены типы упражнений с опорой на аутентичные и адаптированные тексты ху-дожественного и профессионального направления. Ука-зано, что применение упражнений развивает творчество студентов, навыки чтения и беспереводного понимание прочитанного, обогащает словарный запас, обновляет мысли, учит думать и снимает комплексы в общении, учит работе с различными источниками. 

Ключевые слова: виды упражнений, этапы работы с текстами, предварительное чтение, послечтение, поли-культурная компетентность.  
Kostiuk M. Formation of multicultural competence of 

future specialists of artistic direction (on the basis of 
texts) in the study of English. The article deals with the use of text materials for the formation of multicultural compe-tence of students in the process of studying English. The kinds of exercises are based on authentic and adapted texts of artistic and professional orientation. It is indicated that the use of exercises develops the creativity of students, rea-ding skills and unparalleled understanding of the read, enri-ches vocabulary, refreshes the thought, teaches to think and relieves complexes in communication, teaches work with various sources, 

Key words: kinds of exercises, stages of text processing, preliminary reading, post-reading, multicultural competence. ____________________________________________ © Мирослава Костюк, 2018 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими чи практичними завданнями. Вища школа є завершальним етапом у процесі оволодіння іншомовним мовленням й по-лікультурною компетентністю у спілкуванні, ба-зою для проведення бесід, дискусій, полілогу, у нашо-му випадку на теми мистецьких професійно-орі-єнтованих ситуацій. Усне мовлення митця XXI століт-тя набуває якісно нового розвитку стосовно змістов-ності, більшої природності, вмотивованості та інфор-мативності. Тому ми звернулися до розгляду най-більш вживаних вправ опрацювання текстового ма-теріалу, виконання яких сприяють розвитку полі-культурних навичок спілкування та активізують твор-чий процес особи, яка навчається. З огляду на цей факт, мистецька освіта спрямовується на підготовку творчо розвиненої особистості, яка за А. Маслоу, «спроможна по-справжньому керувати майбутнім… і впевнено подивитись в обличчя новизні» [6:3].  Сучасна людина живе в умовах різноманітного расового, національного, релігійного і культурного оточення. Тому важливою умовою плідного спів-існування та гуманістичної дії людей є глибоке знання власної національної культури, розуміння особливостей і традицій інших народів [3; 5; 7]. З метою досягнення більшої єдності членів європей-ської спільноти Рада Європи приділяє велику увагу обов’язковому вивченню мов міжнародного спіл-кування і поряд з цим поглибленому оволодінню рідною мовою. У передмові до Рекомендацій Комі-тету міністрів при Раді Європи підкреслюються, що: враховуючи потреби мультилінгвальної і муль-тикультурної Європи потрібно наполегливо розви-вати здатність європейців до спілкування один з одним через мовні та культурні кордони; продов-жувати підтримувати і розвивати багатство й різ-номанітність європейського культурного життя шляхом глибшого взаємного пізнання національ-них та регіональних мов. Спрямованість педагогічної науки на реформу-вання системи професійної освіти в Україні в умо-вах помітних змін в житті та свідомості громадян, прийняття Законів України «Національна доктри-на розвитку освіти України» (2002), «Про вищу освіту» (2016) ставлять і перед викладачем інозем-ної мови завдання виростити людину нової форма-ції, виховану на принципах демократії, висококуль-турну, високоосвічену і працьовиту. Лише шляхом кращого оволодіння сучасними європейськими мо-вами, зазначено Комітетом освіти при Раді Європи, можна полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозу-міння і співпраці,  подолати упередження й дис-кримінацію [4:23]. Що стосується полікультур-ності, то слід відмітити, що на сучасному етапі вжи-вається декілька термінів – полікультурність, бага-токультурність, мультикультуризм, інтеркульту-ризм, транскультуризм. Зміст цих понять достат-ньо ґрунтовно досліджено українськими педагогами (О. Ковальчук, М. Лещенко, О. Сухомлинська та ін.). Всі дослідники підкреслюють, що головною цінніс-тю полікультурності є плюралізм культур. а термі-ни, за твердженнями О. Ковальчук, «полікультур-
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ність», «мультикультурність», «багатокультурність» є варіантами одного і того ж терміну, при утворен-ні якого перша частина слова означає наявність якоїсь множини культур [5:23]. Полікультурні ком-петентності можуть бути представлені знаннями і практичним оволодінням рідною культурою, повагою та гордістю за власну націю, власний на-род, а також знанням про полікультурність навко-лишнього світу, вміннями й навичками пізнання цього світу, повагою й розумінням культурних, ра-сових, релігійних та інших відмінностей, толерант-ного ставлення, уміннями й навичками співро-бітництва,  взаємодії та розвитку. Полікультурна освіта орієнтує заклади освіти на культурне збагачення всіх студентів, на засвоєння програм, які сприяють збереженню та розширен-ню культурного плюралізму. Відомі фахівці у га-лузі полікультурної освіти А. Джуринський, М. Ле-щенко вважають, К Ковальчук що усвідомлення різноманітності, багатокультурності світу та його цілісності, взаємозв’язку, взаємозалежності куль-тур є базовою ідеєю концепції полікультурного виховання [8:78]. Таким чином, основною ідеєю по-лікультурної освіти є діалог культур. Якнайповні-ше культура засвоюється тільки в процесі взаємо-дії та діалогу різних культур, коли виявляються особливості кожної окремої культури. Важливо в цій взаємодії те, що загальнолюдські цінності до-помагають зрозуміти цінності своєї культури, її оригінальність і місце в світовій культурі. У процесі взаємодії культур зростає обʼєм сприйманих куль-турних цінностей, що сприяє розширенню світо-гляду, формуванню критичного мислення. Полі-культурна спрямованість освіти повинна пронизува-ти зміст всієї освіти  та всі складові навчально-вихов-ного процесу. Як підкреслює один з авторів амери-канської концепції полікультурної освіти, Д. Бенкс, полікультурний зміст необхідно інтегрувати в на-вчальні предмети впродовж всього періоду навчан-ня, тобто основною умовою реалізації є застосуван-ня міждисциплінарного підходу. Жодна, окремо взя-та, навчальна дисципліна не може пояснити всі ас-пекти життя, культури і соціальні проблеми. Особ-ливу роль у цьому випадку відіграє двомовна і ба-гатомовна освіта (рідна мова, домінуюча мова, іно-земні мови), що полегшує спілкування, оволодіння різноманітними культурними цінностями, стиля-ми мислення, сприймання та поведінки [10]. Однак, час і переосмислення ролі знання іноземних мов вимагають додаткових досліджень. Тому метою да-ної статті стало дослідження ролі й місця адапто-ваних та автентичних (англомовних) текстових матеріалів у формуванні комунікативної полікуль-турної компетентності студентів. Завданнями статті передбачається виявити та визначити  види вправ, що використовуються для опрацювання тектових матеріалів на заняттях з англійської мови, обгрунтувати необхідність  вико-ристання текстових матеріалів у формуванні кому-нікативної полікультурної компетенції майбутніх спеціалістів-живописців. Зокрема відомо, що тексти різних стилів та жан-рів визначають і характеризують сутність, призна-чення, особливості змісту форми, мови та мовлен-

ня, виступають активним відображенням дійсності та культури. А от автентичні тексти представля-ють частку художньої літератури. Найбільш наоч-но їх активна роль виявляється у відношенні до мови сучасного суспільства. Формуючи та розвива-ючи літературну мову, художня література поєднує в ній різні елементи письмового та усного мовлен-ня, використовує офіційну та неофіційну мову різ-них суспільних шарів, місцеві говірки. Психологи, близькі до художньої творчості, зазначали про книгу як про вищий інструмент соціального (П. Зимня,   Н. Миропольська, І. Небесник та ін.) Сприйняття ху-дожнього твору повʼязували з «розумінням індиві-дом самого себе» [8; 9]. Все це стосується текстів оригінальних, класичних, художніх. Опрацьовуючи автентичні іншомовні тексти, які можуть бути піді-брані як художнього, так і професійного спряму-вання, студенти краще засвоюють лексику та гра-матику. Матеріал може бути засвоєним лише в ре-зультаті цілеспрямованого читання та аналізу текс-ту, в результаті його емоційного та свідомого спри-йняття. Текст на заняттях англійської мови – це не тільки матеріал для вивчення граматичних струк-тур: це спосіб познайомитися з митцем, вивчити щоб знати його біографію, проникнути в його сві-тогляд, спробувати зрозуміти його; познайомитися з епохою, її проблемами, мораллю та перенести ці знання на відомі особистості. Тут легко прослідку-вати виховну мету навчання. А от практична мета досягається більше у роботі з текстами професій-ного спрямування.  Проте ми більше зупинимось на виконанні текс-тових вправ. Зазначимо, що розвиток іншомовних здібностей, без яких неможливо розуміння інозем-ного тексту, передбачає використання прийомів навчальної діяльності, які тренують всі психічні функції ‒ слухове сприйняття, мислення, уяву, па-м’ять. Велике значення мають вправи та завдання, запропоновані для роботи над текстом. Вправи є різноманітними, охоплюють всі сфери діяльності, розвивають творчі здібності, примушують мисли-ти, оцінювати, порівнювати, висловлювати свою точку зору і збагачують знаннями. Залежно від ви-дів читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибір-кове/переглядове) та етапів опрацювання тексто-вого матеріалу підбираються відповідні види вправ. Перерахуємо ці види вправ:             1. Вправи для навчання ознайомлювального чи-тання: – Прочитати заголовок (початкові речення) і сказати, про що може розповідатись у тексті. –  Дати відповіді на запитання щодо основного змісту тексту. –  Вибрати з кількох запропонованих найбільш прийнятний заголовок. – Прослухати твердження і виправити непра-вильні. – Вибрати з ряду малюнків-хмарок ті, що ілю-струють зміст тексту. – Коротко передати основний зміст рідною мовою. – Висловити свою думку про зміст тексту, дати йому оцінку (рідною мовою). 2. Вправи для навчання вибіркового/переглядо-вого читання: 
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– Швидко перегляньте текст, знайдіть необхідну інформацію та уважно прочитайте її у всіх деталях.  3. Вправи для навчання вивчаючого читання: – Відповісти на запитання щодо основного зміс-ту та його деталей. – Визначити у тексті основний зміст та виписа-ти найбільш суттєву інформацію. –  Скласти план тексту. –  Виконати письмовий переклад тексту. – Виконати тест множинного вибору, альтерна-тивний чи поєднувальний тест. –  Придумати продовження тексту. Окрім сказаного вище, слід наголосити, що ро-бота з текстами курсу охоплює три етапи: 1) попе-реднє читання, 2) читання і 3) післячитання. Згід-но із запропонованою етапністю, стадія поперед-нього читання спрямована на стимулювання ак-тивної участі студентів у загальній проблемі текс-ту. Цей мотиваційний ефект досягається за допо-могою обговорення пунктів, що мають відношення до тексту. У вигляді підготовчих вправ, використо-вуємо такі завдання: а) з ряду зачитаних слів виділити зайве (слова зачитуються один раз) – ескіз, замальовка, стиль, мазки. Одночасно пропонується студентам аргу-ментувати свій вибір; б) виділити зайве словосполучення (зачитують-ся один раз, аргументувати вибір). Наприклад, теплі кольори, сильне бажання, білий фон, зелене поле; в) віднайти зображення чи намалювати ту осо-бу, тварину, інструмент, предмет, який   описано у тексті (пояснити свій вибір). Вважаємо, що вказані види вправ, при ретель-ному опрацюванні, допоможуть сформувати мовну та полікультурну грамотність, а виконання вправ до фахових текстів, дасть можливість студенту до-датково опанувати професійні особливості ремесла і перейти від елементарного рівня до рівня неза-лежного чи досвідченого користувача [4:24]. Чита-ючи текст, студенти застосовують різні стратегії читання (скімінг, сканування, пошук, критичне і аналітичне читання). Транслейтінг (переклад) вва-жається обов'язковим видом роботи для опрацюван-ня фахових текстів, так як ця форма роботи розвиває здатність студентів передавати зміст стилістично правильно. В стадії післячитання перевіряється ос-мислення фактичної інформації. Крім того, деякі завдання на етапі післячитання спрямовані на роз-виток навичок критичного: читання і мислення.  У роботі з текстами заслуговує на увагу застосу-вання також іноваційної техніки Text Cloud (хмара тексту або хмара слів). Ця техніка передає на кар-тинці частоту вживання слів у тексті у вигляді укладеного в довільних формах списку. Останнім часом ця техніка все частіше використовується для візуалізації тематичного змісту. Розмір шрифту слів відображає їх частоту використання в тексті. Чим більше шрифт, тим більше частота викори-стання ключових слів. За допомогою названоі тех-ніки можна проводити такі види роботи: 1) повто-рення текстів, 2) передбачення змісту тексту, 3) ре-конструювання тексту діалогу, 4) створення свого власного короткого вірша чи опису.  

 Отже, сам текст є основою для стимулювання комунікативної активності студентів та розвитку полікультурної компетентності. Майже всі студен-ти бажають оволодіти англійською мовою, але зітк-нувшись з різноманітними труднощами, їх мотива-ція знижується, зникає активність, стає слабшою воля і погіршується успішність. Викладач може вплинути на мотивацію лише опосередковано, ство-рюючи умови, на основі яких виникає зацікавле-ність у роботі. Слід навчити студентство планувати свою навчально-практичну діяльність та користу-ватися довідниковою літературою, словниками, Ін-тернетом і висловлювати свою думку усно. Умовне відтворення реальності тексту у вигляді розмови двох-трьох співрозмовників є прекрасна вправа для активізації навчальної ситуації, розумової ді-яльності, коли виникає необхідність сказати, по-просити, дізнатися, чимось поділитися про ті чи ін-ші моменти, особливості, факти, викладені в тексті. Саме тут можна вести мову про монологи та дискусії. Таким чином, вправи перерахованих вище видів не лише сприяють розвитку уяви, пам'яті та фанта-зії студентів, але й вивченню англійської мови вза-галі, формуванню художнього світогляду особи з високим рівнем інтелекту, розуміючи, що ізольова-ність, прагнення до замкнутості, у свою чергу, мо-жуть привести до поступової деградації культури.  Використання текстів позитивно впливає на організацію занять з англійської мови. Крім того, в них представлені різноманітні ситуації спілкуван-ня, на основі яких можна проілюструвати, як умови спілкування впливають на побудову висловлюван-ня. Саме такі заняття будуть не тільки збагачувати знаннями про множинність у різних мовах різно-манітних звичок, традицій, але й виховувати в на-ціонально-культурному дусі. Практичний досвід педагогічноі діяльності переконує, що найуспішні-ше навчаються ті студенти, які з першого разу від-повідають повними реченнями, розгорнуто. Тому з перших днів навчання важливо подбати про ство-рення емоційно сприятливої атмосфери спілкуван-ня, що налаштовує їх на розмірковування, аналіз, по-шук, допомагає їх «розговорити». Діючи таким чи-ном, можна навчити студентів висловлювати свої думки та міркування вголос, доводити свою правоту, у них зникає страх перед спілкуванням. Так студенти вчаться запитувати, відповідати, розповідати, до-водити та міркувати, реагувати на нове, невідоме, виділяти запитання з мовлення викладача.  Відзначимо, що читання є такий дієвий засіб на-вчання, який одночасно є інструментом для ви-вчення будь-яких навчальних предметів. Адже вели-ку частину інформації сучасники отримують завдя-ки читанню книг, газет, журналів, з Інтернету. Слід навчати не просто читати, а розуміти текст, бачити вказівки до нього, а іноді й «читати між рядками», спираючись на текст, відповідати на запитання за його змістом. Зрозумілим стає велике значення ви-біркового читання у процесі аналізу твору, тексту вправи. Саме вибіркове читання сприяє правиль-ному розумінню змісту прочитаного, формуванню свідомого читання, що важливо там, де у процесі 
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навчання застосовуються підручники або додатко-ва література. При цьому виробляються практичні навички читання мовчки, що сприяє розвитку його швидкості, перевіряється розуміння змісту, що спо-нукає студентів до осмисленого читання. Сучасні підручники настільки насичені друкованими текс-тами, що ті, хто має невиразне, повільне читання, приречені на відсталість, обмеженість і зубріння. Читаючи повільно, без інтонації та логічних наго-лосів, наприклад, завдання до вправи, доки дочи-тує до крапки, то забуває, що було спочатку. Він не розуміє загального змісту прочитаного й не знає, що треба робити. Аналогічна неприємна ситуація трапляється з ними й на інших дисциплінах. Це не-розуміння накопичується, і студент згодом утрачає інтерес до знань, прагнення вчитися та займатися трудовою діяльністю. Щоб уникнути такої ситуації, варто особливу увагу звернути саме на звертанні до читання, адже це основа плідної праці й на спе-ціалізованих заняттях також.  Одним із напрямів навчальної роботи, вважаємо навчання засобами текстів розкривати принад-ність рідної природи, через слово передавати лю-бов до своєї землі, бережливо ставитись до кожної живої істоти, дерева, квітки, предметів. Для цього залучаємо знання, здобуті на спеціальних заняттях з живопису, композиції, анатомії, історії мистецтв, рисунку. Наприклад, при складанні тексту-опису роботи в матеріалі, складаємо план переказу та прописуємо інструкцій щодо виконання малюнку, рисунку, проекту чи ескізу готового виробу. Bводи-мо нові слова й вирази, які необхідні студентам для проведення опису, а на завершення перечитуємо декілька разів зміст тексту інструкцій. Таким чи-ном, правильне використання міжпредметних звʼяз-ків робить заняття цікавим і студентам легше за-пам’ятовувати та передавати краще вивчений ма-теріал. Наприклад, при вивченні теми «Основні поняття мистецької термінології», спочатку опра-цьовуємо читаючи визначення, подаємо дефінціі у двомовному варіанті, на закріплення нового мате-ріалу, зачитуємо кілька речень різних за метою ви-словлювання та формулюємо такі завдання: – скільки з прочитаних речень розповідні? – про ко-го чи про що йдеться в першому або в останньому розповідному реченні? Також використовуємо аудіювання тексту як елемент діалогічного мов-лення, оскільки без аудіювання не буває спілкуван-ня. Цю роботу необхідно вести паралельно на всіх заняттях, таким чином шліфувати як уміння спіл-куватись, так і формувати саму полікультурну ком-петентність кожного студента. Висновки. У нашому дослідженні ми розглянули питання використання видів вправ відповідно до різновидів читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове/переглядове) та етапності роботи з тек-стовою інформацією (дотекстових,текстових та післятекстових) у процесі фoрмуванні навичок по-лікультурної компетентності в студентів змішаних (як етнічно, так і за рівнем навчальної підготовки) груп. Ми описали їх особливості, показали роль вказаних видів вправ на формування полікультур-
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СКУЛЬПТУРА ЗАКАРПАТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТИЧНОГО РОЗУМІННЯ  Говорячи про мистецтво Закарпаття, у першу чергу звертають увагу на малярство, що славиться традицією «закарпатської школи живопису», й ма-ло приділено уваги скульптурі цього краю, хоча цей вид мистецтва сьогодні демонструє самобут-ність формотворення пластики. Подібний стан речей з історичного погляду зро-зумілий, адже усталеної скульптурної традиції, що має столітню тяглість, тут простежувати не дово-диться. Довгий час Закарпаття розвивалося у річи-щі прикладного мистецтва: від творів сакрального призначення до організації на початку ХХ ст. кера-мічної спеціалізованої школи під керівництвом скульптора І. Петридеса та Ясінецької школи з ху-дожньої обробки дерева. До ІІ половини ХХ ст. (час воззʼєднання з УРСР), що відзначається поступо-вим пожвавленням у сфері скульптури, царина професійної пластики була повʼязана з поодиноки-ми іменами (переважно іноземців). Хоча, почина-ючи з XVIII ст., художники українських земель були учнями Віденської академії образотворчих мис-тецтв за напрямом школи скульптури. Одні з них є моловідомими скульпторами: Йоган Шеллевір, Йо-ган Зелєфер, Карл Алекси. [1]. Відомі й прізвища двох скульпторів з Галичини - Іван та Йосип Пет-ридеси, що закінчивши Академію, працювали на Закарпатті й створили численні скульптури для Ужгорода та Мукачеве [2]. Cлід згадати про авторські твори на ливарних заводах початку ХІХ ст. у селах Турї-Ремети, Шелес-тове, Довге, Кобилецька Поляна. Зокрема, на Ше-лестівському заводі, аби ввести в асортимент ви-робництва предмети високого художнього рівня, 1834 р. було запрошено скульптора-формувальни-ка В. Віллашека, творам якого були притаманні класицистичні тенденції. Згодом з Відня приїздить ще один скульптор-формувальник А. Шоссел, з поя-вою якого у виробах зʼявляються стильові ознаки класицизму та історизму. Також варто згадати ху-дожника-моделювальника В. Кінне, скульптура «Геракл» якого (відлита у Турʼїх Реметах 1842 р.) знаходиться на подвірʼї Ужгородського замку [3].  На початку ХХ ст. два уродженці Закарпаття, Є. Са-мовольський та М. Ведреш, отримавши мистецьку освіту в Європі, зокрема, у Мюнхені та Парижі, до-сягли світового визнання, проте їх творчість не бу-ла повʼязана з Закарпаттям і не мала впливу на розвиток мистецтва скульптури краю. На відміну від них, творчість скульпторки Олени Мондич-Ши-

налі, яка була вихованкою Академії образотворчих мистецтв у Празі (викладач Ян Штурс) й реалізува-ла ряд бюстів та памʼятників для Закарпаття (бюс-ти Євгена Фенцика (1926), А. Добрянського (1929) та памʼятник Томашу Масарику (1928) в Ужгороді, бюст Олександру Митраку в Мукачеві (1931), Олек-сандру Духновичу в Пряшеві та ін), які демонстру-ють високий рівень майстерності. Зрештою, з Празь-ким осередком повʼязаний і перший викладач скульптури в Ужгородському училищі прикладно-го мистецтва Іван Гарапко, який розпочав працю-вати у сфері монументальної та станкової скульп-тури наприкінці 1930-х рр., продовжуючи традиції празької художньо-промислової школи. Власне Га-рапко, як і Василь Свида, – перші закарпатці, які спричинилися до розвитку скульптури цього краю. Хоча творчість Свиди тяжіє до народного різьбяр-ства, у яке, одначе, він вніс нове – багатофігурні обʼємні сюжетні композиції, основою яких є реаліс-тичні засоби виразності [4]. Загалом реалізм, який після 1945 р. став домінуючим у програмі радяніза-ції краю, був притаманний творам старшого поко-ління художників – І. Гарапка, В. Свиди, М. Попови-ча. Тенденції ж, що дозволяють сьогодні говорити про особливості скульптури Закарпаття, яка має відмінніть від львівського (з яким, одначе, повʼяза-но навчання більшості сучасних скульпторів краю) та київського мистецьких осередків, бачимо у мист-ців, котрі формувалися починаючи з кінця 1960-х рр. (і донині). Саме на основі їхньої творчості (опира-ючись на станкові та садово-паркові скульптури) й спробуємо дослідити особливості скульптурної пластики й сцецифіку її формування.  Незважаючи на те, що спеціальної мистецької підготовки (ні середньої, ні вищої) за фахом скульп-тури на Закарпатті ніколи не було й зараз немає, мистецтво скульптури цього краю має власне «об-личчя», специфіку, що тяжіє до формальних пошу-ків, абстрактних образів та розуміння пластики максимально спрощеними, локальними обʼємами. Саме ці визначальні характеристики, поєднуючись з авторським баченням та пошуком пластичного ви-разу того чи іншого скульптора, щораз демонстру-ють різноманітність формотворення. Проте, за усієї спільності пластичного мислення, що простежуєть-ся у творчості значної кількості мистців Закарпат-тя, про «школу закарпатської скульптури» говори-ти не варто. Скоріш доцільно визначити синтез ви-ховання Ужгородського училища прикладного ми-стецтва (відділ кераміки, дерева чи металу) та Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва, рідше Київського дер-жавного художнього інституту (тепер Львівська та Київська академії мистецтв).  З огляду на те, що фахова підготовка кожного із нинішніх скульпторів починалася з Ужгородського училища прикладного мистецтва (назва впродовж років змінювалася), яке готувало (й зараз готує) 
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спеціалістів з художньої кераміки, художньої об-робки дерева та металу, тобто має декоративно-ужиткове спрямування, логічним було б бачити до-мінування саме декоративності у творах її випуск-ників. Однак більшість із них дуже швидко перерос-тає чи взагалі не виявляє її у своїй творчості. Пере-важно це твердження стосується тих, хто закінчив училище вже у 1970-х рр. й до сьогодні, – М. Рогаль, Б. Корж, В. Роман, Т. Руснак, П. Матл, В. Джабрайло, І. Демʼян, Г. Ендре, М. Ходанич, І. Цубина. Хоча деко-ративна складова все ж зустрічаються у творчості деяких із вищезгаданих скульпторів (часто це про-диктовано матеріалом, наприклад, деревом). Стилістично можна виокремити певні групи, що працюють в одному пластичному пошуці. Перші віддають перевагу лаконічній мові, узагальненню форм, плавній текучості обʼємів при роботі все ж з людською фігурою. До них належать: Богдан Корж, Микола Рогаль (хоча у них зустрічаються й суто аб-страктні твори), пластика з каменю Петра Матла та Івана Демʼяна (але їх роботи у дереві демонстру-ють інші стилістичні прийоми), твори Тараса Рус-нака та Михайла Ходанича і пошуки Андрія Воз-ницького, який не формувався в ужгородському се-редовищі, але його пластичні композиції близькі цьому краєві й демонструються саме тут. Інше, але у цим межах, трактування пластики бачимо у тво-рах Василя Олашина-старшого, який прагне спро-щення та лаконічно-монументального прочитан-ня. Для його скульптур найчастіше характерне си-метричне композиційне вирішення, що підкреслює врівноваженість, баланс форм, зведених до локаль-ного обʼєму, який створює образ. Однак слід заува-жити: ті, хто, як і В. Олашин-старший, після Ужго-родського училища закінчили Київську академію, залишаються у межах реалізму, як, наприклад, В. Со-пільняк та В. Олашин-молодший.  Іншу групу можна охарактеризувати прагнен-ням до абстрактних форм та суто формальних зна-хідок, що не мають звʼязку з людською постаттю та її хоч якоюсь стилізацією. Тут варто говорити про творчість Василя Романа, Василя Сочки та Ендре Гіді. Композиції В. Романа виховуються формою й підкреслюють її самодостатність без зайвого втру-чання, акцентуючи на довершеності природної пластики та фактури. Йому цікаві й пошуки, де б скульптура сприймалась як внутрішній простір ар-хітектури, одначе у цій зацікавленості варто осте-рігатися межування з дизайном. Роман мислить скульптуру як частину природного чи архітектур-ного середовища, де головною стає робота у про-сторі. Інженерне мислення В. Сочки простежується у його абстрактно-архітектурних композиціях, що базуються на деревʼяній каркасній формі-основі, трансформуючись до будь-яких розмірів. Для них характерна плавність віталістичних форм. Ендре Гіді майстерно працює з деревом, підкреслюючи його пластичні та фактурні можливості в абстракт-но-природних формах скульптур, де домінує бездо-ганне композиційне чуття. Важливими складовими для розуміння впливів на пластичні пошуки можна вважати три складові: 

природній ланшафт краю; близькість до країн За-ходу (і не тільки географічна), звʼязок із якими не переривався. Виставки та журнали з мистецтва 1970–1980-х рр. Румунії («Арта»), Угорщини та Сло-ваччини були доступними й демонстрували пошу-ки поза декоративною чи реалістичною мовами, що й заціклювало скульпторів краю; та особливо-стями фахової підготовки.  Можна припустити, що прикладна спрямова-ність вишу, особливо у радянські часи, уможливила простір для більш вільної творчості у сфері скульп-тури, як би парадоксально це не звучало, адже да-вала можливість балансувати між видами і не при-вʼязуватися до усталених норм. Цей нюанс виявля-ється слушним і щодо Львівського державного ін-ституту прикладного та декоративного мистецтва, де впродовж певного часу не було відділу скульп-тури (Іван Маснюк та Богдан Корж, наприклад, за-кінчили відділ кераміки), проте викладацький склад скульптури був потужним – Євген Дзиндра (учень Андрія Коверка та Марʼяна Внука), Іван Яку-нін (вихованець факультету монументально-деко-ративної скульптури Московського інституту при-кладного і декоративного мистецтва), Олександр Пильєв, Валентин Борисенко та Еммануїл Мисько, Іван Самотос, Дмитро Крвавич. Останні три є учня-ми видатного скульптора з довершеною європей-ською освітою (Петербурзька, Празька, Римська академії мистецтв) Івана Севери, вплив якого на формування львівської школи скульптури неоці-ненний. Того самого Севери, якого, як і І. Якуніна, у 1950-х рр., звинувачували у прищепленні студен-там прийомів формалістів [5]. Тож, як бачимо, си-туація тут була, так би мовити, «демократичною», а з 1970-х рр., в умовах ідеологічного контролю, все ж простежується прагнення до змін, що виявляло-ся, за словами мистецтвознавця Ореста Голубця, в «тенденції до активного узагальнення, геометри-зації основних обʼємів та їх дещо агресивному роз-ташуванні у просторі, головним чином на основі виразно акцентованого протиставлення рельєфу і контррельєфу» [6].  Ситуація в Ужгородському училищі у викла-дацькому складі скульпторів також була сприятли-вою для фахової підготовки. Поряд з І. Гарапком, з 1960-х рр. вливаються нові мистці: М. Попович (учень Севери), Г. Чувалов (випускник Київської та Львівської академій), для якого головною була конструкція і, так би мовити, концепція «конструк-тивізму», що простежується й у власних творах, зокрема, «Сова» та поряд із тим йому була цікава й жива, експресивна ліпка, що демонструє портрет Снігурського (1981). З 1970-х викладацькі лави по-повнюються випускниками училища, що завершили й Львівський інститут (Й. Пал, І. Маснюк, Б. Корж, В. Сопільняк, П. Бідзіля), та випускником Львів-ського державного інституту прикладного і деко-ративного мистецтва – М. Михайлюком. Серед них виразно вирізняються настроєвою, емоційною ви-разністю скульптури Івана Маснюка, й навіть не головне, чи виконані вони у його неповторній екс-пресивній подачі («Біль»), чи трактовані більш ла-
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конічно («Часи зневаги»), бо основне – це чуттєва глибина, що робить скульптуру Маснюка живою. Таке вміння дано не кожному, поряд з грамотною ліпкою та відчуттям скульптурної форми. Ще од-ним скульптором, твори якого виділялися серед ужгородського середовища, був Василь Сопільняк. Закінчивши Київський державний художній інсти-тут, він не прагне формальних знахідок, а залиша-ється у межах академічної школи реалізму й ство-рює грамотні мистецькі твори, що привертають увагу своєю майстерністю («Мікеланджело»). По-ряд з тим Сопільняк усе вищезгадане поєднує з умінням передати психологізм (у портреті Шоста-ковича) та драматизм (у «Реквіємі») й знайти необ-хідне пластично-фактурне трактування, що під-креслює характер чи стан. Зрозуміло, що рівень підготовки цих виклада-чів, які продовжували чи традиції львівської плас-тики, закладеної Северою та його учнями, чи тра-диції реалізму київської школи, позитивно впливали на формування, власне, скульптурного мислення.                     ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Лариса Купчинська. Віденська академія образотвор-чих мистецтв і художники Закарпаття ХІХ ст. // Образо-творче мистецтво. – №2. – 2016. – С. 22. 2. Лариса Купчинська. Віденська академія образотвор-чих мистецтв і художники Закарпаття ХІХ ст. // Образо-творче мистецтво. – №2. – 2016. – С. 24. 3. Лакатош С. Розвиток художнього литва на Закар-патті XVII-XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 17–18. – Харків, 2013. – С. 36–37. Режим доступу: http://tihae.org/pdf/t2013-01-05-laka-tosh.pdf. 4. Мартиненко В. Василь Свида: Скульптура: Альбом / В. Мартиненко. – К.: Мистецтво, 1987. – С. 13  5. Ольга Ігнатенко. Вплив мистецького середовища повоєнного Львова на формування сучасної творчості скульптора І. Самотоса // Народознавчі зошити. – № 4 (106). – 2012 file:///C:/Users/Ольга/Downloads/NaZo_ 2012_4_16.pdf.  6. Орест Голубець. Сучасна скульптура Львова. – Львів: БаК, 2015. – С. 12.  
 
Стаття надійшла до редколегії 10 жовтня 2017 року 

УДК 7.071.1(477.87)-051Франко 
 
Оксана ГАВРОШ, 
мистецтвознавець, 
м. Ужгород, Україна 
 
ІВАН ФРАНКО У ТВОРЧОСТІ  
ЗАКАРПАТСЬКИХ МИТЦІВ 
 Мистецька Франкіана Закарпаття нараховує не-велику кількість памʼяток. Значна частина мистець-кого доробку припадає на радянський період. У 1948 році до створеної обласної картинної галереї Київським державним музеєм українського ми-стецтва був переданий живописний портрет Івана Франка. На жаль памʼятка не мала авторського під-пису та датування, тож довгий час не була іденти-фікована та зберігалась у фондах музею. Сенсацій-не відкриття досі не відомого для франкознавців портрету відбулось у 2007 році завдяки львівсько-му науковцю Юрію Ямашу.  За всіма ознаками ужгородське полотно, ймо-вірно, належить пензлю Івана Труша, який протя-гом життя створив цілу галерею портретів Франка. Дослідник припускає датування картини 1908 ро-ком, у час перебування поета у Карпатах. Портрет має інший аналог, написаний художником Ф. Кра-сицьким у 1909 р. з подібним композиційним рішен-ням, ракурсом, настроєм та виразом обличчя. Саме за цими характеристиками автор дослідження «Труш ма-лює Каменяра» припускає, що «закарпатський порт-рет» був написаний Трушем на Гуцульщині. Подібну думку висловив й відомий мистецтвознавець Гри-горій Островський у дослідженні «Іван Франко і образотворче мистецтво», оповідаючи про портрет 1908 року, написаний у Довгополі.  Композицію вирізняють відносно великі розмі-ри – 91,5х72 (полотно здубльоване на фанеру, олія) у порівнянні з іншими Трушевими портретами Франка. Художник зобразив погруддя поета у роз-вороті на три чверті, характерному для більшості його Франкових портретів. Поет поринув у глибокі роздуми, тож його погляд спрямований повз гляда-ча. На перший погляд композиція є незавершеною: непрописаний задній план, відчутний неспокій та недомовленість.  До теми Франка звертався Йосип Бокшай, який у 1920-х роках активно співпрацював з місцевою «Просвітою». Викладаючи у Львівському держав-ному інституті прикладного і декоративного мис-тецтва, фундатор закарпатської малярської школи зобразив живописний пейзаж «Яблуні Франка» (1958, полотно, олія, 78х95), де відобразив рідні для письменника краєвиди. Це один із авторських варіантів пейзажів, які Бокшай написав на плене-рах в Галичині. Показово, що перший варіант пей-зажу «Яблуні Івана Франка у Львові» (1953, полот-но, олія, 64,5х89,5) представляв творчість корифея крайового живопису на першій груповій виставці закарпатських художників у Москві у 1956 році. У липні 1957 року на ІХ обласній виставці робіт художників та майстрів народної творчості Закар-
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паття експонувався портрет Івана Франка, створе-ний, імовірно, до 100-ї річниці з дня народження митця. Деревʼяна інтарсія (80х58)належала Сергію Кіщуку – народному різьбяреві з Ужгорода. У не-простій техніці, що дозволяє створювати дивовиж-ні за своєю виразністю твори, автор передав харак-терний образ Каменяра, відштовхуючись від відо-мих фотопортретів поета. Першою монументальною памʼяткою на Закар-патті став памʼятник Франкові, відкритий 30 бе-резня 1960 року у Сваляві. Погрудне зображення Каменяра прикрасило парк ім. І. Франка, поблизу новозбудованого Будинку культури. Автором па-мʼятки місцевого значення (взятий під охорону держави у 1970 р.) є академік, народний художник СРСР та УРСР Микола Лисенко. Серед його робіт ці-ла галерея видатних діячів, серед яких Т. Шевчен-ко, О. Пушкін, М. Лисенко та інші. Створення по-груддя із залізобетону припадає на 1959 рік. Як згадує онука скульптора, погруддя Шевченка та Франка прикрашали подвірʼя київського будинку скульптора у Редутному провулку. Авторські версії свалявського памʼятника за кілька десятиліть по-стали у Вінніпезі (1984 р., Канада) та Хмельниць-кому (2007 р.) В образі Франка художник використав звичні для своєї творчості прийоми: елементи пластичної експресії та романтичну емоційність. Художник компанує погрудну версію. Постать поета зображе-но у вишиванці, з накинутим на плечі піджаком. Злегка повернута у бік голова, зосереджений по-гляд допомагають передати образ мислителя та вольової людини.  Майже через півстоліття у 2005 році погруддя Франка було встановлено у Великому Бичкові у парку, що також носить імʼя поета, поблизу крає-знавчого музею. Ініціатором вшанування памʼяті українського просвітника стала голова селищної ради – Одарка Зеленко. Виконання замовлення ді-сталось ужгородському скульптору Богдану Кор-жеві, родинне коріння якого походить із цього най-старішого населеного пункту Рахівщини. Автор зобразив Франка у розквіті життєвих сил. Обраний матеріал – штучний мармур – вимагав узагальнен-ня, тож у підсумку вийшов сповнений внутрішньої експресії образ. До сьогодні у майстерні скульпто-ра зберігається ескіз до памʼятника – невелике по-груддя Франка. На превеликий жаль, за кілька років обабіч па-мʼятки було становлено ще два памʼятника січови-кам. Не обдумане рішення спотворило паркову мо-нументальну композицію, що згодом було й «під-кріплено» тонуванням памʼятників позолотою. Так, добра ініціатива розчинилась у гонитві за яск-равими зовнішніми ефектами. У жовтні 2006 року відбулось відкриття бронзо-вого погруддя Іванові Франкові у Рахові. Ініціато-ром збору коштів на памʼятник до 150-річчя поета став ректор Прикарпатського національного уні-верситету імені Василя Стефаника, член-кореспон-дент НАН України Богдан Остафійчук, який особис-то офірував свою премію Франківської ОДА. У той 

рік зусиллям колективу університету вдалося зі-брати понад 50 тис. гривень. Автором погруддя, який постав на подвірʼї навчально-консультаційно-го центру – філії університету у Рахові став стар-ший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського університету Богдан Гладкий.  У день відкриття на базі наукового центру від-булась науково-теоретична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження І. Франка. На урочис-тостях були присутні голова Рахівської райдержадмі-ністрації Е. Зелінський, голова райради І. Сурмачев-ський, міський голова Я. Думен, які поклали до па-мʼятника мішечки з землею з різних місць, повʼяза-них з життям і творчістю Каменяра. 24 серпня 2010 року мальовничу Колочаву на Міжгірщині прикрасили два мистецькі памʼятники – погруддя Тараса Шевченка та Івана Франка. Зоб-раження Каменяра встановили на подвірʼї загаль-ноосвітньої школи № 2 (присілок Брадолець). Ав-тором обох погрудь став львівський скульптор, уродженець Колочави Петро Штаєр, а меценатом проекту – депутат Верховної Ради кількох скли-кань Станіслав Аржевітін.  Образ українського поета не оминув уваги й львівського скульптора, уродженця Рахова Юрія Гавʼюка. Автор цілої галереї портретів у 1985 році створив композицію «Я думав про людське братер-ство нове», де в бронзі відтворив образ Франка (зберігається у музеї Франка в с. Нагуєвичі). Півфі-гура зображує поета, сповненого життєвої сили. У його схрещених на грудях руках розгорнута книга, від якої поет на мить відірвався. Злегла опущений погляд, зосереджений вираз обличчя створюють глибокий образ Франка, наповнений філософським настроєм. До франкової теми зверталась й заслужена ху-дожниця України Надія Пономаренко. В її творчому доробку – створення ілюстрацій до поеми Дмитра Павличка «Задивлений у будущину» (Львів: Каме-няр, 1986), яку відомий український поет написав до 130-річчя з дня народження Франка. Молода уж-городська мисткиня розробила чорно-білі рисунки титулу, заставок і кінцівок розділів (туш, перо, олі-вець з вкрапленнями золотої фарби). У архіві ви-давництва залишились оригінали ілюстрацій до поеми, які не увійшли до львівського видання.  Інспірації творчості Івана Франка знаходимо у мистецькому доробку ужгородської художниці Олени Кондратюк. «Украдене щастя» (2009, полот-но, олія, 70х80) – композиція з циклу «Карпатські сни», навіяна однойменною повістю Каменяра. По суті, це єдина у серії робота, де присутня людина. В інтерпретації художниці класичний любовний три-кутник зображений як оніміле братство знедоле-них. Оминаючи сюжетні колізії, Олена вміло пере-дала жмут емоційних суперечностей між головни-ми персонажами. Пекуче сонце в композиційному центрі полотна стало головним суддею у любовній історії героїв. Художньо-пантеїстичне трактування цього класичного твору наближує версію Олени Кондратюк до типового образу часів матріархату, 
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де жінка – уособлення родинного центру, а її чуття, емоції та бажання – закони для чоловіків, які поруч.  Гіпсовий бюст та живописний портрет Франка прикрашають й приміщення Закарпатської облас-ної організації НСПУ. На жаль, автори памʼяток не ідентифіковані. За словами Василя Густі, портрети Каменяра у цих приміщеннях він памʼятає ще з 1960-х років.  Творчість Івана Франка спонукала до живопис-них інспірацій й молодого закарпатського автора Петра Ряску. У 2011 році художник з Білок взяв участь у пленері, який відбувався у Нагуєвичах. Протягом 10 днів митці з усієї України мали змогу милуватись краєвидами батьківщини Каменяра та зануритись у атмосферу, яку львівʼяни з любовʼю відтворили у будинку батьків поета та художньо-меморіальному комплексі «Стежинка Івана Франка».  Результатом художніх мандрів Петра Ряски ста-ла виставка «Розквітле листя», яку автор презенту-вав у львівській галереї «Леміш». Основу експозиції склали твори, створені під враженнями перебуван-ня на батьківщині Івана Франка: «Розквітле листя» (диптих, полотно, олія, 90х131), «Духи» (фемініс-тичні духи) (полотно, акрил, 50х70), «Франко і му-за» (полотно, акрил, 50х70) та триптих «Розквітле листя» (полотно, акрил, 200х255). Показово, що ав-тор картин уникає прямих алюзій, використову-ючи звичний для себе спосіб декоративної стиліза-ції. При цьому наважується на власне прочитання відомої поетичної збірки «Зівʼяле листя», транс-формуючи Франкові жмутки на «Розквітле листя», що й визначило загальну назву проекту.  Графічна серія «Н» (2015 р.) ще один погляд на Франкову поетичну творчість ужгородської худож-ниці Лесі Корж. У 5 композиціях мисткиня спробу-вала передати авторське бачення стану, в якому перебував Іван Франко, створюючи поетичні цик-ли «Зівʼялого листя». Художниця свідомо відмови-лась від ілюстративності, передаючи складні ду-шевні переживання поета через асоціації та інспі-рації. Графічні аркуші, виконані у авторській техні-ці (ручка, палець, вода) стали не просто описом внутрішнього стану поета, а радше одкровенням, де прихований біль кохання стає видимим і чутним у алегоричних образах.  На жаль, зібраний матеріал засвідчує недостат-ню увагу до постаті та творчості Івана Франка се-ред закарпатських митців. Показово, що в радян-ські часи в області було відкрито більше памʼятни-ків Олександру Пушкіну, ніж Каменяреві.  
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УДК 82(477.87)-051Франко 
 
Наталія РЕБРИК, 
літературознавець, 
м. Ужгород, Україна  
ІВАН ФРАНКО В ЛІТЕРАТУРІ ЗАКАРПАТТЯ  

Нехай життя – момент 
і зложене з моментів, 

ми вічність носимо в душі... Іван Франко, «Мамо-природо!»  
...над шпилями стародавніх готик 
зійде твій дух, і дух твій просяйне... 

І Каменяр о чорні скали б’є! Дмитро Кремінь,  «Повернення Івана Франка»  Певно, ще треба немало часу, щоб ми змогли вповні віддати належне цьому чоловікові за зроб-лене ним «на ниві української культури». «Франко, – писав Тарас Салига, – був і залишається тим “аст-ральним тілом”, яке освітлює нашу сумну і драма-тичну, героїчну і трагічну минувшину, котре освіт-лює, якщо хочете, таку сумну і драматичну, героїч-ну і трагічну сучасність. Та головне – він у своїй мі-сійності є Світлом і в наші нинішні години держа-вотворчі. Тільки б нам зуміти цим Світлом освіти-ти усі темні лабіринти наших душ та суспільно-ду-ховні чи точніше бездуховні лабіринти сучасності» [1:89]. Сьогодні видається дивовижним, як за таке коротке життя, зіткане всуціль «з моментів» що-денної виснажливої понадлюдської праці, склад-них особистих проблем та сімейних обставин, по-всякчасних рефлексій і нестерпних мук сумління й сумнівів, вічною боротьбою з оточенням та ігнору-ванням його як письменника-новатора, філософа, ученого, страшного головного болю і нічних пере-слідувань духами-демонами, цим «письменником-робітником», який «лише допомагав ставити буди-нок цивілізації» [2:82] було стільки створено, що й до нині нащадки не можуть осягнути його величі, ба, навіть, видати повне зібрання його творів.  Життєвий і творчий шлях Івана Франка став предметом наукових зацікавлень багатьох закар-патських дослідників: Юрія Жатковича (переклади на угорську мову прози і драматургії, популяриза-ція творчості І. Франка в Угорщині, зокрема); Гія-дора Стрипського (переклади творів на угорську мову, літературознавчі дослідження, популяриза-ція творчості); Івана Панькевича (публікація тво-рів та літературознавчих досліджень Івана Франка і про нього); Володимира Бірчака (виховання юна-ків та юначок на творах Івана Франка, літературо-знавчі статті, спогади про письменника); Миколи Яська (літературознавчі та історіографічні дослі-дження творчості Івана Франка); Якова Штернбер-га (публікація наукових розвідок І. Франка, дослі-дження його взаємин з Ю. Жатковичем); Юрія Ка-чія (популяризація життя і творчості), Івана Виш-невського, Євгена Кирилюка, Павла Лісового (літе-

ратурознавчі популярні студії, наукові статті, бро-шури); Василя Микитася та Олекси Мишанича (ака-демічне дослідження життя і творчості І. Франка, участь у 50-томному виданні творів письменника, введення закарпатського франкознавства в загаль-ноукраїнський та європейський контекст); Олега Мазурка (уточнення відомостей про І. Франка і його взаємин із Закарпаттям); Лідії Голомб (літера-турознавчі дослідження); Романа Офіцинського (іс-торіографічні дослідження); Гната Ігнатовича, Йоси-па Баглая та Василя Андрійця (І. Франко і театр на Закарпатті) та ін. Найвагоміше дослідження проб-леми «Іван Франко і Закарпаття» знаходимо в мо-нографії Романа Офіцинського «Іван Франко в істо-ріографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини» [3]. Слід додати, що біографія Івана Франка, його твори та коментарі до них постійно друкувалися на сторінках закарпатської періоди-ки: в журналах «Ukrania» (Будапешт), «Наш рідний край» та його додатку «Віночок для підкарпатських діточок», «Пчілка», «Наша земля», «Голос життя»; у часописах «Наука», «Українське слово», «Пробоєм», «Наступ», «Зоря», «Земля і Воля», «Свобода», «Неділя русина», а також в угорськомовних «Kelet», «Kárpáti Lapok», «Görög Katholikus Hírlap», «Bereg», «Budapestі Hírlap»; в комуністичних тижневиках «Карпатська правда» і «Працююча молодь» та ін. Тож присутність Івана Франка на Закарпатті була активною – і за жит-тя (публікації творів, підтримка постійних стосунків із закарпатською інтелігенцією, дослідження фольк-лору і літератури Закарпаття), і після відходу у віч-ність (принагідні матеріали до дат народження і смерті, друк ідейно-патріотичних творів з метою піднесення національного духу тощо).  Іван Франко насправді добре знав літературу За-карпаття. І сьогодні залишаються актуальними його праці «Карпаторуське письменство ХVII-ХVIII вв.» [4], «Студії на полі карпаторуського письменства ХVII–ХVIII вв.» [5], «Студії над українськими народ-ними піснями» [6], «Найстарша українська народна пісня» [7] тощо. Вони стали основою для наступних дослідників і нині знаходяться в науковому активі. Скажімо, найстаршій українській народній пісні Іван Франко присвятив, крім згаданої, ще три стат-ті. Перша та друга мають однакову назву – «Сте-фан-воєвода», третя – «Пісня про Стефана, воєводу волоського» [8]. У них автор дослідив ліричний ха-рактер пісні, дав мистецький аналіз тексту, відно-вив (услід за проф. О. Потебнею) втрачені рядки, визначив жанр твору, його місце в українській культурі і значення для неї. Зокрема, Іван Франко писав: «Цю пісню ми не знайдемо в попередніх збірках українських народних пісень. Ще в сере-дині ХVI ст. дивна доля закинула її з рідної землі аж у Венецію, де один чех, на ім’я Никодим, вивчив її напам’ять і привіз до Моравії, на свою батьківщи-ну. Тут цю пісню почув Ян Благослав, тодішній на-стоятель общини “чеських братів”, він зацікавився нею, бо побіч інших своїх якостей був іще чудовим знавцем мов і написав, поряд з теологічними, істо-ричними та іншими працями, критичну граматику чеської мови того часу. В кінці граматики він ко-
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ротко розглянув слов’янські діалекти і помістив текст цієї української, або, як він її назвав, словен-ської народної пісні як взірець досить незвичної для нього мови. У 1571 році Благослав помер, і хоча граматика його не була надрукована ані за його життя, ані в найближчому майбутньому, все ж один примірник її, написаний гарним почерком, дійшов до нас (нині зберігається в бібліотеці Tere-sianum у Відні); в 1857 році твір Благослова був опублікований у Відні двома чеськими вченими, Іг-натієм Граділєм та Йосефом Іречеком, завдяки чо-му і згадана українська пісня появилася на світ. Щоправда, минуло іще двадцять років, перш ніж нею зацікавився російський вчений (родом украї-нець), професор О. Потебня з Харкова присвятив їй спеціальну розвідку. З властивою йому проникли-вістю дослідив він мову пісні, проте не відважився віднести її до якогось певного українського діалек-ту, хоча нітрохи не сумнівався в її українському по-ходженні. Пізніше він присвятив багато праці відповідній реконструкції тексту, що, зрештою, не становило для нього особливих труднощів, оскіль-ки чеський вчений, не маючи справжньої уяви про так званий “словенський” діалект, зате будучи об-дарованим витонченим слухом, сприйняв з уст Ни-кодима найтонші відтінки говору, так що й тепер в ньому можна легко розпізнати риси покутсько-гу-цульського діалекту Східної Галичини та Букови-ни. Більш детальне обґрунтування, яке лише до-повнить спостереження Потебні, я зроблю у своїй українській монографії» [7:217-218]. Дослідник вва-жає пісню унікальним зразком народного твору, в якому епіка і ліризм органічно сплелись, створив-ши дивовижної краси історичну баладу. Згодом перлина української поезії стає предметом дослі-дження Гіядора Стрипського, який полемізує з Іва-ном Яковичем щодо місця запису пісні, уточнює її жанр і, водночас, підтримує думку Франка, що «“Ште-фан воєвода” проситься на перше місце в збірниках пісень і в історії літератури, і то не лише красою своєю, але і часово» [9:208-209].  Далі піснею зацікавився відомий закарпатський літератор А. Рот. 28-30 травня 1956 р. Словацька академія наук з нагоди 100-річчя від дня наро-дження та 40-річчя від дня смерті Івана Франка провела в Пряшеві першу чехословацьку конфе-ренцію, присвячену пам’яті Великого Каменяра. У виданому науковому збірнику було вміщено стат-тю «знаного закарпатського літератора А. Рота “Про культурні зв’язки чехів і словаків із закарпат-ськими українцями”, в якій автор висунув гіпотезу про іншу місцевість першого запису української пісні “Ой, Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш”, або, як офіційно називають її в науковій літературі, “Пісня про Штефана воєводу”. Навчаючись на відді-ленні слов’янської філології Львівського держуні-верситету ім. І. Франка упродовж 1952-1957 рр., слухаючи лекції проф. Іларіона Свєнціцького, до-цента Миколи Пушкаря, ст. викладача Степана Мас-ляка, автор цих рядків, а також мої однокурсники – нині проф. Іван Ющук, доцент Юрій Круть, педаго-ги Лідія Степанець, Ганна Панькевич, Ірина Слі-

пець, Марія Прихода, Роман Герасимович, Юлій Цимбалістий, – усі ми тоді були твердо переконані, що чеський брат Никодем записав знану україн-ську пісню “Дунаю, Дунаю...” у відомому нам зі шкільної парти італійському місті Венеції. Те, що я довідався від А. Рота, проілюструю трохи ширшою цитатою: «Після поразки гуситського руху емігран-ти з чеських земель шукали притулку від лютої ка-толицької інквізиції в литовсько-руських землях. У цьому виявилась віра, яка віками жила в чеському та словацькому народах, що слов’янські брати на сході подадуть їм допомогу. Частина цих емігран-тів осідала на території Закарпаття. Вони виявляли інтерес до життя закарпатців, знайомилися з їх культурою. Особливий інтерес до життя закарпат-ських українців виявляв Никодем, друг Яна Благо-слава (1523-1571). Він записав у селі Бенатки біля Бардієва (на Пряшівщині) закарпатоукраїнську на-родну пісню “Ой, Дунаю, Дунаю, чому смутен те-чеш”. Це взагалі перший запис твору усної народ-ної творчості закарпатських українців» [10]. Тут слід зауважити, що, очевидно, А. Роту була відома праця Г. Стрипського «Штефан воєвода», оскільки саме Стрипському першому належить ідея про міс-це запису пісні – історичне Закарпаття. Але як би нам цього не хотілося, дослідження академіка Ми-коли Мушинки (професор кілька разів навертався до досліджуваної теми після проф. Івана Панькеви-ча і досить довгого переконання, що пісня таки за-писана за пʼятнадцять кілометрів від його рідного Курова) доводять, що Никодим привіз цю пісню са-ме зі справжньої Венеції [11]. Тобто Іван Франко не помилявся, а навпаки мав добре наукове відчуття, яке опиралось на глибоке знання історії, мови, культури закарпатських українців.  Євген Сверстюк вважав Івана Франка поетом і мислителем, що «духом кормив цілі покоління» [12:71]. У цьому контексті часто цитують поезію «О. Лунатикові» – розповідь про те, як «мужицький син, вигодуваний твердим мужицьким хлібом» ви-стояв «під тиском модерних течій, теорій і віянь часу і зберіг обличчя, голос і сумління здорової лю-дини»; вірш, що став заповітом нащадкам, які по-стануть перед спокусами часу: 
 
Я б вам душі переродив, 
Я б вам випрямив хребти, 
Я б людей з вас повиводив... [13:268].  У Франкові часи глобального релятивізму, вреш-ті, як і сьогодні, перераховані чесноти не є в поша-ні: кому потрібно людську душу?, легко ламаються випрямлені хребти, а бути Людиною взагалі не модно... І тим не менше Франкове імʼя гордо зву-чить понад часом, і кожне нове покоління з трепе-том вчитується в його пророчі слова... А ми з пев-ністю можемо твердити, що постать Івана Франка та його літературно-мистецька, наукова, філософ-ська спадщини мали значний вплив на цілі поко-ління закарпатських письменників в ідейно-тема-тичному, художньому та мовному дискурсах. Певні дослідження щодо авторитетності Івана Франка в 
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літературі Закарпаття здійснив П. Лісовий [14],     О. Мишанич [15], Л. Голомб [16], Р. Офіцинський [3] та ін. Націо- та державотворчий, патріотично-на-ступальний, закличний пафос програмних поезій Каменяра суголосний із натхненними віршами Ва-силя Ґренджі-Донського, Зореслава, Федора Моґі-ша, Івана Ірлявського, Івана Колоса, Костя Вагиле-вича та ін. До прикладу, диптих “На шляху” Зоре-слава – два заклично-переможні сонети про вічну боротьбу добра і зла, про тернистий щоденний шл-ях на Голготу, про жертвенність і віру, про пісню перемоги і бажання кріпити на шляху безсилих: 
 
Мій ворог на шляху упав під ноги… 
Іду!.. Співаю пісню перемоги, 
Іду безсилих на шляху кріпить [17, с. 41].  У подібному дискурсі (а, власне мова про мо-ральні людські цінності, про християнські заповіді, написані на людському серці, записані в совісті людській) звучить теза Івана Франка: «Ми мусимо серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяс-нювати собі його, мусимо вживати всіх сил і засо-бів, щоб наближуватись до него...» [19:170]. Другий вірш циклу – це дух «Каменярів» («Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас…»), це таке натхненне переконання, що життя – тільки «в борні, в терпінню», що не можна коритися чорним будням, що «охлялі духом – се живі мерці», що, перейшовши тер-ни, обов’язково побачиш зорі, а завзяті, дійшовши до перемоги, отримають вінці. Чітке дотримання форми сонету – п’ятистопний пірихований ямб, два катрени з перехресним римуванням, дві терцини тернарного римування, окситонна і парокситонна рими, – за-пальний ритм, підтриманий анафорою, несподіва-ними метафорами: «на терні впали мої горді льо-ти», «я боронивсь надламаним крилом», «мільйони, здавлені життям, падуть, Та лиш великі духом знов стають І далі йдуть тернами без тривоги», «хороб-рих ждуть вінці», – вживання дієслів активного стану, наказового способу робить поезію теж програмною:  
Ідіть, змагайтеся в страждань горінні,  
Людьми ви є лише в борні, в терпінні, – 
Охлялі духом – се живі мерці! 
Ідіть, з собою і з життям боріться,  
Ідіть і чорним будням не коріться,  
Ідіть, а там – хоробрих ждуть вінці! [17:42]  Такими ж програмними слід вважати поезії «Ідея», «Нащо? Пощо?», «Молитва нації», «Повстань, пророче!» і под. У них автор закликає виховувати нове покоління мужніх, хоробрих і готових до пра-ці й боротьби патріотів, відкинути зневіру, сльози, журбу і страх, закликає всіх поетів  зневірених і занімілих  сколихнути своїми піснями все Підкар-паття!  Вбачаємо певний символізм Франкової долі і долі Ніоби з однойменного сонету Зореслава. Ма-тір-страдниця – Ніоба, та Ніоба, що була дочкою фрігійського царя Тантала і дружиною фіванського володаря Амфіона, що мала чотирнадцятеро дітей і 

була найщасливішою матір’ю, та через зухвалість і зневагу до богині Лето, матері двох дітей, жорсто-ко поплатилася за гординю: в один день Аполон і Артеміда (діти Лето) стрілами повбивали всіх нащадків Ніоби. Тіла їх були поховані тільки на де-сятий день, а Амфіон сам заподіяв собі смерть. Ніоба завмерла від жаху, болю і сліз над загиблими дітьми і чоловіком. А згодом Зевс змилостивися і перетворив її на скелю, яку вітер переніс в Лідію, на батьківщину згорьованої матері. Там, високо на горі Сіпілі, стоїть обернена в камінь Ніоба і вічно ллє сльози скорботи [18:75]. Як од кошмарного сну рятує раптове пробу-дження, так і тут, коли туга стає нестерпною, вини-кає прагнення зробити крок через невидиму межу болю, вихопитись із свого тіла, з тіснин туги – і тоді відбувається перевтілення [20], наступає особ-ливий стан, щось середнє між життям і смертю, а, можливо, щось значно гірше, ніж смерть. Це – при-реченість, закам’янілість, безмовність болю: обер-нулась у камінь Ніоба, побачивши смерть усіх своїх дітей, але біль триває і в камені – він спливає сльо-зами. У подібному стані був у 1914 році Іван Фран-ко: самотній, фізично безпорадний, рік тому похо-вав старшого сина, старший Тарас – на італійсько-му фронті, молодший Петро – доброволець Україн-ських Січових Стрільців, дочка Анна – у тітки в Ки-єві, дружина переживала гострі напади спадкової душевної хвороби, тому Іван Якович змушений був помістити Ольгу Федорівну до лікарні для душев-нохворих, а сам – в злиднях і самоті, обтяжений па-ралічем рук, безсонням і майже повною сліпотою «далі тягнути воза національного обовʼязку»: «Не в тім моя мука, що терплю фізично, але в тому біль-ша мука, що стільки часу проминуло, а я не можу докінчити моїх зачатих праць. Скільки в моїй голо-ві набралося тем та важних думок, а мої гадки не хочуть зі мною йти до гробу» [21:111]. І Зореслав побачив у печальнім образі Ніоби не розпач і кви-ління, а шалений спротив обставинам. А замість Ніоби постала перед ним Україна (хоча Зореславів сонет «Ніоба» написаний за мотивами творів росій-сько-польського поета-емігранта Лева Миколайо-вича Гомоліцкого), виснажена смертельним боєм за свої ідеали та непомірними втратами синів і до-чок на полях битви… Проте не покорена, готова пе-ретворитися в «люту львицю»:  
В тім оці, повнім розпачу й боління, 
Світ гарних штук нову знайшов оздобу. 
І нині, воскресивши мітів добу, 
Не бачить сліз, не чує в нім квиління. 
Та ти, страдальна Україно-Мати, 
Хоч знищена важким смертельним боєм, 
Не розпачай в терпінні, а кріпися  
І не бажай німим камінням стати, 
Щоб дивувати світ статуй спокоєм, 
А радше в люту львицю замінися!... [18:75].  Зореслав, як і в свій час Іван Франко, застерігає Україну від смертельного самознищення: Ніоба, 
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тільки втрачаючи останню – наймолодшу – доньку, зрозуміла, що, по суті, сама знищила своїх дітей; тож і Україна повинна завжди бути в обороні своїх дітей, не вимагати від них зайвих жертв. Можна тільки уявити собі, які думки роїлися в голові мо-лодого теолога, які почуття розривали його серце, коли в чужій, вже нацистській Італії закликав Укра-їну кріпитися на шляху боротьби, а «не розпачати» (тут: очевидно, не впадати в розпач), не перетво-рюватися в німе каміння, а твердо пам’ятати висо-ке покликання: бути, хоч «страждальною», та все ж матір’ю для своїх дітей. Органічне переплетіння мі-фу, символа з реальністю і імпресією, форма соне-та, наступальний тон поезії, використання наказо-вих дієслів, інверсії, кількаразове повторення опорних слів засвідчує сублімований вияв підсві-домих державотворчих імпульсів Зореслава, гово-рить про нього як про поета наративного модусу. Як це суголосно з Франковим: «Не ридать, а добу-вати…», «....працювать, працювать, працювати. В праці сконать!» чи «О ні! Не самі сльози і зітхання Тобі судились! Вірю в силу духа І в день воскрес-ний твойого повстання…» Якщо у творчості Зореслава ми знаходимо тіль-ки франківські мотиви, то Петро Скунць і Дмитро Кремінь присвятили Великому Каменяру оригі-нальні твори, які заслуговують на окрему розмову.  У 1967-1968 рр. Петро Скунць написав поему «На границі епох», присвячену поету-антифашисту Дмитру Вакарову. Поема складається з 20-ти окре-мих розділів-віршів, один з яких має назву «Над то-мом Франка». Петро Скунць вкладає в уста Вакаро-ва власні роздуми над творчістю Франка та його значенням для духовного росту як ліричного ге-роя, так і самого автора. Тут маємо, власне, полі-тичну сатиру на тогочасний лад «з лисими вождя-ми» і хитрими лисами Микитами [22:ІІІ:114-116]. Кожна строфа присвячена певному твору Франка; і так, як з тих творів струменить віра в Україну, у вічні людські цінності, так і кожна строфа ствер-джує думку, що «є така країна Франкіана» –Украї-на, в якій оживає зівʼяле листя, де каменярі із лихо-вісних хмар і грому викресають ясні дні, де «крізь болото свинських конституцій» душа проходить чистою і не тоне в багнюці, де не пропивається до-ля і «не роблять кроку без мети»... Тобто, рушаючи у незнане, мусимо знати, звідкіля рушаємо, хто на-ші діди-батьки, мусимо тримати міцний звʼязок по-колінь, не переривати боротьби за свою Елладу, «де живуть Шевченко і Франко», адже вони щодня наближали Україну до нас, тож і ми повинні пере-дати її «своїм синам» не політично занедбаною, не духовно знівельованою, не національно спрофано-ваною, не екологічно сплюндрованою, не «Вічною Катериною», а такою, де кожна людина незамінна, де шукають красу і ждуть від весни наступної вес-ни... Як зауважує Тарас Салига, «Оце зʼєднання і є Скунцева творчість у своєму послідовному худож-ньо-логічному розвитку... це його шлях у худож-ньому осягненні суспільно-політичної чи, якщо хо-чете, громадянської поведінки людини його часу. Врешті, він жодних відкрить не робив. Для україн-

ської літератури чи, якщо узагальнено говорити, для української культури, її цивілізованої думки це була дорога, прокладена Шевченком і Франком, яку хтось мусить мостити далі. Кожен час вимагає своїх “мостових”. І кожен час народжував таких... Скунць запалив скалочку свічки поетичного слова на са-мому світанку шістдесятництва...» [23:63-65]. Як стверджує Петро Іванишин, починаючи з по-еми «На границі епох», у Скунця зʼявляється на-скрізний образ і мотив України як «нашої – не своєї землі» [24]. Цей мотив маємо у Шевченка («...на на-шій, не своїй землі...», «ми в раї пекло розвели»), у Франка («Не кохам Руси...», Ботокудія, «...у мене ж тая русь – кривава в серці рана...»), у Маланюка (степова Еллада і відьма сотниківна, що летить «своїх дітей байстрючу пити кров»), у Зореслава («Не знаю й сам, чому я покохав // тебе, о Україно розіпнята, // тебе, в кайданах, в невольничих ша-тах, // оганьблену тавром усіх неслав...»), у Скунця («твоя Вкраїна Вічна Катерина – // байстря у дит-будинок віддає», «Земля химер»):  
Безпросвіття  
моєї нації – 
три століття 
реанімації. 
Гнала, гнала – й загнала коня 
під Москвою козацька січ. 
і нема українського дня, 
є лише українська ніч. 
А за Чорними – Білі моря. 
білі ночі і сни льодові. 
Той, хто в душу пускає царя. 
видно, жив без царя в голові. 
Дивне диво 
моєї нації –приведи їй для коронації 
хоч приблудника впівума, 
тільки б знали чужі і свої, 
що на каторгу йде не сама, 
живосилом погнали її. 
То чиєсь, а не власне зло, 

 
що до сходу волали ми, 
аби сонце і нам зійшло, – 
і зійшло воно з Колими... [25:ІІ:104].  Мотив чужості, окупованості, не-приналежнос-ті-українцям рідної землі переходить і в часи пост-колоніальні. Рідний край для письменика стає «пеклом» під правлінням «тучного начальства», «що п’ють горілку із церковних чаш?..» «Таким чи-ном, – доходить висновку Петро Іванишин [24], – знову актуалізується образ вітчизни як неналеж-ної корінній нації неоколонії пострадянського ти-пу, що призводить до буттєвої неприсутності (“ні-би є ми і ніби – нема”) народу на власній землі, зок-рема, рідному Закарпатті:  
На землі, що між Тисою й Доном, 
ніби є ми і ніби – нема. 
На Вкраїні ми всі закордоном, 
бо Вкраїна й на волі німа. 
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Я здержу наболілі прокляття, 
попрощатись не можу з добром, 
хоч зробилось моє Закарпаття 
прохідним європейським двором [22, т. І, с. 218].  Це – символіка під знаком Франка Скунцевої по-етичної стилістики, яка передає стан його душі в кризових ситуаціях, це намагання пояснити ним закони конкретної реальності, це – поетові думки, опромінені його серцем, тому вірші “спресовують-ся у виразно яскравий публіцистизм строф, що ме-жує з афористичністю вислову”» [23:76]. І в цьому сила Скунцевої поезії. «Скалочку свічки», про яку говорив Тарас Сали-га, від Петра Скунця підхопив його молодший по-братим Дмитро Кремінь. Абсолютно суголосно Скун-цевій звучить його поезія «І мова Тараса, і мова Франка» [25:660] стосовно щоденної «муравлиної праці» на благо Вітчизни, стосовно тяглості вічної боротьби за ніби недоречні на сьогодні ідеали і відданості цим ідеалам попри все:  
І мова Тараса, 
І мова Франка... 
Я також старався: 
– Ні дня без рядка! 
Щасливо писалось 
І довго жилось. 
І дещо зосталось. 
І трішки збулось. 
Мене не купили 
Ні слава, ні гріш... 
І все ж не кумири, 
І все-таки вірш!   Автор розуміє, що є певний літературний канон, до якого відносить Шевченка і Франка, на який орі-єнтується у своїй поетичній творчості все життя і за яким оцінює власні досягнення. Д. Кремінь і його ліричний герой, «прийшовши у старість», від-чуває себе неофітом, він свідомий того, що за про-жите і нажите жде чи то нагорода, чи то розплата, та він певен, що має своє обличчя, бо ж не продався і не купився, – «пізній автопортрет» –«пізній ря-док», а Командор, що гряде, розпізнає поетову і славу, і неславу. Строга побудова вірша, чіткий ритм, лаконічність вислову, глибока образність, поміжрядковий смисл ставлять поезію в один ряд з патріотично-закличними творами самого Каменяра, такими як «Гімн», «Каменярі», поема «Мойсей» і под. Справжню оцінку життю і діяльності Франка дав Дмитро Кремінь у поезії «Повернення Івана Франка» [25:148-149]. Автор, використовуючи відомі факти з життя поета про хвороби і самотність, про виснажли-ву працю і матеріальні нестатки, про багатогранність таланту і вічне життя на межі, про нічні галюцинації і поховання в чужий гробівець, різко розмежовує, що тлінне, а що вічне, що – людям, а що – Богу:  
Поетів не оплакують. 
Вони 
ще за життя оплакані доволі. 

Вони ізгої, та вони сини 
свого народу і своєї долі. 
Життя і смерть, – 
хіба це дивина – 
на грані бути? Граней справді досить, 
як цвинтарна страшна самотина, 
бридуще над тобою заголосить. 
А щодо смерті? Вік живи й роби,  
аж поки прах потягнуть до музею, 
і аравійських дюн пласкі горби 
тобі у ноги упадуть, Мойсею? 
І вздриш у хмарах – 
символом скорбот – 
парсуну, чи диявольську, чи божу... 
А твій народ, Мойсею, твій народ – 
„як паралітик той, на роздорожжю”. 
Усе так є. Усе сумне, земне. 
Та над шпилями стародавніх готик 
зійде твій дух, і дух твій просяйне, 
його не замуруєш в анекдотик. 
І чорнота, й сліпа самотина 
твоє ім’я собі на карб запише... [25:148].  Найболючіше не те, що сумно, самотньо і чорно, а те, що твій народ і нині – «як паралітик той, на роздорожжю». Україні саме сьогодні, як ніколи, по-трібен Франків «Дух, що тіло рве до бою», Вічний Революціонер, непогамовний Каменяр... Іншими словами: беріть за приклад Франка, вчіться від нього жити для України, щодень працювати на її благо, безкорисливо, щиро, до скону... 
 
Він із могили зводиться, встає. 
Мойсей проходить мури, пусти, брами... 
 
І Каменяр о чорні скали б’є! [25:149].  Цьогоріч ми відзначаємо соті роковини від дня відходу у вічність Івана Франка. Шістдесят років тому (але що змінилося сьогодні?!) Євген Маланюк писав: «Пройшло сорок років з дня смерти Франка, сорок років насичених судьбоносними для нас істо-ричними подіями, років обудження і зриву Нації, але й років наших фатальних хиб і національної сліпоти. Років, у яких так трагічно відчувалася не-

присутність (виділення автора – Н. Р.) саме Фран-ка» [1:119]. Для кожного українця Іван Якович Франко – людина визначного таланту і праці, – пи-сав Іван Труш у газеті «Діло» за 18 вересня 1912 р., – який трудився дуже довго в поті чола і «з накладом найбільшого хисту, якого, одначе, матеріальний доробок стоїть в разячій диспропорції до зужитої ним енергії, осягнених визначних успіхів. Дивимо-ся на світлу постать Івана Франка, якого діяльність серед нашої суспільності стала частиною історії на-шого духовного розвою і духовного поступу... Іван Франко переймався усіма проявами, що змагали до поступу, а збагатившись новими здобутками, був він тоді серед реакції одинокий у нас, який мав від-вагу і талант передавати їх, відроджуючися, грома-ді. Передовсім давав він своїм цілим життям при-клад, що можна і треба для загального добра пра-
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цювати тяжко, без особистих користей. Як суспіль-ний діяч міг Франко в дечім помилятися, але його безкорисної затяжної праці для своєї суспільності не міг ніхто інтерпретувати як помилку. Охочим просвітлювала вона яко сонце! Ціле підростаюче покоління слухало його слів і було перейняте його добрим прикладом» [цит. за: 1:123-126].  Мистецький внесок Івана Франка в історію ук-раїнської літератури традиційно вважався реаліс-тичним, проте сьогодні науковці твердять, що він цілком вписується і в модерний дискурс [26:725]. Модерний підхід до зображення жінки віднаходи-мо вже в ліричній драмі «Зівʼяле листя», де вона утаємничена, фатальна, неприступна, пристрасна, жадана. І. Франко продовжує конструювати чисто чоловічу рецепцію образу дивовижної жінки в нео-романтичному дусі, створює особливу модель жі-ночої поведінки, виписує незвичайну за своїм соці-альним статусом і поглядами, талантами і психоло-гією героїню в «Батьківщині», «Сойчиному крилі», «Перехресних стежках». Усі героїні сповнені жаги до життя, до звершень, чогось небуденного, вибо-рюючи право жити повноцінно, проте жити сер-цем, емоціями, пристрастю. Це – жінка, яка прагне змінити світ. Але її поведінкою керують лише по-чуття, відповідно, «вона створена для прикрашан-ня життя, принесення насолоди чоловікові і ніколи не зможе бути рівноправною з ним, адже він – бу-дівничий життя, його стрижень, вона ж завжди і в усьому буде шукати його покровительства» [26:727]. Письменник ніби дискутує з сучасними йому фемі-ністками, проте щодо жіночої психології, суспільної ролі жіноцтва, приймає позицію: усі героїні – трагічні особистості, жодна з них не бачить свого життя поза або паралельно зі світом чоловіків, а тільки в ньому, тому вони або повертаються до своїх суджених, або закінчують божевіллям чи смертю.  У літературі Закарпаття модернізував образ жінки Сергій Степа [27]. У нього теж жінки фаталь-ні. Вони – як стихійне лихо. Несподівано приходять і несподівано відходять. Стосунки з ними недовго-тривалі, та життєво вагомі. Вони приносять насо-лоду і розуміння істини. Вони дарують свободу думкам і навік ув’язнюють почуття. Вони – реальні і придумані. Земні й небесні. Сонцесяйні й місяце-поклонні. Вічні й ефемерні. Їх приймаєш – як наго-роду, даність і покару. Та, йдучи за Франком, його жіночі образи створені як антиідеал до фольклор-но-сентиментальних Марусь з великою домішкою неприхованої сексуальності. Перша – проста і пре-красна, з великими карими очима, довгими, чомусь вологими віями, чорним гладеньким волоссям, без-доганною фігурою «на зразок тих, які друкують на обкладинках журналів, що продаються на Півден-ному вокзалі»; яка не визнавала ліфчиків (ой-йо-йой!) і цілувалася так, що ставало страшно; яка ні-чого не вимагала, а натомість покірно-щедро відда-вала все, жодного разу не сказавши «ні!»; вона – те, чого не було ніколи і чого ніколи вже не буде… Друга – мінлива Бридка Баба: то стара циганка, «розпухлі ташки грудей якої звисали на роздутий живіт» (б-р-р!), то – молода вродлива дівка, з-по-

між стулених половинок грудей якої так само визи-рали карти, що вміли сказати, що було, і передба-чити, що буде; а виразні соски (вав!) розпинали баг-дадський шовк плаття; то – смачна, з паризької па-нелі блондинка, вдвічі гарніша, ніж ті, про які вза-галі мріє чоловік, загадково відкрита, фантастично щедра, водночас володарка і рабиня, що затягала у прірву любощів і кохалася так талановито, навіть з надлишком (підтверджуючи аморальні теорії опаль-ного Сіґізмунда!), не обмежуючи себе кордонами пристойності, вміла зробити так, щоб на ранок його тіло було «легким і вільним, і готовим леті-ти...», відьма–графиня–повія, яка знала, що людина створена не для щастя, а для «чогось іншого»... Третя – мудра, добра, але звично-тепла «своя» дру-жина і безвідмовна, розуміюча і жадана «чужа»... Є ще донька крамаря – трохи старша, непередбачува-на, пружна, холодна, вимріяно-ідеальна, і тому не-досяжна, котра перевернула все життя і не дала й крихіточки ніжності, а залишила по собі тільки зверхність і страх, біль і відчай. Насамкінець – три-рубльова шльондра, подивитись на злягання якої бігли всі, бігли, як гусаки біжать за гускою, неаку-ратним таким рядочком, бігли, щоб змінитись, щоб подивитися один на одного і побачити власні і чу-жі душу, мораль, каліцтво, ницість, деґрадацію, розбещеність і найстрашніше – відчути невизначе-ність і невідомість, марноту життя і невідворот-ність втрат... Творчість Сергія Степи цілком органічно вкла-дається в рамки вирішення так званого чоловічого питання, що було виразно артикульоване як проб-лема суспільного й особистісного рівнів в останній третині ХХ століття (відзначте, на сто років пізні-ше від актуалізації добре знаного жіночого питан-ня). Як аксіома сприймається переконання, що уся наша цивілізація є цивілізацією чоловіків (Г. Зім-мель), незаперечним став факт, що «світ – це дім чоловіка, а дім – це світ жінки» (С. Моем). Держава, право, мораль, релігія, мистецтво, патріотизм – сус-пільні ідеї, категорії, які з точки зору форми та прагнень є власністю всього людства, хоча фактич-но впродовж усієї історії вони мають цілком чоло-вічий характер. Традиційний спосіб життя мужчи-ни (незалежність, досягнення, домінування), суто чоловічі чесноти (мужність, сила, відвага, агресив-ність), суспільні чоловічі ролі (годувальник, захис-ник, опікун, керівник) якісно змінилися впродовж ХХ століття. Наступила т. зв. криза маскулінності, яка отримала своє відтворення і в літературі. Чоловіки невтомно намагаються якось вислови-ти ту могутню силу, яка вабить їх до жінки, а вод-ночас і страх, що це може призвести їх до загибелі. «Ця жінка була настільки прегарна, що породжува-ла в мені страх», – писав Аполлінер. А згадаймо: ле-ґендарна Лореляй, котра заманює своєю вродою у тенета перевізника, сидячи на високому березі Рейна; моряки прив’язують Одіссея до щогли, аби вберегти його від принад небезпечних сирен; тих, кому не вдається розгадати загадку Сфінкс, вона вбиває; богиня Калі танцює на трупах убитих чоло-віків; непереможний Самсон втрачає свою силу че-
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рез підступність Даліли; Саломея везе на аргамаку голову Івана Хрестителя; Франкова Ведекінда («Дух Землі») знищує кожного чоловіка, який піддається її чарам. І Віктор Дорофєєв у критичних студіях ук-раїнського модернізму визнає, що «чоловіки про всяк випадок стали боятися жінок», і завжди ма-ють бажання приховати цей страх. Дуже часто чо-ловіки вдаються навіть до демонстративної дис-кредитації жінок, що допомагає їм зміцнити почут-тя чоловічої вартості (до прикладу, в українській модерній поезії: «Малюйте бабу голубу» Віктора Неборака, «Ми вертаєм до хати» Івана Малковича; у Сергія Степи: смішні, відверто брутальні ревнощі Ігоря із «Острова посеред Дунаю», дивні побоюван-ня Адвоката перед імовірною зрадою дружини із «Стерео в маленькому містечку» і под.). У цих та схожих ситуаціях завжди й усюди чоловік намага-ється позбутися страху перед жінкою через його (страху) об’єктивацію. «Річ не в тому, що я її боюся, – думає собі чоловік, – а в тому, що вона хтива, не-наситна, відьма, злостива...» (як там у Малковича: «Жінки свавільні, владні, вальтануті…») Чи не тут часом і криється, власне, одне з найпотужніших джерел чоловічого потягу до творчої праці – у віч-ному конфлікті між тугою чоловіка за жінкою і його страхом перед нею? Усі Степові чоловіки – і Ігор, і Олд, і Адвокат, і Лікар, і Завалецький, та й ін-ші – у різний спосіб … тікають від жінок, і не просто від жінок, а від тих жінок, з якими зазнали чи могли б зазнати найвищої насолоди.  Ліричний герой Степи, як іліричний герой про-зових творів І. Франка, утверджує себе у праці. Ко-жен його персонаж має вагомі фахові здобутки, за-ймає відповідний щабель на суспільній драбині, у кожного більш, ніж достатнє матеріальне забезпе-чення. Та виявляється, цього мало, щоб життя було повноцінним: усі вони шукають якусь іншу свою сутність і присутність у цьому світі, знаходять і втрачають їх через жінку, вдивляючись у неї, як у дзеркало, «яке має ту магічну і дуже корисливу си-лу» (за Вірджинією Вулф), яка відображає чоловічу постать у принаймні дворазовому збільшенні. Це хоч частково пояснює, чому в житті жінки так по-трібні чоловікам.  Степа як істинний математик і фізик неоднора-зово згадує теорію відносності Ейнштейна, припа-ровуючи її до людського життя. І справді: вчора – багатий, завтра – бідний, вчора – одинокий, завтра – батько достойного сімейства, вчора – чесний, завт-ра – злодій і зрадник. А який же ти сьогодні? Не знаєш? Значить ти ніколи не любив жінку. Не пес-тив їй груди, «не цілував ноги і не відчував, як зем-ля випливає з-під твого ложа... Коли ти з нею, тоді можна казати, що ти є. Бо тоді тебе не обходить ні минуле, ні майбутнє...» І якщо герой подібного не відчував, тоді необхідно шукати те, «чого у нього немає». Степа розставляє нові акценти у тракту-ванні жіночих образів: його героїні не є аж надто радикальними емансипантками, проте вони роб-лять перший крок до особистісної та статевої еман-сипації. І цей крок, як правило, осяяний світлом. Світло – ментальна ознака українськості. Настрій 

сонячності дуже сильний в українській фольклор-ній та високій культурі, на відміну від російської, скажімо. Так, росіяни, згідно із сакральною тради-цією, визначають чоловіче начало як сонячне, а жі-ноче як місячне, а місяць, як відомо, світить відоб-раженим світлом. Українська ж сакральна інтер-претація складену тотожність ставить під сумнів. Приміром, культ Діви Марії, що мав дуже велике значення на Заході і в Україні, сприяв відновленню жіночої гідності, визнанню самоцінності жіночого начала і завжди був осяяний життєдайним соняч-ним німбом. З культу Діви Марії постало лицар-ство. Рівень свободи в суспільстві визначають від-носини між чоловіком та жінкою. С. де Бовуар вва-жає, що найбільше презирство, нахабність і сив-ність щодо жінок демонструють ті, хто не певен у своїх чоловічих чеснотах... Не випадково в «Бояри-ні» Лесі Українки московська неволя найвиразніше протиставляється козацькій волі через становище жінки. На Московщині «жінки зап’яті», «сидять по теремах, не бачать світу», «вільно не співають по гаях». Не залежно від Сімони Вейль, яка дослідила, що математики порівнюють свій фах із грою в шахи, Сергій Степа використав цю гру та ще футбол (і треба визнати, як добрий їх знавець) для показу глибшої суті чоловічої душі: його герої – мужчини, науковці, фахівці високого класу, грають в ігри, для яких потрібен «нюх», «психологічна інтуїція», «миттєва реакція», напруження інтелекту і фізич-них сил… А жінка? Жінка (порівняймо з Франком!) – щоб для всього цього вистачило сил… Вона – віч-не й потужне джерело енергії, первень чоловічої суті. Лише справжня висока любов здатна поясни-ти і оправдати будь-який вчинок, – вважає Сергій Степа разом зі своїми героями.  Так вважають і герої «Украденого щастя» Івана Франка. Драма з сільського життя створена за сю-жетом народної «Пісні про шандаря», яку автор опублікував і ретельно проаналізував у праці «Жі-ноча неволя в руських піснях народних», де заува-жив, що в пісні розгортається мотив руйнування сімʼї: «Жінка ломить шлюб церковний і оддаєсь шандареві одверто, прилюдно. Муж її, чуючи себе зганьбленим, убиває шандаря і сам гине...» [28:960-966; 29:865-871]. Пісня має три варіанти, один з яких записала приятелька Франка Михайлина Рош-кевич 1878 року від селянки Явдохи Чигур у селі Лолині Стрийського повіту. Ця пісня, що вирізня-лася трагічним розвʼязанням конфлікту, індивідуа-лізацією героїв, де було яскраво втілене прагнення до справедливої свободи селян, і стала сюжетною основою реалістичної народної драми. На закар-патській сцені з великим успіхом пʼєса йшла з кін-ця тридцятих років минулого століття. Особливо проникливо грала роль Анни провідна акторка краю Марія Пільцер. Василь Андрійцьо, відомий те-атрознавець, а нині й драматург, до 160-ого юві-лею Івана Франка подав сучасну сценічну версію «Украденого щастя» за мотивами Івана Франка [30]. Пʼєса складається з двох частин, 13 картин, зберігає основних персонажів та сюжет своєї попе-
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