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І. НАШІ ЮВІЛЕЇ
Іван НЕБЕСНИК,
професор,
ректор Закарпатської академії мистецтв,
м. Ужгород, Україна
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ АКАДЕМІКА
МИКОЛИ МУШИНКИ

Фрагменти Міжнародної науково-практичної
конференції «Микола Мушинка: портрет на тлі доби»
6

Перед науково-педагогічним колективом Закарпатського художнього інституту, що працює в
справі збереження і розвитку традицій закарпатської художньої школи, стоїть завдання відтворення історичної правди про діяльність легендарних
особистостей Підкарпатської Русі, Пряшівщини і
всієї України і на цій основі виховувати нові покоління патріотів, мистців, науковців. Це завдання
суттєво полегшується тим фактом, що в наших рядах працює чудова людина, науковець міжнародного рівня академік Микола Мушинка.
Тепер багатьох видатних учених у галузі літератури, історії, образотворчого мистецтва, музики,
що працювали в післявоєнний період вже немає
серед живих. Частину архівних матеріалів розпорошено й загублено. І виявляється, в наукових працях, у пам’яті Миколи Мушинки, в його колекціях і
архівах зберігаються скарби української культури.
Яким чином цього досяг академік Мушинка?
Очевидно, що завдяки феноменальній працьовитості, патріотизму й унікальній чесності в науковій
роботі й служінні інтересам свого народу. У тих випадках, коли потрібно надійно розпорядитися цінними матеріалами в складній ситуації, люди йому
довіряють свій архів, колекційну збірку, бібліотеку
і покладаються на чесне слово Миколи Мушинки.
Свідченням цього є колекція картин Олекси Новаківського, бібліотека Олени Рудловчак, матеріали
Музею Визвольної боротьби України тощо.
Виступи Миколи Мушинки на Міжнародній науковій конференції «Ерделівські читання» завжди є
родзинкою, що представляє життя і творчість особистості, яка зробила особливий внесок у розвиток культури закарпатських українців. Надзвичайний інтерес викликали виступи про Флоріана Заплетала, Войтеха Кальну, Степана Рака, Івана Югасевича… Ми розуміємо надзвичайну зайнятість нашого улюбленого професора і можливі аргументи
стосовно здоров’я чи віку, але ми також свідомі того, що, маючи такого фахівця, варто відкрити ще
одну спеціальність в академії − з «культурології» −
під керівництвом Миколи Мушинки.
Щиро бажаю професору Миколі Мушинці здоров’я, доброго гумору і бажання займатися улюбленою справою ще багато років, бо це корисно не
лише йому, а й нам, працівникам Закарпатської
академії мистецтв.
______________________________
© Іван Небесник, 2017
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УДК 7.071.1 Скакандій (477.87)
П 75
Михайло ПРИЙМИЧ,
доцент Закарпатської академії мистецтв,
кандидат мистецтвознавства,
м. Ужгород, Україна
ВАСИЛЬ СКАКАНДІЙ
У КОНТЕКСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Приймич М. В. Василь Скакандій у контексті закарпатського образотворчого мистецтва. У хронологічно-мистецтвознавчому огляді розглядається шлях
формування особистості художника, джерела впливу та
напрямки його творчої діяльності, проаналізовано особливості живописної манери, зроблено спробу систематизації творчого спадку майстра як монументального, так і
станкового. Окрему увагу приділено графічним творам
та портрету.
Ключові слова: живопис, графіка, портрет, ілюстрація, акварель, рисунок.
Приймич М. В. Василий Скакандий в контексте
закарпатського изобразительного искусства. В хронологически искусствоведческом обзоре рассматривается путь формирования личности художника, источники
влияния и направления его творческой деятельности,
проанализированы особенности живописной манеры,
сделана попытка систематизации творческого наследия
мастера как монументального, так и станкового. Особое
внимание уделено графическим произведениям.
Ключевые слова: живопись, графика, портрет, иллюстрация, акварель, рисунок.
Pryimych M. V. Vasyl Skakandii in the context of
transcarpathian visual art. Formation of the artist’s personality, influences and directions of his art are reviewed, peculiarities of the artist’s touch are analyzed, an attempt to
systemize his monumental and easel art legacy was made in
the chronological art survey. Special attention was paid to
graphics and portraits.
Key words: painting, graphics, portrait, illustration, watercolor painting, drawing.
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Постановка проблеми. Сьогодні багато пишеться про мистецтво Закарпаття з різних позицій, зокрема, розглядається історія живописної школи, вивчаються персоналії, а також робляться спроби
аналізу сучасних художніх пошуків. У результаті
складається строкате враження про художнє життя краю, чому помітно сприяє відсутність чітких
критеріїв оцінки сучасного мистецького процесу. У
цьому коловороті різнопланових поглядів на сучасні художні явища найбільш цільною і однозначною залишається постать самого митця, у творчості якого можна шукати інспірації, історично-обумовлені архетипи та естетичні переваги. Адже у
часі, коли найчастіше прізвище художника стає
означенням якості мистецтва, особистість митця
починає викликати інтерес сама по собі.
Виклад основного матеріалу. До творчості Василя Скакандія зверталися багато, як журналістів,
так і дослідників мистецтва. Серед останніх слід
згадати альбом «Василь Скакандій. Графіка, живопис, акварель та монументальне мистецтво», де
зроблено спробу всебічного огляду творчого спадку митця. Сьогодні, коли мова йде про закарпатську графіку, неможливо оминути постать цього
художника, про що свідчить і дисертаційне дослідження Івана Небесника.
З цієї причини дослідження творчості Василя
Скакандія сприятиме не тільки вивченню традицій закарпатського малярства та графіки, але може
допомогти пошуку сучасних образно-виражальних
принципів Закарпатської академії мистецтв. Адже
художник отримав чудову академічну освіту, мав і
продовжує підтримувати тісні стосунки з митцями
Чехословаччини, Угорщини, Польщі, через культуру яких на територію Закарпаття проникали передові ідеї, що дозволяє говорити про творчість митця, як одне з важливих явищ краю.
Василь Скакандій дотримується виразної і прозорої образотворчої системи, але, щоб відчути ці
образи, необхідно бути відкритим до світу. Втілити переживання в реальні форми здатний не кожен, бо для цього необхідно сформувати власну
систему виражальних засобів як у формі, так і у кольорі. Чи не тому образотворче мистецтво залишається до сьогодні загадкою, феноменом втілення
емоційного світу в матерії. Творчість народного
художника України Василя Скакандія – це світ алегорій, сформованих життям, світ образів, які виросли з легенд та казок, світ емоційного переживання кольору, виявлений в акварельних імпровізаціях. Це художник багатогранний, здатний віртуозно працювати в мініатюрі й у монументальному
мистецтві, у різноманітних графічних техніках і
живописі.
Народився художник 4 березня 1941 року в стародавньому селі Середнє, яке у XV столітті мало
статус містечка. Був у родині другим, з трьох братів. Патріархальність Середнього і Закарпаття загалом, особлива шана до родинних цінностей увійшли у свідомість хлопчика. З 1945 р. малий Василь пізнає світ розміреного і, здавалося, непорушного політичними перемінами Ужгорода, куди пе7
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реїхала родина. Світ давнього міста зберігався як
продовження попереднього спокійного європейського провінційного життя, відображаючись у способі поведінки, повазі до себе та оточуючих. Саме
тут, в Ужгороді, він потрапляє до студії Золтана
Баконія, людини, яка любила понад усе дітей та
мистецтво. Завдяки пленерам Баконія, молоді люди бачили непозбавлені архаїки села Колочаву,
Богдан, Ставне, Жорнаву та інші. Бачили первісний
світ Карпат та мистецтво професійних художників,
зокрема, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса, Федора
Манайла, Антона Кашшая, які часто працювали поряд з дітьми. Юні митці могли спостерігати, як натура через мистецьку імпровізацію перетворювалася на вражаючі композиції. Такі пленери прищепили велику любов до творчості у багатьох юних
серцях, вони народили багато хороших художників, а ті, що не стали професійними, у подальшому
житті не розлучалися з мистецтвом. Тож ця перша
зустріч з мистецтвом для Василя Скакандія також
не пройшла безслідно, тут заклалося незбориме
бажання оволодіти секретами високого мистецтва.
Щоб підготуватися до вступу в омріяний художній інститут він звертається до директора художнього училища Павла Балли з проханням, дозволити йому відвідувати пари вільним слухачем. В училищі своїми вміннями з молодим художником ділилися Антон Шепа та Микола Медвецький.
Перша половина 1960-х пройшла в Київському
державному художньому інституті, де Василь Скакандій освоював премудрості мистецької грамоти
на уроках Георгія Якутовича, Василя Касіяна, Олександра Данченка та інших майстрів. Завершивши
навчання 1965 р. на факультеті графіки Київського державного інституту, художник повертається
на Закарпаття і влаштовується на посаду художнього редактора видавництва «Карпати». Ця подія
стала важливою у житті митця, адже він у цю пору
глибше знайомиться з творами відомих українських письменників, зокрема, Василя Стефаника,
Ольги Кобилянської. Перед ним відкривається цілий світ Карпат, який більш повно може відкрити і
зрозуміти людина, що заглиблювалася до слова.
Саме це вплинуло на вдумливе поєднання форми
та змісту у творах майстра, що особливо виразно
проявилося в монументальних творах та книжкових ілюстраціях. У галузі книжкової графіки Василю Скакандію вдалося створити цілий світ індивідуальних, опертих на культуру Карпат образів, які у
подальшому мали значний вплив на інших митців.
Про рівень митця свідчить і той факт, що 1968
року він стає членом Спілки художників, до якої,
на ту пору вступити було не так просто. Одним із
ранніх творів є композиція «Колодязь» (1971), яка
є своєрідним образом-архетипом. Це полотно відзначається своїм алегоризмом. Кільце овечок навколо журавля в очікуванні життєдайної води, яку
дістають з колодязя пастухи. Образ ягнятка у закарпатському образотворчому мистецтві займає
особливе місце. З одного боку цей образ проникнутий глибоко християнською ідеєю, а з іншого він
виступає немов знаком нашої генетичної пам’яті
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часів заселення Карпат предками-українцями. Цей
образ бачимо у творчості одного з основоположників закарпатського мистецтва у композиції Федора
Манайла «Хлопчик з ягнятком» (1936). Манайло
став одним із перших живописців, який створює
образи-архетипи в образотворчому мистецтві краю.
Образ ягнятка важливий для багатьох майстрів
пензля, зокрема Володимира Микити, Михайла Романишина, Івана Ілька. Невипадковий він і у Василя Скакандія, оскільки нерідко з’являється у пізніших композиціях, де розкривається по-новому, через новий життєвий досвід. У цьому контексті можна
згадати твір 2006 р., де зображено овець, покинутих
біля копиці сіна. На відміну від першої композиції, де
стадо виглядає захищеним, поруч собаки і пастухи,
тут панує відчуття самотності, тварини здаються беззахисними на тлі осіннього пейзажу та села, перейнятими власними турботами.
Художник не випадково звертається до образів
власної свідомості. Адже спроба пізнати самого себе є важливим засобом пізнання світу. І якщо образ, інспірований навколишньою природою, є емоційним і живим, породженим переживаннями від
зустрічі з реальними речами. Не кожна людина у
змозі глибоко відчути образ, пропонований нам
міфом чи історичним переказом. Василю Скакандію властива історична свідомість, тому його образ Довбуша, виконаний у ліногравюрі (1965), є
настільки правдивим, незважаючи на ідеалізацію,
яка перетворює його на героя-велетня, захисника
скривджених. Можна зауважити, що ідеалізація не
є правдивим відображенням, але саме в тому суть,
що художник відображає не історичну постать, а
живий образ, – згадка про Довбуша наповнює гідністю багато сердець у Карпатах. Серед героїзованих образів бачимо і графіку «Опришок Пинтя»
(1980), де постать розбійника вдало узагальнена,
зведена до знака, уособлення буремної історії
краю. Хустський замок, який за легендою зруйнував цей «бетяр», в композиції неначе спочиває на
плечах втіленої історії – Пинті. Не тільки ікони героїзованих опришків, але й образ князя Лаборця,
наріжної постаті для самоідентифікації українського населення Закарпаття, знаходить своє нове
життя у композиціях майстра. Цей образ також не
є випадковим, адже саме до нього у часі зростання
національної свідомості закарпатського населення
на початку ХХ століття зверталися визначні закарпатські письменники Василь Пачовський, Василь
Ґренджа-Донський, Марійка Підгірянка та ін. Образ князя багато важить для свідомості закарпатців, і художник звертається до нього. Це і живописна композиція “Оборона Ужгородського городища», виконана на замовлення ужгородського краєзнавчого музею, – тут постать князя на коні домінує у центрі масштабної битви. Тема князя-захисника продовжиться і в ліногравюрах «Князь Лаборець» та «Смерть князя Лаборця». Необхідно відзначити, що Василь Скакандій є серед тих кількох
митців на Закарпатті, які взяли на себе сміливість
розкрити образ князя, героя закарпатських оповідей і легенд. І це не форма самоствердження через
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популярний образ, а намагання зрозуміти себе самого та власні історичні витоки.
Однак рука Скакандія творить у техніці ліногравюри не тільки алегоричні образи-знаки, а також реалістично-емоційні образи і композиції.
Найчастіше − це ілюстрації до творів письменників
як закарпатських, так і українських класиків. Серед таких слід виділити «Голод на Верховині»
(1975), «Кам’яний хрест» (1976), «Катруся» (1976).
Особливою магією відрізняються його ілюстрації
до книг «Казки підгір’я» та «Легенди Карпат». Органічність ілюстрацій зі змістом творів робить графічні композиції Скакандія правдивими народними образами, бо загалом і створені вони у тій системі координат, в якій творили народні художники, зокрема, на це вказує підкреслена лінеарність,
декоративність та узагальненість. Композиції ілюстрацій для «Легенд Карпат», можливо, саме через
те сприймаються так казково, що за своїм принципом побудови і формотворення перегукуються з
іконописом, зокрема житійним. Особливість останнього полягала в тому, що поряд з лаконічним знаком центрального образу завжди була присутня,
улюблена для селянства, оповідність клейм, що чудово переосмислено в ілюстраціях майстра. А коли
до вище сказаного додати чіткість силуету та лініарність, притаманну закарпатським іконам, то можемо стверджувати, що Скакандій, можливо підсвідомо, зумів зрозуміти код образотворення багатьох народних митців. Звісно, це не стилізація «під
народне», це власна мова, але скільки у ній спільного з позачасовим сакральним образом. Такими
бачимо низку ілюстрацій виконаних як у ліногравюрі «Срібні воли», «Син лісника», «Іван Королевич», так і технікою травленого штриха й акватинти «Про опришка Шугая», «Замок у Невицькім».
Особливо вражають останні композиції, для яких
вдало підібрано техніку, здатну передати відчуття
зустрічі з примарним світом легенд, які немов морозні візерунки покривають віконця ілюстрацій.
Уміння працювати зі складними за своєю глибиною і образністю творами демонструють ілюстрації художника, створені до книги Петра Скунця
«Один» (1999). За допомогою гуаші художник розкриває переживання людини, яка посеред великого натовпу залишається самітньою. Через спробу
проникнути в душу поета, осягнути ті особливі
фундаменти, які не дають йому впасти у відчай від
людської байдужості, можемо розкрити зміст композиції з зображенням хлопчика, якого благословляє постать Шевченкової «Катерини» і охороняє
сам Христос. Ці вічні для Скунця цінності, Батьківщина і Бог, давали йому сили на непростій життєвій дорозі, сповненій самотності. Це говорить про
художника як про майстра, що прагне зрозуміти
суть, глибинні порухи людської душі. Співпраця з
Петром Скунцем була надзвичайно важливою, бо
сприяла взаємозбагаченню обох митців. Скакандій
працював над п’ятьма збірками поета, і хоча доля
їхня була різною, заглиблення у слово не могло не
лишити сліду в душі майстра. У жанрі ілюстрації
митець проявляється як людина з глибокими

знаннями та вміннями, що допомагає йому творити складні аналітичні композиції.
Але художника складно назвати аналітиком у
мистецтві Закарпаття. Досить тільки глянути на
його акварелі, щоб відчути вражаючого майстра
імпровізації. Інколи складається враження, що
фарба сама диктує митцю неповторні кольорові
ефекти та ритми. Скакандій – один з кращих майстрів акварелі. Йому притаманна емоційність, напруга, переживання оточуючої природи, захоплення поведінкою фарби на листі паперу. Акварель
вимагає концентрації емоцій на кінчику пензля,
через що ця техніка добра для передачі миттєвості
емоційного стану. Звісно, це вимагає неабиякої фахової вправності та володіння матеріалом, що чудово продемонстровано у цілому ряді композицій.
Серед них виконаний у легкій манері «Оравський
замок» (1997), де бачимо чіткі енергійні удари пензля і легкі віртуозні лініарні підкреслення окремих
деталей композиції.
Як каже автор, творчість його розпочалася з акварелі, і, можливо, саме тому судилося до неї повернутися уже досвідченим художником. Діапазон
його узагальнень у цій техніці є вражаючим – від
кольорових феєрій, що віддалено нагадують твори
Манайла 1940-х у композиціях «Осіння фантазія»
(2007), «Осінні ритми» (1997) до детально промодельованих композицій празького циклу. А що вже
говорити про небо, його кольорові симфонії дають
підстави вести мову про Скакандієве небо в акварелі. Тут він справжній співтворець з водою, яка
сама, розтікаючись, допомагає творити стихію небесного океану. Небо розливається над світом, відображаючись у водах озер, це ніби справжнє життя, на тлі якого темні людські будови є тільки маревом. Може здатися, що твори майстра, навіть
найемоційніші, охоплені якимось сумом, проте тут
скоріше доводиться говорити не про сум, а про самозаглиблення, споглядання і осягнення дива
людського життя.
Акварель стає у нагоді В. Скакандію, коли він
береться за виконання одного з найскладніших
жанрів у мистецтві – портрета. Саме здатність пропускати все через власні переживання дала змогу
художнику творити не просто виразні портрети, а
й розкривати характери людей. Серед них варто
згадати визначного єпископа Мукачівської єпархії
Андрія Бачинського, портрет історика Антонія Годинки. За своєю емоційністю і характером серед
кращих робіт слід назвати чоловічі портрети, виконані мінімальними засобами в 2005 році. Мінімалізм і недосказаність відкривають перед нами образи, які кожному для себе ще потрібно розгадати
і зрозуміти. Здатність глибокого аналізу людських
характерів художник демонструє уже в своїх ранніх рисунках, наприклад, «Гуцул» (1964), «Гуцул з
Ясіня» (1964). Людина залишається найбільшою
загадкою для митця, яку він прагне зрозуміти через відтворення. Серед творів портретного жанру
необхідно назвати цілу галерею портретів для
фойє Закарпатської обласної адміністрації, на яких
бачимо образи керівників області, починаючи від
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Григорія-Ігнатія Жатковича. Також важливо відзначити, що саме Василь Скакандій створив власну
інтерпретацію парадного портрета. Створений ним
портрет владики мукачівського Мілана Шашіка, став
першим живописним офіційним портретом мукачівських владик після парадного портрета владики
Олександра Стойки, який створив Йосип Бокшай.
Глибинне проникнення у суть людського єства
допомогло художнику творити проаналізовані й
вивірені монументальні панно. Кожна композиція
детально продумана і знайдена, роблячи ці твори
особливим явищем у образотворчому мистецтві
Закарпаття. Тут художник виступає вправним інтерпретатором, розкриваючи перед глядачем світ
образів закарпатського міфологічного космосу. З
кінця 1960-х і до початку 1980-х років художниками краю було створено цілу галерею композицій,
що відображали історію і культуру Закарпаття у
піднесених романтичних образах. Ніколи раніше
історія Закарпаття не була настільки часто ілюстрована. Попри те, що ідеологічна тематика в монументальному мистецтві часто переважала, поряд з
нею творилися композиції, які розкривали світ легенд Карпат. До майстрів, які багато працювали у
цьому напрямку, належить також Василь Скакандій, який виконав низку монументальних композицій, наприклад, «Опришки» для турбази «Нарцис» у Хусті. Кожна така робота вимагала значного
підготовчого матеріалу. І коли ми глянемо на розробки для композиції «Людина і природа», то можемо зрозуміти весь арсенал можливостей майстра, починаючи від графічно-декоративних прийомів і завершуючи абстраговано-живописними засобами. Разом з тим ритміка композиції тісно переплітається з формами закарпатських вишивок
чи килимів. Ці твори представляють Скакандія як
чудового графіка, так і прекрасного колориста. На
жаль, сьогодні говоримо про значні втрати у цій
царині, бо протягом 1990-х років багато монументальних творів було знищено.
Багатство колористичних прийомів розкривається у живописних композиціях, у яких художник
намагається створити ідеалізований образ проминаючої Верховини, що демонструє і його однойменна композиція з 1978 року. Саме з цього періоду зауважуємо пошуки ідеалізованого образу Закарпаття багатьма художниками краю. Це помітно
у композиціях Едіти Медвецької, Володимира Микити, Юрія Герца. Виникне ціла низка творів, в
яких митець намагається знайти не тільки кольорову гармонію, але і гармонію людини у природі.
Острівцем окультуреного затишку в середовищі
дикої природи виглядає Гукливська церква на
композиції «Ранок» (1988). Загадковою імлою оповито Сокирницьку церкву, яка немов спогад про
високі поривання предків та їхнє гармонійне життя з природою звучить на полоні «Дерев’яна церква» (1995). Композиція сповнена якогось суму, що
підсилює акцент одинокої фігури у молитві біля
хреста. Карпатські села, храми, люди та творіння
людських рук є головними героями живописних
композицій художника.
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Висновки. Василь Скакандій створив свій світ
Закарпаття, відобразивши не тільки краєвиди, що
оточують нас кожного дня, але наповнивши ці
краєвиди легендарними та казковими образами
які тут завжди залишаються незримо присутніми.
Світ Карпат для Скакандія – це глибоке внутрішнє
переживання власного єства і шлях до його розуміння і пізнання. Народний художник України Василь Скакандій на сьогодні є одним з кращих рисувальників краю, митцем, який чудово відчуває колір, одним з найбільш вправних графіків, що здатний працювати у різних техніках. Разом з тим,
творчість Скакандія знайшла і своє продовження у
викладацькій роботі, бо сьогодні він є одним з найбільш досвідчених художників-графіків, які працюють у Закарпатській академії мистецтв. Викладацька діяльність Василя Скакандія сприяє формуванню молодих митців, які започатковують свою
художню мову на вишуканій художній естетиці відомого майстра. Адже саме практикуючі митці мають змогу передати мистецьку мову, бо вона формується через досвід творчості. Тому можемо вважати творчість В. Скакандія серед базових у формуванні сучасної навчальної системи Закарпатської академії мистецтв.

В. Скакандій. Ілюстрапція до видання «Августин
Волошин. Твори» (Ужгород: Ґражда, 1995)
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
1. Скакандій Василь. Графіка, живопис, акварель, монументальне мистецтво. Альбом. / Автор тексту Приймич М. – Ужгород: АГ. ОНОГО, 2008. – 144 с., іл.
2. Скакандій Василь. Мій світ акварелі. Альбом / Автор тексту Приймич М. – Ужгород, 2011. – 24 с., іл.
Стаття надійшла до редколегії 30 лютого 2017 р.

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 8

УДК 82.1 Скунць (477.87): 76 Скакандій (477.87)
Р 31
Наталія РЕБРИК,
доцент кафедри культури
та соціально-гуманітарних дисциплін,
кандидат філологічних наук,
проректор Закарпатської академії мистецтв,
м. Ужгород, Україна
СЕМИКНИЖЖЯ ПЕТРА СКУНЦЯ
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВАСИЛЯ СКАКАНДІЯ.
НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ

Ребрик Н. Й. Семикнижжя Петра Скунця в інтерпретації Василя Скакандія. Незавершений проект. У
статті йдеться про творчий тандем поета Петра Скунця
та художника Василя Скакандія, акцентується на мистецькому суголоссі, дивовижному взаєморозумінні, взаємодоповненні та взаємозбагаченні одне одного.
Ключові слова: Петро Скунць, Василь Скакандій,
творчість, поезія, книжкова ілюстрація.
Ребрик Н. И. Семикнижье Петра Скунца в интерпретации Василия Скакандия. Незавершенный проект. В статье говорится о творческом тандеме поэта
Петра Скунца и художника Василия Скакандия, акцентируется на художественном суголосье, удивительном взаимопонимании, взаимодополнении и взаимообогащении друг друга.
Ключевые слова: Петр Скунц, Василий Скакандий,
творчество, поэзия, книжная иллюстрация.
Rebryk N. Y. Heptalogy of Petro Skunts interpreted by
Vasyl Skakandii. Project in progress. The article deals with
art tandem of the poet Petro Skunts and artist Vasyl Skakandii.
It concentrates on harmony, mutual understanding, complementarity and cross-pollination of the artists.
Key words: Petro Skunts, Vasyl Skakandii, art, poetry,
book illustration.
___________________________________________

© Наталія Ребрик, 2017

Постановка проблеми. Художня книга як витвір мистецтва – це завжди заінспірована внутрішня енергія між словом і малярською образотворчістю, своєрідний мистецький паралелізм форми і
змісту, художній перетин координат асоціативної
дійсності, відтвореної письменником і художником, малювання словом і фарбою. Таку прекрасну
художню співпрацю маємо у творчості відомих закарпатців Петра Скунця та Василя Скакандія.
Виклад основного матеріалу. Народження мистецьких творів у тандемному союзі «художник+
поет» помилково вважається тенденцією останніх
років. У кращому разі знаємо про співпрацю Маяковського та Родченка, як своєрідний початок радянської реклами. Поети вже давно відіграють важливу роль, як співробітників так і муз. Маємо на увазі ті випадки, коли один мистецький «продукт» переплітається з іншим, щоб взаємодоповнюватися, взаємопояснюватися. Таким чином, часом варто розмежовувати поняття художнє оформлення книги та
ілюстрації до тексту, рефлексії стосовно прочитаного. Для прикладу, листи Роберта Мазервелла (19681972) і Девіда Хокні (1976-1977) – це гравюри, насичені відповідно поезією Рафаеля Альберті і Уоллеса
Стівенса. Або, скажімо, альбом «Вечно живые» Стасіса Красаускаса і Роберта Рождественського, що вийшов у Москві в 1985 році. Це – дивовижне сплетіння
тематичної гравюри відомого литовського художника з патріотичним реквіємом не менш відомого російського поета. Цікаві спогади у цьому дискурсі залишив Микола Сорока про видання книг Ігоря Калинця «Поезії з України» та «Підсумовуючи мовчання». У першій вміщено його гравюри, у другій – малюнки Романа Петрука. Поетичні тексти і роботи художників (кожен своїми мистецькими засобами) демонструють дух спротиву, що носився тоді у повітрі,
відтворюють стан, в якому тоді почувалася інтелігенція, при чому і одні, і другі це роблять Езоповою
мовою, незалежно одне від одного і суголосно одне
одному. Крім того, відомий випадок, коли художник
незалежно кооптував слова митця – скажімо, робота
мисткині Леслі Ділл, що в композиції використала
слова Емілі Дікінсон: «A Word Made Flesh» (слово, що
стало плоттю) (1994).
Тандем Скунць-Скакандій є гармонійною мистецькою одиницею. Обоє − мистці-шістдесятники, творчість обох глибоко пов’язана із Закарпаттям, їх поєднували ще й особисті теплі і дружні стосунки. Більшість книжок Петра Скунця оформляв саме Василь
Скакандій. Образи, що їх використав художник, настільки співвідносяться з настроями поета, що сприймаються читачами як невід’ємна частина текстів.
Співпраця розпочалася ще в далеких 1960-их
роках, коли Петро Скунць був редактором республіканського багатопрофільного видавництва «Карпати», а Василь Скакандій після закінчення графічного факультету Київського державного художнього інституту працював у цьому ж видавництві
художником. Колеги по цеху – вони добре розуміли одне одного. Після виходу у світ поетичної збірки «Погляд» П. Скунця, той дарує її приятелеві-художнику з промовистою присвятою на розвороті,
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оформленому в карпатському стилі: скрипаль на
фоні гір, його погляд сконцентрований на грі, а
десь на другому плані – гуцулка, в якої вітер тріпоче чи то коси, чи то стрічки, і теж на фоні гір; скрипаль, дівчина, гори творять гармонію, графічні лінії органічно переплітаються, створюючи візію цілісності: «Якби я був дівчиною, я б подарував тобі
інший погляд, а оскільки судилось мені нести горе
мужчини – мушу цей. 22.03.67. Підпис» [1]. Згодом
В. Скакандій робить оформлення до наступних
книг поета: у 1968 році – до «На границі епох» [2];
у 1971 році − до «Розп’ятття» [3], у 1979 році – до
«Розрив-трави» [4]. Перші дві – героїчні поеми, одна присвячена поету-антифашисту Дмитру Вакарову, а друга – пам’яті воїна-добровольця Івана Кубинця, народного героя Чехословаччини, що був
розіп’ятий нацистами 18 квітня 1945 року і тепер є
не «тільки нашим земляком, а й належить всій
землі». Саме ця книга була пущена під ніж (у прямому розумінні – порізана у друкарні, а кілька пакунків хтось із друкарів просто вкрав) і заборонена як ідейно хибна, де автор захопився своєю
філософією, монологами і відійшов від основної
теми [5: 18]. В архіві Василя Юлійовича зберігся
один із небагатьох врятованих примірників, підписаний Петром Миколайовичем: «Василеві Скакандієві, новонародженому батькові, співатору цієї небожої (від слова «небога», яке закарпатці вживають у значенні «нещасна») книжки і взагалі порядному чоловіку. 17.12.71. Підпис». Підписати і подарувати подібну річ – справа ризикова. І не менш
ризиково – прийняти такий подарунок.
«Розрив-трава» − це вірші, поеми, балади, переклади, мініатюри про сучасників, які «відкривають
невідоме і проникають в таємниці майбутнього,
[…] це – поетична єдність мужності й ніжності, громадянського й особистого обов’язку перед сучасниками і перед самим собою» [4: 4]. Для всіх згаданих видань характерна стримано-героїзова графіка,
емоційність і напруга, ідейне навантаження деталі,
глибоке розуміння тексту, делікатність подачі, відчуття міри, неперевантаженість зображуваного.
Василь Скакандій та Петро Скунць задумують на
межі століть спільний проект – книгу поезій «Один».
Скунць збирає тексти; складається сім розділів
збірки, а по суті – сім окремих книжок, «які являють нам різні етапи творчості автора, від юначого
максималізму до зрілої розмови з дійсністю» [6: 4].
Скакандій готує художнє оформлення. У 1997 році
виходить 16 сигнальних примірників книги, які було
подано на здобуття Національної премії ім. Т. Шевченка в галузі літератури. Низка суб’єктивних причин, однак, унеможливлює виготовлення тиражу
книги. Адміністративним шляхом змінено видавця,
спрощено художнє оформлення, уже без Скакандія.
Заднім числом переоформлено подання і на премію,
в якому йшлося про іншу збірку − «Спитай себе». А
проект лишався не завершеним, хоч обоє дуже сподівалися на кращі часи. У 2000 році Петро, даруючи товаришеві книгу «Колись я був на світі Травнем…», у
посвяті щемно написав: «Василеві Скакандію – давньому однополчанину, хай вийде наше спільне дітвача «Один». 29 червня 2000 р. Підпис» [7].
12

Василь Скакандій розробив ілюстрації до кожного з розділів, авантитул, шмуцтитули, обкладинку,
сорочку (суперобкладинку), шрифти. Вийшла потужна серія графічних робіт – творів-візій, творів-узагальнень, творів-філософського-трактування, творів-глибинного-розуміння-Скунцевої-поезії. Це –
невеликі за розміром (210⨯250 мм) монохромні діагональні композиції, означені історіософічною осмисленістю, концептуальним інтелектом, глибинною субстанцією побудови, розлогою метафорич-
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ністю, рвійною емоційністю, унікальним компаративістським підходом, дивовижною суголосністю з
текстом, і в той же час – легкістю, оригінальністю,
зрозумілістю, тяглістю з попередніми виданнями.
Так, наприклад, суперобкладинка. На ній – ліричний герой (Скакандія і Скунця) несе свій хрест (на
Голгофу чи Говерлу, по життю і до смерті). Він великий і важкий. Нести нелегко. Десь там видніються
маленькі люди, ледве рогледіти трембітаря, несе
мимо впізнаваного ужгородського собору, кудись у
високе небо, на якому ледве окреслено сонце чи
місяць (а може, це терновий вінок на хресті?). Несе
сам. Один. Проте в ньому відчувається впертість і
сила, рішучість і віра. У Скунця маємо наступне:
В цьому світі безмежнім, безбережнім і зовсім чужім …
Я зостався один. Україна – це щось випадкове.
На годиннику світу двадцять чорних століть, як годин.
Я один перед смертю. Без народу. Без друга. Без мови.
Я один, Україно. А це більше, як натовп, − один [6: 5].

Художник добре розуміє, що Скунць ніколи не
тікав у самого себе, тому для нього бути одним –
це не значить бути самотнім. Це – хай навіть одному! – вперто робити свою справу, не відступати ні
на йоту у своїх переконаннях, торувати шлях у
майбутнє, перебудовувати світ, щоб він ставав красивим, добрим, чесним, адекватним. А це вимагає
великої напруги і постійної роботи душі, що знаходимо у творах обох митців.
Або ілюстрація до останнього розділу книги «Вічна
Катерина». На передньому плані – Шевченкова Катерина, певно, з Івасем, якому років 4-5. На задньому – вершник (москаль?); схематично – люди, графічно прозорі і
нагі жінки, гори, церква; падаючий пам’ятник (ужгородський?) Леніну, а збоку – і сам поет, що ніби зійшов
з розгорнутого авантитула. І над усім цим – постать
Ісуса Христа – велика, виразна і всеохопна. Чітко простежуються елементи іконописання, що прозраджують співчуття до героїні, розуміння її ситуації.
У Скунця це виглядає так:
А що душа? У нас вона – вторинна.
І що, Тарасе, слово нам твоє?
Твоя Вкраїна – вічна Катерина…
…………………………………………………….
А Катерину витягли з-під льоду
Живою, кажуть. Тільки без душі.
І я молю: «О, Боже, сотвори-но
нову їй душу і вдихни у плоть!»
І я кричу: «Отямся, Катерино! –
тебе вертає синові Господь» [6 : 594-595].
Тексти Шевченка і Скунця, живопис Шевченка і
графіка Скакандія так органічно переплітаються,
що раптом у них знаходиш нові смисли, тобі мимоволі відкриваються приховані авторські світи, ти
починаєш не просто розуміти, ти починаєш відчувати події, обставини, напругу баченого і читаного.
Особливим є розуміння Василем Скакандієм
Скунцевого «Розп’яття». На передньому плані різкі,
певно прожекторні, промені, що, перетинаючись, утворюють радянську зірку, на якій ніби розіп’ятий
(як Христос на хресті) ліричний герой. Позаду –
знову карпатський колорит: зболена мати, гори,
ліси, явори, звісно, готові до бою вояки, елементи
гуцульської ґражди. Ліричний герой той самий, що
ніс хреста. Але розіп’ятий на зірках. І рветься, стрімко
рветься в небо:
Був один Іванко,
серце мав Іванко,
і землею серце в полі занесло.
Гей, шукали серце звечора і зранку,
а воно – дивися!− в небо проросло… [6: 333].
У передмові до «Одного» Володимир Моренець
робить припущення, що поема «Розп’яття» насправді присвячена не Івану Кубинцю, а «іншій
особі, сучасникові П. Скунця, взятого владою на
тортури за ідейну боротьбу в ім’я національного
відродження України. […] Соціально-історичні контури поеми, її проблемне наповнення й пафос да13
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ють підставу думати, що йдеться тут про Івана
Дзюбу, переслідуваного в ті роки за свою правозахисну й народоборчу працю «Інтернаціоналізм чи
русифікація?» […] Але навіть коли моє припущення щодо Дзюби хибне, це нічого не змінює в тому,
що поема «Розп’яття» є рішучим і мужнім відгуком
поета на реакційні суспільні явища рубежу 70-их,
що символічний у багатьох аспектах образ Івана
має в собі правду від усіх синів України…» [6: 26].
Та в роботі В. Скакандія простежується – чи не випадкова – портретна схожість ліричного героя з
Іваном Дзюбою.
Висновки. Отже, мистецький тандем Скакандій+Скунць справді існує, і їх спільне «дітвача» −
«Один» − тому свідчення. Шкодуємо, що книга не
вийшла повноцінним тиражем свого часу і проект
залишився незавершеним. Проте для обох митців –
він таки зреалізований. А ми тішимося надією, що
це колись станеться.
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Надія Пономаренко показує колекцію живописних зображень: виногради, чаші і кулі, жіночі постаті й міфічні істоти, стародавні святі й вічні устремління. У Надії прозірливе око, що заглядає у потаємні куточки душі і бачить аж за межі реального,
розширює ці межі у царство мрій. Нова сутність у
зарамованому просторі відволікає від повсякденної правди, а сцени повсякдення перетворюються
в обрамлені видива зі світу вищої мудрості, де «сталість є лиш в проминанні», а законом панує краса.
У Надії чарівний дотик − все, чого торкається її
пензлик, перетворюється на коштовності. Розфарбована поверхня полотна чи картону − співзвуччя
кольорових площин, де дивної повноти колір недовго радує око в освітленій частині, густішає в тінях, зберігаючи таємницю і бажання бачити знову.
Фігури і фігурки, як інкрустовані елементи, вкраплення загадкових мінливих мінералів, відбитки
слідів світла, стриманий бенкет подвійних рефлексів, зблисків і відблисків, просвітлень і затемнень.
Освітлення непомітно розчинилося в сутінках – залишилося внутрішнє світло, як світіння предметів
і просвітлення загадкових облич. Будення ясна небесна блакить сприймається як відкриття. Вселенська подія − ультрамарин церковної вежі на тлі ще
недавно розпеченого передвечірнього неба. Жіночі очі, що дивляться у себе і далі, у вічність. І руки чутливіші за очі, простягнуті назустріч, щоб ніколи не зустрітись. Світ Надії і Ностальгії.
Неймовірна тиша буття. Розлита в предметах і
у просторі між ними, у застиглому спокої тіней, у
набряклих перестиглою чорнотою гронах винограду на тлі пейзажів біблійних кольорів. Виявляється тиша може бути багатоликою і багатоколірною. Вона наповнює форми ночі і дня, та найпроникливіша у скоробіжних фазах присмерку й світанку. У тиші зароджується усе найважливіше. Тиша не німа. Вона сповнена безлічі подій і безголосих бажань. У найглибшій тиші людського єства
народжується тремтлива мелодія зір.
Тиха радість буття. Радісна гра всесвіту і світу.
Кольорові вітрила небес, напнуті між будинками і
деревами. Кришталики космосу, відбиті розсипаним калейдоскопом у склах напіввідчинених вікон,
і вкладені у незворушну мозаїчну поверхню ваз на
15
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підвіконні. Блискітки розпеченого пилу на безлюдних вулицях прикарпатської провінції. Століттями настояний аромат солодких черешневих і
гірких смерекових, ясенових кольорів, що світяться крізь банальне сіре пофарбування гуцульського
свічника. І майже завжди дві фігури, які щойно перервали спілкування і завмерли ще не розлучені, а
часом творять молитву, чи просто очікують чуда.
Неймовірна легкість буття. Легкість краси. Якщо світ творився за законами краси, то гарними є і
першоелементи, найдрібніші частки: молекули повітря, заряджені хрестиками, грудки землі, заряджені рисками або стрілками, і легкі кульки живої води.
Можливо, так гостро сприймається краса через її нетривалість. Можливо, оманлива легкість краси − це
лише легкість перетворень. І єдиний спосіб утримати швидкоплинні зникаючі серії зображень − це розставити жертовні чаші по периметру зони людського буття і чекати на ясний вогонь Богоявлення.
Тривають пошуки сенсу, утримуючи цілісність і
гармонію фрагментів реальності. Наповнюється ясністю буття − «у завершеність форми невтілена туга».

Пономаренко Н. Місячна ніч. 1979

Пономаренко Н. Зимовий вечір.
Московська набережна. 1982

Пономаренко Н. Козацька пісня. 1979

Стаття надійшла до редколегії
12 квітня 2017року
Пономаренко Н. Зимовий пейзаж з пташкою. 1982
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Гаврош О. І. Людмила Корж-Радько: творчий портрет з нагоди ювілею. У статті зроблено спробу висвітлити самобутню манеру творчості Людмили Корж-Радько, заслуженого художника України, доцента, декана факультету образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв.
Ключові слова: Людмила Корж-Радько, живопис, графіка, самобутність, універсальність.
Гаврош О. И. Людмила Корж-Радько: творческий
портрет по случаю юбилея. В статье сделана попытка
осветить самобытную манеру творчества Людмилы КоржРадько, заслуженного художника Украины, доцента, декана факультета изобразительного искусства Закарпатской академии искусств.
Ключевые слова: Людмила Корж-Радько, живопись,
графика, самобутность, универсальность
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Havrosh O. I. Liudmyla Korzh-Radko: portrait of oeuvre
for the birthday. An article attempts to render a distinctive
style of Liudmyla Korzh-Radko – an honored artist of Ukraine,
assistant professor, head of faculty of visual arts at Transcatphatian Academy of Art.
Key words: Liudmyla Korzh-Radko, painting, graphics,
distinctness, multipurposeness.
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Постановка проблеми. Людмила Корж-Радько
увійшла в мистецьке середовище Ужгорода тихо і
впевнено, без зайвих претензій і галасу. Маленьке
провінційне містечко стало острівцем-лабораторією після насиченого круговоротом подій життя у
Києві та Львові. Практика монументального живопису, творчі пошуки у графіці і живопису, камерна
філософська натура художниці вилилися у цілу систему зображальних умовностей, ключі-розгадки
яких глибоко заховані в українській ментальності
та універсальності мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Творчий доробок
художниці не потрібно розглядати у зв’язку із закарпатською школою живопису. Самобутність і особистісність творів художниці виключають ознаки локальності і етнографізму. Художниця уникає традиційних формул і освячених часом тем. Це − сконцентровані вирази поетико-філософських понять, замішаних на лінії та кольорі. Людмила – антрополог настрою. Наявність тілесних функцій тут виступає позитивним маркером, через які осмислюється й описується дійсність та відображається ціла низка соціальних ролей. Така собі гра з закостенілою догмою без
будь-яких заперечень. На ледь помітних асоціативних відтінках художниця розбурхує меланхолійне середовище, де володарює пам’ять («Сон по обіді»,
«День народження»), спогад («Я люблю тебе, Хорватія»), ментальне осяяння (« Зима», триптих «Мотиви
українських пісень») та художня уява («Двоє»). У цьому проявляється спрага автентичності, що характерно
для мистецтва перших десятиліть ХХІ ст., де відносність і прагнення довіряти лише власному відчуттю
– ознака «постмодерного різновиду неоромантизму».
Важко провести чітку роздільну лінію між графікою і живописом художниці. Одне перетікає в інше, і часом майже невід’ємне від другого. Багаторічні вправи у рисунку та графіці позначили творчу манеру художниці витонченістю, вишуканою лінеарністю та декоративністю. Пластичне відображення геометризованих «експонатів-жінок» із знаковою системою фактурного тла яскраве тому підтвердження.
Її образи статичні. Ідея спокою та ідеальної тиші панує в усіх елементах композицій: плямах, лініях, тональному тлі, колірній стриманості. Риси
обличчя ледь намічені або й взагалі відсутні. Стилізовані об’єми: тіла в чудернацьких вигинах дихають поза часом і простором.
Узагальнення форм жіночого тіла, що нагадують піраміду чи конус, не позбавляє їх споконвічної звабливості і загадковості. Зовнішні вияви емоцій заховані у хитросплетіннях пальців, внутрішній пульсації тілесних форм. Лаконізм перетворює
їх майже на знаки.
Стримано заявляють про себе елементи еротики, де «жіноча» тема постає на рівні дискурсу
«культура–природа». Навіть в розлогих, відвертих
позах немає брутальності чи приземленості інстинктів. Бо майже всі вони виступають символами
метафізичного існування.
Якщо виникає потреба відтворення руху, то
з’являється фактурне тло, де кожна «крапка і кома» підтримує загальний композиційний синтак18

сис твору («Сад квітів», «Подруги»). Людська постать формує в композиції особливе середовище,
де лінійна перспектива не відіграє й найменшої
ролі: якщо це інтер’єр, то бачимо в ньому один-два
реальні предмети – квітку, дзеркало, стілець. Якщо
це пейзаж, то динаміку виявляють гострокутні перетини вертикальних та горизонтальних ліній («Старі пивниці», «Ранньою весною»).
Довершеності образам додають тональні співвідношення: пастельні колірні плями, які мисткиня
делікатно розкладає на полотні. Контур не створює
дисонансу, відтіняючи зображення від тла. Фактурні декоративні ефекти («Намисто», «Меланхолія») посилюють виразність і ефектність робіт,
не порушуючи загального елегійного звучання.
Висновки. Мистецтво художниці позбавлено
традиційних формул, академізму і освячених часом тем. Радше на згадку спадають японські гравюри «укіє-е» («картини світу, що минають») ХVІІІ ст.,
кращі майстри яких наповнювали свої твори гострою спостережливістю, тонким ліризмом, життєвістю і спогляданням. Уникаючи сучасних протягів
(чи то віянь), Людмила просто творить Свій Світ,
де нема докірливих питань, об’єктивних закономірностей та полохливих гасел...

Корж-Радько Л. Je suis ukrainienne 4, 2015
Стаття надійшла до редколегії 5 травня 2016 р.
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A shepherd forevever sad,
To write the truth of the immortal soul.
Dmitro Pavlychko. Shepherd.
I was born and came
into the world
to bear witness to the truth.
The Gospel of John, 19, 37.
I read a mosaic cycle-poem "Fragments from the
epos" by Yosyf Zbihley - the countryman of Mykola
Mushynka tried to imagine the soundless, quiet and
proud walk of Rusyns "from century to century"
depicted by him.
Who are they,
Rusyns?
People of mountains and wedges-valleys.
People of silvery streams,
enchanted
by blue of sky.

Жулинський М. Г. Український пастир культури і
науки. У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях
Миколи Мушинки – видатного діяча сучасності, фольклориста та мистецтвознавця, перекладача, бібліографа,
доктора філологічних наук, іноземного академіка Національної академії наук України.
Ключові слова: Микола Мушинка, Пряшів, Україна,
культорологія, мистецтвознавство, фольклористика.
Жулинский М. Г. Украинский пастор культуры и
науки. В статье освещается жизненный и творческий
путь Николая Мушинки − выдающегося деятеля современности, фольклориста и искусствоведа, переводчика,
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Zhulynskyi M. H. Ukrainian Shepherd of Culture And
Science. The article depicts life and work of Mykola Mushynka – prominent modern folklorist, art expert, translator, bibliographer, doctor of philology, foreign member of the Academy of Science of Ukraine.
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They, ancient Ruthenians-Ukrainians, go through
Carpathians "through space and time, through the fuss
and bustle of ideas", and in front of them with ABC
book and poems two Alexanders - Dukhnovych and
Pavlovych, Adolf-coryphaeus - renowned Dobriansky.
In the front rows, rather, on the leading place stands
out a colorful figure, unattainable for the full
expression of the greatness of his "works and days", of
Mykola Mushynka. He steps shining with silvery gray
hair, always smiling friendly, a teacher of people,
serious and glad that his Rusins "quietly and proudly "
follow him.
Bare-headed.
And in hats.
In hunyas, chuhanyas kabanyas in sheepskincoats and hoods.
In drelyhovy pants
and woven pants,
barefoot and in front
or worn sandals.
And he, a guardian of their ancestral memory,
material and spiritual culture of RutheniansUkrainians, does not differ from them outside. With
sheepskin hat on his head, with sandals on his feet and
grandfather’s chuha on his shoulders and father’s
holoshni-pants, belted with leather belt, and from
19
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under brushlyak-waistcoat a white embroidered shirt
"looks out".
It seemed, he is here, the herder of sheep, Bachacharmer, he will raise his shepherd crutch-hyrlyhа and
the folklore group "Kurivchanyn" cherished by him,
hidden from party functionaries and intelligence
service by Mykola Kovaliv, will lift to spruce tops
singing "I have been Rusyn, I am and will be".
How many of them, Ruthenians-Ukrainians,
revived their national memory, based on folk songs,
ritual celebrations, traditions and legends, thanks to a
bold enthusiastic energy of teachers of local Ukrainian
school Maria and Ivan Popovets, who were inspired by
the selfless creative participation in the folk group
"Kurivchanyn" of a farm shepherd of his native village
of Kuriv Mykolai Kovaliv-Mushynka.
Several generations of Ruthenians-Ukrainians
passed this kind of art school of national education
where almost a quarter of century he revived with
special inner pleasure the traditional folk culture by
his first folkloristic works "Charms and calendar
rituals of the village of Kuriv " and "Family and home
rituals of the village of Kuriv".
And when the collective farm shepherd, after the
cattle is driven into the sheepfold, is given to drink and
is fed, especially bull and reliable dog-guardian, and he
will then have supper himself and will ride his horse to
the school in his native village, what a laughter, a song
and witty alarm will arise in a group of Kuriv
intellectuals. And not all the villagers knew what an
evil fate has driven a famous professional folklorist
with a degree and PhD candidate of philological
sciences for a good five years in the mountains to look
after calves. A recent University professor after one
year of unemployment had to respond in autumn of
1973 to the desperate call of the head of agricultural
farm "Honourable masters! Volunteer for shepherds!
Cows must go to pasture, but we have no shepherds! "
A shepherd for the herd of 150 heads was found
"thanks" to the Communist Party leadership and the
bodies of the secret security (STB) of Czechoslovakia,
who released professor of Prešov University from
work because he was talking to the "darkest forces of
anti-Soviet Ukrainian emigration" thus making harm
to "the friendly Soviet Union" and blasting the "bases
of socialist society". Czechoslovakia secret security
proved that Mykola Mushynka’s works that appeared
in print in the West, "are on the verge of criminal
activity", that is why neither scientific nor pedagogic
work was possible for him. It was forbidden not only
to publish but also take any position related to
communication with people. All that remained for the
most authoritative researcher of folklore of Presov
Region Ukrainians was to interact mainly with cattle day and night, every day, without days off. Well, even
in these extremely adverse for scientific activity
conditions this former, according to shepherdassistant Yaro, "director of all directors" managed to
write scientific articles and publish them. When
grazing cows, even at the time of rain and cold winds,
Mykola Mushynka read a book in having put it in a
plastic bag. He equipped a workroom in “kolyba”
20

(shepherds hut) and there tried to find an hour or two
of day and night watching for research work. There, in
“kolyba” and in the upland meadow he received guests
- friends from Kuriv, scientists, anthropologists,
students, journalists and even visitors from Ukraine,
Canada, Poland, USA. And, of course, closely attentive
to the life and work of dissident officers of the security
of Czechoslovakia.
However, the authorities of the Soviet KGB also
didn’t leave without control a postgraduate of the
faculty of folklore and ethnography Charles University
in Prague, who arrived on a three-year training in Kyiv
(1964-1966) and was enrolled into graduate school at
Taras Shevchenko Kiev State University. In Ukraine he
was constantly under control, almost daily
supervision. Name Mushynka entered in the "black
list" of authors who were not allowed to be published,
cited, mentioned in publications.
In the creative biography of Mykola Mushynka the
Kyiv period takes a special place. And yet it is
meaningfully not comprehended. For inquisitive,
sensitive to new literary and cultural phenomena
graduate student very quickly got used to the spiritual
atmosphere of social and literary movement of
"sixtiers". Friendship and communication with
Ukrainian dissidents Ivan Svitlychnyi, Ivan Honchar,
Ivan Dziuba, Les Tanyuk, Vyacheslav Chornovil and
Mykhailj Horyn’, Bohdan Horyn’, Borys AntonenkoDavydovych, Hryhoriy Kochur and several other
writers, artists, literature historians, , theater figures,
stimulated the process of national consciousness and
identity, opened to young scientist new ways of
development of national literature and art, the
emergence and spread of new forms and styles, largely
focused on the aesthetic traditions and modern art
phenomena of the West. Mykola Mushynka not only
perceived and absorbed all this thirstily, but tried,
surprising, perhaps, himself by reckless daring, to
transport and transfer, samizdat literature to
Czechoslovakia and further to Europe. Using the fact
that a Soviet university graduate had a service
passport and his luggage was not the subject to
mandatory inspection the materials of Ukrainian
"samovydav" poetry of V. Symonenko, I. Drach, D.
Pavlychko, L. Kostenko V. Holoborodko, I. Kalynets,
articles of I. Dziuba, I. Svitlychnyi passed through
Soviet-Czechoslovak border and Czech and Slovak
newspapers and magazines, various examples of socalled reformist literature passed in Ukraine. Naturaly
Mykola Mushynka brought to Ukraine the latest issues
of published in Czechoslovakia Ukrainian magazines
and newspapers "Duklja", "New Life", "Forward
Together", "Rainbow", works of B. I. Antonych, O. Oles,
V. Grendzha-Donskyi...
Finally patience of KGB of UkrSSR ended. When
Mykola Mushynka intended to carry abroad
manuscript work of Dziuba "Internationalism or
Russification?" he was grabbed in Chop by the Soviet
KGB, who operated under the guise of team of custom
officers, and after lengthy interrogation, repeated
threats and exhortations to cooperate with them he
was handed over into hands of Czechoslovak security.
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They also began to harass and entrap into cooperation
with them in the name of exposing the anti-Soviet
activities of Ukrainian nationalists, but Mykola
Mushynka disappointed the Prague security
authorities by his stubborn reluctance to expose the
enemies of the socialist system. Finally, the regional
party Committee in Košice had to disciplinary punish
its members - on the party line.
The social atmosphere of the country was filled
with ozone of democratization. The "Prague Spring"
was visible at Europe’s doorstep and party authorities
in Czechoslovakia did not dare to use tougher
repressions against dissidents. That is why to
undefeated Mykola Mushynka only reprimand and
"stern warning" was applied and authorities were
comforted by his recognition of errors and "frank
confession". And young scientist, using the democratic
upsurge in the country, badly needed to publish the
results of his scientific activities and defend his
completed thesis "Volodymyr Hnatyuk - folklore
researcher of Zakarpattia and its relations with the
Czechs and Slovaks". This work about an outstanding
scientist and folklorist was "grown" on the archives
discovered by Mykola Mushynka in Kyiv, Lviv,
Moscow, in the private archives of unknown material
from his works. It is not surprising, that the defence of
candidate's dissertation at Charles University in
October 1967 was successful.
In the research work of the scientist a search of
commemorative materials, material evidences of the
person, his entourage and time takes a significant
place. Thus, exploring the life and scientific activitiest
of Volodymyr Hnatyuk Mykola Mushynka found a
large number of original documents, photographs,
commemorative items, which provided a full-fledged
memorial museum of prominent scholar-folklorist in
his native village of Velesneve, Ternopil region.
It would seem that life unfolds in space of science
in a reliable and promising way. A new round of
scientific recognition came: Mykola Mushynka was
given the title of doctor of philosophy by Faculty of
Philosophy at Safarik Presov University for a series of
works, on the history of Ukrainian folklore in Presov
Region. He worked as professional at Research
department of Ukrainian studies Safarik University. It
is in this institution that Mykola Mushynka opened his
the gift of organizer of science, coordinator of
researche work. Thank God, in Czechoslovakia the
censorship was abolished, publications appearing
abroad could freely get into the country. Secretary of
institute
Dr.
Mushynka
launched
Research
cooperation first of all with the Ukrainian research,
educational and cultural centers of Western Europe,
USA, Canada and Ukraine by exchanging printed
publications - monographs, books, journal reference
books, encyclopedias. Over several years the cabinet
amassed thousands of books that have witnessed vast
array of the World Ukrainian studies. Of course, this
inspired Mushynka and led to the idea of unification of
Ukrainian Studies scientists around the world to
exchange research ideas, writings, experiences and
coordinating scientific activities. It is natural that the

energetic and creatively prolific scholar and folklorist
has proposed to convene in Presov international
scientific seminar, at which the Preparatory
Committee of the International Association of
Ukrainianists was chosen. The aim was the
International Congress of Slavists, scheduled for
August 1968 in Prague, at which it was supposed to
organize
the
International
Association
of
Ukrainianists. Mykola Mushynka and Orest Zilynskyi
organized in Prague during the Slavic Congress a
meeting of Ukrainianists, but members of the
Ukrainian Soviet delegation V. M. Rusanivsky and H. D.
Verves refused to support the proposal to create the
International Association of Ukrainianists. It was not
agreed with the party leaders in Kiev. And not only in
Kyiv, but also in Moscow. But grain was already
sprouting up, ukrainianists of the West were not going
to wait until scientists of Soviet Ukraine will enter the
International Association of Ukrainianists. However,
this process of unification of Ukrainianists of the
World was hampered by Soviet occupation of
Czechoslovakia in August 1968. a face of the socialism
in the countries of so-called socialist people's
democracy was distorted with communist despotism
grimaces. Those who were trying to save this face
from the final totalitarian repressive leveling, fighters
for freedom and democracy, signed the manifesto
"2000 words" and led with them thousands and
thousands of patriots. Mykola Mushynka was among
those who actively protested against Soviet aggression
and who supported the manifesto "2000 words". He
knew it was serious risk - he could his miss your
favorite activities aimed at the systematic study of
Ukrainian folklore in Presov area. And success in this
field were striking and fascinating. The Anthology of
Ukrainian folklore in Presov region "From the depths
of the ages", which was published in 1967, contained
over 300 songs, 13 charms, descriptions of rituals, 370
proverbs, 150 enigmas, 40 stories, legends, anecdotes
and stories. The author of anthology Mykola
Mushynka went through dozens of Ukrainian villages
of Presov Region, met with hundreds of people,
gathered enormous quantity of examples of folk
culture of 112 Ukrainian villages. Earlier, in 1963,
Mykola Mushynka in cooperation with the Museum of
Ukrainian Culture in Svidnik published the first
scientific collection of the museum "The Ukrainian
folklore of Eastern Slovakia", which started the
systematic scientific research work of the museum
and its publishing activities.
"Scientific collection of the Museum of Ukrainian
Culture in Svidnik," which appeared through the
initiative of Mykola Mushynka and under his
editorship in 1965, opened the way for widespread
systematic
folklore-ethnographic
and
cultural
activities, the results of which now began to be
published, they entered into scientific circulation,
became the object of comprehension. One by one,
appear the volumes of "The scientific collection”, some
in several year after year a special series of scientific
publications of Ukrainians of Czechoslovakia. And this
is the great merit of Mykola Mushynka, who himself
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enthusiastically and selflessly worked in folkloristic
expeditions, and attracted to this work not only
Ukrainian scientists, but Slavic specialists Czechs,
Slovaks, Poles, colleagues from Canada, USA and other
countries.
It's necessary to have such talent, such
organizational skills, great patience, persistence and
persuasion to attract folklorists, anthropologists, art
historians, Slavic specialists not only from Ukraine,
Czechoslovakia, Yugoslavia of that time, Soviet
Ukraine, but also from Canada and the United States to
historical destiny of Rusyns-Ukrainians, to Ukrainian
folk culture, in the area of Carpathians and the
Balkans, to Ukrainians worldwide. Ukrainian scientist
worried not only about the fate of Ukrainians in the
USSR, where the communist regime suppressed by
means of Russification, political terror, repression of
national spirit, aspirations to freedom and democracy,
but also the future of Ukrainian ethnic group in
Czechoslovakia and Poland, Romania and Yugoslavia ...
In 1968 Mykola Mushynka publishes in "Together
forward " magazine series of articles "Following
Ukrainians on globe". Especially eloquent was the last
12th and final article in which Mushinka brings sad
statistics, which showed that in no republic of the
USSR at that time, except for Ukraine, no magazine in
Ukrainian language was published, while in 16
countries of the West 330 Ukrainian newspapers and
magazines were edited
Name of Mushynka-folklorist, ethnographer,
literary critic, slavist through the publication of his
books and articles in Ukraine, Poland, Yugoslavia,
Canada, the United States and other countries,
especially due to his the weekly performances on
radio "Svoboda" attendance of Ukrainian centers in
France, the US and Canada became popular and
authoritative. For a long period when he was removed
from research activities, namely from 1972 to 1990
Mushynka "published at least five books and over 150
scientific studies, scientific and popular articles and
reviews". At a special celebration deserve his works
that were printed abroad: album "Exlibrises Ukrainian
Sixtiers (Band -Bruk, 1972)," Volodymyr Hnatyuk and
Transcarpathia "(Paris, 1975)," Orest Zhylinskiy, a
scientist with the soul of a poet " (Band Brook, 1983),
"Folk culture of southern Lemko" (New York, 1987),
"The Life and Work of Volodymyr Hnatyuk " (Paris,
1988).
After the collective farm shepherd had left his
cows the horizons of his interaction with the world did
not narrowed. Mykola Mushynka was pleased with his
position of fireman in Presov. However, during two
years he combined the two positions: a shepherd - in
the summer and a fireman - in the winter, and from
autumn 1976 to May 1990 - he was only fireman
serving gas boilers. Due to summer vacation often long
and unpaid, there were opportunities for scholar
fireman to travel, and most importantly, to realize
folklore ethnographic expeditions. As a result of these
trips the work "Folklore of Vojvodina Rusyns" was
written, a series of publications appeared in the
journal Yugoslavian Ukrainians "New Thought", and
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also a number of folk studies on the culture of
Ukrainians in Romania, Lemko-Ukrainians in Poland ...
How many neglected and forgotten names of
Ukrainian writers, scientists, artists, musicians,
theater, public and political figures revived Mykola
Mushynka! This is very special and significant page in
his research activities. Most of these investigations are
full-fledged scientific researches of the life and work of
the same Volodymyr Hnatyuk, Mychailo Vrabel, Filaret
Kolessa, Ivan Pankevych, Florian Zapletal, Frantisek
Tichy, Frantisek Hlavacek, Yuri Kolynchak, Jan
Onushko, Yosyph Markov, Volodymyr Libovytskyi,
Volodymyr Sichynskyi, Ivan Zilynskyi, Mychailo
Kachaluba, Simon Narizhnyi, Orest Zilynskyi, Ivan
Macynskyi Ivan, Stanislav Dnistrianskyi, Volodymyr
Lyubovytskyi, Ivan Kulets, Stepan Klochurak ...
Speaking of Klochuraka - former Minister of defence of
Carpathian Ukraine, who spent almost thirteen years
in a concentration camp in Vorkuta (Russia),
Mushynka wrote the book "The Knight of Freedom",
edited the first volume of his memoirs "To Freedom" ...
With particular pride scientist remembers about
finding of the manuscript work of Ivan Holubovskyi
"By mighty wingspan", which highlighted the life and
creative work of the talented Ukrainian artist Oleksa
Nowakiwskyi. Later, Mykola Mushynka will find 53
paintings, drawings, sketches of the artist, which were
with great success recently exhibited in museums in
Ukraine.
Mushynka has a special gift to feel, to foresee the
ways to the recovery of valuable rare manuscripts,
paintings, art collections ... This is proved by facts: he
found unknown works of Oleksa Nowakiwskyi, and
also 140 paintings by Ukrainian artist Ivan Kulets, 500
negatives of unique wooden churches and other
ethnographic objects of Transcarpathia and the Presov
area by Florian Zapletal, letters of prominent
Ukrainian geographer Stepan Rudnytskyi, mentioned
archive materials of Volodymyr Hnatyuk ...
In 2012, the scientist continues to publish his
collection of archival material under the heading
"Documents show ... From Archive of M. Mushynka"
because earlier he regularly published his findings on
the history of culture, art and literature under the
heading "From the annals of culture."
Even the boldest imagination is not able to cover
the entire expanse of scientific interests, passions and
creative search of fascinated shepherd of the
Ukrainian culture and science. Who is he, this
restlessly thirsty for the creative work of a scientist
and writer, insatiable in his sacrificial love to native
Rusyns, karpatorusins - Ukrainians, especially to those
who live in 250 villages in southeastern Slovakia? Let
the considerable part of fellow-Rusyns took Slovak
nationality, but they still keep in songs, rituals,
customary culture, their feeling of Lemko, of Ukrainian
- their language, their deep national "I". And lofty
mission of the akademician of National Academy of
Sciences of Ukraine Mykola Mushynka is to rescue this
organic part of the Ukrainian nation, first of all to
describe each disappeared or disappearing Ruthenian
village, preserve rich folk melodies, spiritual and
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material evidences and samples of culture to explore
the darkened blind for centuries historical passes that
they overcome in willing not to be lost among other
nations, revive and establish consanguineous RusynsUkrainian, to bring to the world the unique folklore
and ethnographic heritage of native Presov region and
all the historic Transcarpathia. And perhaps most
important, to convince his Rusyns that they are
organic branch of a major Ukrainian ethnic, culturally
rich, spiritually complete, that deserves respect and
admiration. It is for this aim that Lord gives birth to
such sacrificial shepherds who in spite of unfortunate
circumstances of personal life, despite bans, isolation,
humiliation, defamation in unyielding way, firmly
went their way in the belief that this is the only right
way, because it is leading him to his saint family, to his
native people, and to serve it is a high honor and a
grand national mission. So let last many years the life
of spiritual shepherd of his people, who "grew from a
shepherd" and who is destined by fate, after the
figurative expression of Pavlychko, to "write the truth
about the immortal souls":
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Blessed be his life
Broken and healed, as a wound.
Карась Г. В. Микола Мушинка і українська музична культура (ювілейні узагальнення з нагоди 80-річчя вченого). Стаття присвячена ролі відомого ученого
Миколи Мушинки (Словаччина) у розвитку української
музичної культури. Розв’язуються такі основні завдання
дослідження: визначено вектори діяльності Миколи Мушинки на полі розвитку української музичної культури;
окреслено основні здобутки науковця у цій сфері і їхнє
значення для української культури.
Ключові слова: учений, діяльність, українська музична культура, фольклористика, Микола Мушинка.
Карась А. В. Николай Мушинка и украинская музыкальная культура (юбилейные обобщения к 80летию ученого). Статья посвящена роли известного
ученого Николая Мушинки (Словакия) в развитии украинской музыкальной культуры. Осуществлены такие основные задачи исследования: определены векторы деятельности Николая Мушинки в развитии украинской
музыкальной культуры; очерчены основные достижения ученого в этой сфере и значение их для украинской
культуры.
Ключевые слова: ученый, деятельность, украинская музыкальная культура, фольклористика, Николай
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Karas G. V. Mykola Mushynka and Ukrainian Musical
Culture (Dedicated To The 80th Anniversary Of The
Scientist). The article focuses on the role of the famous
scientist Mykola Mushynka (Slovakia) in the development of
Ukrainian musical culture. The following main research objectives are being solved: to determine the line of Mushynka’s activity in the field of development of Ukrainian musical
culture; to outline the scientist’s main achievements in the
field and their significance for Ukrainian culture.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми. Микола Іванович Мушинка (1936 р. н.) – відомий учений, фольклорист,
письменник, доктор філологічних наук, іноземний
член НАН України, професор Пряшівського університету, голова Наукового товариства ім. Тараса
Шевченка та Асоціації україністів Словаччини,
який давно здобув наукове визнання у світі. Його
постать настільки багатогранна, що потребує серйозних студій. Якщо фольклористичні здобутки
ученого знайшли своє висвітлення в статті Надії
Вархол [1], то його роль у розвитку української музичної культури частково висвітлена в наших публікаціях [3-7]. Зважаючи на актуальність дослідження та недостатню висвітленість цієї проблеми
в мистецтвознавстві, предметом нашого ювілейного узагальнення є роль Миколи Мушинки у розвитку української музичної культури. Ця ділянка
не є провідною у його науково-творчій діяльності,
однак займає вагоме місце. Окреслимо основні завдання дослідження: визначити вектори діяльності Миколи Мушинки на полі розвитку української музичної культури; окреслити основні здобутки науковця у цій сфері і їхнє значення для
української культури.
Виклад основного матеріалу. Домінуючою сферою фахових зацікавлень Миколи Мушинки є фольклористика. Учений спеціалізується на лемковській
фольклористиці і фольклористиці русинів Воєводини. М. Мушинка тісно співпрацював з відомим музикознавцем, диригентом, фольклористом Юрієм
Костюком. Саме завдяки останньому магнітофонні
записи, зроблені М. Мушинкою, були розшифровані. М. Мушинка впродовж десятиліть вивчає діяльність визначного українського етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача та громадського діяча, уродженця Тернопільщини Володимира Гнатюка (1871–
1926). М. Мушинці належить біля восьмидесяти
праць та наукових статей, присвячених постаті
В. Гнатюка, які друкуються від 1963 року в різних
країнах світу (Словаччина, Чехія, Югославія, Польща, США, Канада, Австралія, Франція, Італія, Україна). Та найбільш тернистий шлях судився монографії, яку молодий тоді кандидат наук почав писати за ініціативи дочки Володимира Гнатюка
Олександри, що проживала в Парижі. Книга народжувалася в складних умовах, оскільки М. Мушинка – причетний до руху «шестидесятників» в Україні, був відсторонений від наукової праці і змушений був працювати пастухом колгоспної худоби в
с. Курів на Пряшівщині (Словаччина), а згодом –
кочегаром у котельні. Незважаючи на складні обставини, дослідник опрацьовує томи видань Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, які він
офіційно привіз до Університету ім. П. Й. Шафарика у Пряшеві, та Слов’янській бібліотеці у Празі, інші джерела. Перше видання монографії побачило
світ у 1987 році в Парижі як 207-й том «Записок
Наукового товариства ім. Шевченка» за сприяння
В. Кубійовича [11]. Двадцять примірників книги,
які належали автору, за його ініціативою були надіслані до наукових бібліотек України, однак жод24

на з них туди не потрапила. Всі примірники були
затримані у Москві і призначені на фізичну ліквідацію. І ось через чверть століття нарешті монографія М. Мушинки потрапляє до українського читача завдяки землякам В. Гнатюка. Друге видання
монографії (доповнене та перероблене) побачило
світ в Тернополі у 2012 році [12], на яку нами опубліковано рецензію [4]. Працю М. Мушинки вирізняє спроба комплексного аналізу життя та різновекторної діяльності В. Гнатюка (фольклористично-етнографічної, літературознавчої, мовознавчої), глибока джерельна база (архівні матеріали,
рукописи, друковані праці, епістолярій, мемуари) і
її уважне опрацювання, дослідницька допитливість, повага до перевірених фактів. В. Гнатюк був
визначним дослідником слов’янського фольклору.
Його дослідженням народної творчості українців
Закарпаття та Словаччини присвячені розвідки
М. Мушинки [9–11].
Науковець видав ряд досліджень, які торкаються музичного фольклору: з історії закарпатської фольклористики [15]; про фольклор Пряшівщини [21; 23], антологія усної народної творчості
українців Східної Словаччини [26; 28]; фольклор
русинів Воєводини [21; 22]; колядки русинів-українців Словаччини [24]. Антологія українського
фольклору Східної Словаччини під назвою «З глибини віків» [28] охоплює понад 300 пісень усіх жанрів та інші фольклорні жанри. До кожного жанру додано вступну статтю, в якій розкрито історію дослідження даного жанру в загальноукраїнському
фольклорі, спільні риси з фольклором сусідніх народів. Антологія здобула прихильну оцінку не лише
на сторінках чеської та словацької наукової преси, а
й на сторінках наукових та літературних журналів
Канади, Франції, Югославії та інших країн. Завдяки
копіткій праці М. Мушинки розшифровано, впорядковано та видано пісенні зразки із фонозаписів
І. Панькевича.
У виданні «Голоси предків» надруковано тексти
98-и народних пісень, що були записані у 1929 р. у
Празі, а в 1935 р. в Ужгороді знаменитим етнографом Іваном Панькевичем (1887-1958) [13]. Книжка
двомовна (словацькою та українською), до неї додається CD з 28-и звуковими доріжками пісень і
прози. Завдяки цим записам збережено унікальний
звуковий пласт автентичного пісенного фольклору
українців-русинів Закарпаття та Словаччини. М. Мушинка презентував книжку й CD у 2003 р. на зборах Чеської асоціації україністів, де була присутня
й дочка Панькевича – Марта. У передмові до збірки
Мушинка подає історію її написання, робить короткий екскурс у життя та працю І. Панькевича, мовить
про його співпрацю з Чеською академією наук,
фонографічним архівом Академії наук у Відні та ін.
М. Мушинка уважно слідкує за науковим процесом в Україні, відгукується на нові актуальні дослідження, у тому числі присвячені фольклору.
Тільки на основі зібрання і опублікування великого масиву повстанських пісень, на які було накладено ідеологічне табу в Радянській Україні,
можна приступати до його глибокого наукового
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осмислення, що й відбувається в незалежній Україні з кінця 1990-х років. Перше наукове дослідження, присвячене повстанському фольклору, привертає увагу М. Мушинки. У відгуку на автореферат
кандидатської дисертації Р. Крамара рецензент,
відзначивши певні прогалини в роботі, рекомендує видати її, оскільки це «не лише вагомий внесок
в українську та загальнослов’янську фольклористику, але й важливий засіб патріотичного виховання, головним чином молодого покоління», а ще така монографія «сприяла б зміні поглядів на УПА в
східних областях України, де «бандерівщина» ще й
зараз часто ототожнюється з фашизмом» [19: 368].
До нього, як одного із кращих знавців лемківського фольклору, звертається про відгук на свій
автореферат дослідниця з Івано-Франківська Ольга Фабрика-Процька [25]. Ми теж завдячуємо
М. Мушинці рецензією на нашу монографію [5] та
докторську дисертацію [18].
М. Мушинці належить низка цінних фольклорних збірників. Це: народні балади русинів-українців Пряшівщини [27], лемківські народні пісні Никифора Лещишака з рукописної спадщини Івана
Франка [31], репертуарні збірники з українського
фольклору Східної Словаччини [26] та присвячений 20-річчю фольклорного колективу із рідного
села академіка Курова [29], збірник з репертуару
народної співачки Анці Ябур із Стащина [30]1 та
багато інших видань. Фундаментальні дослідження і копітка багаторічна праця академіка М. Мушинки на полі фольклористики та збереження
культури русинів-українців користуються визнанням у багатьох країнах світу. Вона є неоціненною
джерельною базою для фольклористичних студій
науковців різних напрямків.
Збереженню народних традицій сприяє обрядовість, зокрема українське весілля. М. Мушинка
не обмежується публікацією своїх досліджень, а
впроваджує їх у життя простих людей. Наприклад,
обряди та пісні справжнього українського весілля
не осіли на сторінках книжок, М. Мушинка вдихнув
у них нове життя, беручи на себе роль боярина на
багатьох українських весіллях у Словаччині і Польщі. Учений наводить приклад відродження весільних традицій у сучасному Польському Помор’ї,
свідком яких він був [20]. Бажання молодих українців, народжених у Польщі, дотримуватись звичаїв своїх прадідів, засвідчує їх національну свідомість. Свідченням українськості весілля була пісенна активність друзів молодят – колишніх членів хору «Тисячоліття» під керівництвом Я. Полянського: «За дванадцять годин на весіллі прозвучало понад 150 пісень, всі без винятку українські,
причому жодна пісня не повторювалася двічі. Це
був високохудожній концерт українських народних пісень» [20: 77].
1 Ябур Анця (1898–1984) – народна співачка, репертуар якої
записували відомі фольклористи Л. Куба, Ю. Костюк, М. Шмайда, М. Гиряк та ін. Найповніший запис її репертуару зробив
М. Мушинка у збірці «Срібна роса», де вміщено 167 пісень та 45
мелодій [8: 388].

Микола Мушинка – збирач і охоронець особистих фондів діячів музичної культури. У його домі
накопичено величезний і унікальний приватний
архів, матеріалами якого науковець щедро ділиться з пошукачами, дослідниками. У тому числі, і наша монографія та докторська дисертація збагачені
джерелами з цього фонду. Це джерала з багатьох
галузей гуманітаристики, у т. ч. музичної культури: ноти, збірники музичних творів, пісенники.
Ученим було зібрано унікальні особові фонди відомої піаністки і педагога Софії Дністрянської та
композитора Володимира Стон-Балтаровича, які
М. Мушинка безкорисливо передав в Україну.
Фонд Софії Дністрянської (1885–1956) як складова частина фонду Дністрянських (її та чоловіка
Станіслава) був переданий Миколою Мушинкою
Закарпатському краєзнавчому музеєві 2007 року.
Фонд дбайливо описаний, першу наукову оцінку
отримав у нашій статті [3]. Згідно з описом музею,
фонд класифікований нами на три групи: меморіальні речі (за описом музею – група історія), світлини та документи. Найбільш чисельну групу
складають різноманітні документи, написані українською, польською, чеською, німецькою, латинською, французькою мовами. Це: особисті документи С. Дністрянської, фінансові документи, навчально-методичні матеріали С. Дністрянської, пов’язані із діяльністю її приватної музичної школи,
документи концертної діяльності піаністки та її
учнів, документи концертного життя Відня, Праги,
нотна та музикознавча література, епістолярій. Наявні у фонді документи допомагають уточнити
біографію мисткині, оскільки у багатьох довідкових матеріалах є як білі плями, так і неточності
щодо цієї особистості. Описані та класифіковані
нами матеріали фонду Софії Дністрянської у Закарпатському краєзнавчому музеєві дають можливість висвітлити маловідомі сторінки життя і діяльності піаністки, більш рельєфно виокремити її
роль у поступі музичної культури України та зарубіжжя ХХ століття, спонукають до поглиблених
студій означеного періоду.
Фонд композитора Володимира Стон-Балтаровича (1904-1968) переданий М. Мушинкою відділу
рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 2011 році. Він
міститься у фонді «Окремі надходження» (ф. 9), ще
не описаний. Його основу складають твори композитора – рукописні (30), фотокопії рукописів (10)
та один друкований. Вони представляють різножанрові уподобання митця: солоспіви, хорові та
інструментальні твори, музику для театру. В інструментальному жанрі В. Стон-Балтарович писав
для різного складу оркестрів: духового, джазового,
струнного квартету. У фонді зберігаються твори
зарубіжних (42 рукописи та 50 друкованих) та
українських (17 рукописів і 22 друковані) композиторів. Особливу цінність складають рукописи
творів Є. Мандичевського, С. Туркевич-Лукіянович,
В. Барвінського, Н. Нижанківського та особисті документи В. Стон-Балтаровича [5: 62].
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Як пропагандист української музики і культури М. Мушинка підтримує науковців зі Словаччини, Чехії та України, які досліджують різноманітні
питання української гуманітаристики, мистецтвознавства, бере активну участь у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та конгресах,
виступає з лекціями у різних країнах світу, друкує
свої наукові статті та рецензії в наукових журналах, збірниках та газетах Словаччини, Чехії, Польщі, України та в діаспорних виданнях на всіх континентах. Саме він сприяв перенесенню праху
С. Дністрянської із Чехії до України, впорядкуванню її могили, розкриває маловідомі сторінки українсько-словацьких музичних та культурних зв’язків. Саме завдяки М. Мушинці всесвітньо відомий
гітарист Степан Рак у 2011 році відвідав Закарпаття і довідався про своє українське походження
[2]. Вчений пише розвідки про українських диригентів та музикознавців Ольгу Дутко [14] та Юрія
Костюка [17], які плідно працювали у Словаччині.
А ще Микола Мушинка – хронікер культурномистецького життя українців у Східній Словаччині. Серед українських етнічних фестивалів, які проводяться за межами України, Свято культури русинів-українців Словаччини у Свиднику вирізняється
своєю неповторністю1. Воно не тільки одне з найдовготриваліших – у 2015 р. проводилось 60-ий
раз, але має свої особливості. Одна з найголовніших – збереження автентичної народної творчості
лемків, що проживають на території Східної Словаччини. Фестиваль, як твердить М. Мушинка, з самого початку (1955 р.) задумувався як національний, а основним його завданням було сприяння
розвиткові національних традицій місцевого українського населення, збереження його національної
самосвідомості [16: 9]. М. Мушинка як учасник і
живий свідок фестивалю аналізує його багаторічну діяльність. Якщо взяти до уваги, що кожне свято в середньому відвідувало біля 25 тисяч осіб, а
на сцені в середньому виступало більше тисячі
учасників, то за шістдесят років програму побачило біля півтора мільйони глядачів, а на сцені виступило більше шестидесяти тисяч співаків, музикантів та танцюристів. Саме у праці М. Мушинки
ми можемо простежити історію свята культури русинів-українців Словаччини. Для ученого важливо
завжди бути у гущі подій, тому він часто бере
участь у проведенні лемківських фестивалів на території Словаччини, Польщі та України, супроводжує мистецькі колективи у їхніх гастрольних
поїздках до України.
Отже, діяльність М. Мушинки на полі музичної
культури розгоралася у таких напрямках: фольк1 Свято в різний час мало такі назви: Огляд народної творчості і художньої самодіяльності українського населення Чехословаччини (1955); Фестиваль народної художньої самодіяльності українських трудящих Східної Словаччини (1956), Свято
пісні і танцю українського населення Східної Словаччини (19581960), Свято пісні і танцю українського населення ЧССР (19611976), Свято культури українських трудящих ЧССР (1977-1989),
Свято культури русинів-українців ЧСФР (1990-1992), Свято
культури русинів-українців Словаччини (від 1993 р.). Перший
фестиваль відбувся у Межилабирцях, від 1956 р. він проводиться у м. Свидник.
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лористика, збирання та охорона особистих фондів
діячів музичної культури, пропагування української музики і культури, ведення хроніки культурно-мистецького життя українців у Східній Словаччині. Така різностороння діяльність ученого забезпечила формування великої джерельної бази сучасної україністики, стимулювала розвиток нових
галузей науки, зокрема музичної діаспоріани. Тільки завдяки таким вченим, як Микола Мушинка, українська діаспора у всьому світі не втрачає своєї
культури й мови, підтримує зв’язки з історичною
Батьківщиною. М. Мушинка відроджує в діаспорі
забуті українські традиції, прославляє імена забутих чи недооцінених українських учених, письменників, художників, політиків, імена вчених і меценатів, які врятовували чи відбудовували старовинні українські церкви та пам’ятники, бореться за визнання у світі доброго імені України, відданим сином
якої учений був усе своє многотрудне життя.
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Постановка проблеми. Виповнилось 80 років
видатному вченому, людині з енциклопедичною
ерудицією, опанованою мультидисциплінарною
методологією наукового досліду, науковому комунікатору й працьовитому досліднику – іноземному
членові Національної академії наук України, фольклористу, біографу, організатору науки проф. Миколі Мушинці. За понад 60 років наукової праці він
написав численні різнопланові наукові дослідження: статті, монографії, фольклорні та наукові збірки, енциклопедичні гасла і багато іншого. За час
багатолітньої наукової роботи і про Вченого було
написано чимало. Але все ж спробуємо додати
кілька маленьких штрихів до його інтелектуального портрету… При цьому щиро дякую за надану
панством Мушинок можливість використання видань дослідника, привезених ними у великих і дуже важких валізках до бібліотеки Інституту досліджень української діаспори, що від 2002 р. працює
як підрозділ Національного університету «Острозька академія», доктором Honoris Causa якого є
академік М. Мушинка, та матеріалів його архіву.
Виклад основного матеріалу. Традиційно інтелектуальна біографія (яка переважно має на меті показати у цілості особистість, людські та професійні якості дослідника), базується на цілій низці важливих постулатів: вивчення соціокультурного тла його праці, різноманітних впливів на формування особистості, якісних ознак/притаманних
рис останньої, визначенні основних складових наукового доробку, причин звернення саме до такої, а
не іншої дослідницької тематики, особливостей застосовуваної методології та наукових методів, наявність «мережевих» зв’язків з іншими дослідниками, наявність чи відсутність наукової школи (хоча
явище наукової школи є малопоширеним не лише
в українській, а й у світовій науці) тощо. Постать
кожного дослідника є унікальною. Але є вчені, вага
як наукового доробку, так і в цілому, значення їх
внеску в науку, є багато більшими у зіставленні з
іншими, що жили і працювали в ту саму історичну
добу. Саме до таких належить і Герой цієї невеликої розвідки, праця і життя якого, безперечно, заслуговують на створення ґрунтовного монографічного
дослідження, в якому буде докладно враховано всі
названі вище чинники інтелектуальної біографії.
Статтю хронологічно обмежимо періодом становлення вченого, формування та прояву його громадянської позиції, коротко розглянувши його життя
до 1974 р.
Як відомо, народився майбутній вчений у лемківському селі Курові в Східній Словаччині. Про те,
що належав до «руснаків», мова, культура і віра
яких відмінна від словацьких, усвідомив у ранньому дитинстві[1]. Давня історія села, пісні та казки,
що чув з раннього дитинства – це підсвідомо формувало інтерес до історії, культури, мови рідного
краю. Знав сільську працю, добре вчився в школі /
гімназії, де якісно викладали російську мову та літературу, багато читав. Перед вступом до університету працював у редакції нової на той час української газети «Нове життя», потім підзаробляв на
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шахті, щоб мати гроші для навчання у Празі. У
1954 р. вступив до Інституту російської мови та літератури, де вивчав й українську, а також слухав
лекції з російського фольклору др. Еви Врабцевої, а
з другого курсу допомагав їй як асистент у відділі
народної словесності. Водночас відвідував лекції з
української мови та літератури проф. Івана Панькевича в Карловому університеті, під впливом якого почав цікавитись фольклором українців рідної
Пряшівщини. Водночас, зацікавлення фольклором
було доволі природнім, бо з дитинства майбутній
вчений чув пісні мами, сусідів-селян…
Талановитий юнак вже на другому курсі під керівництвом І. Панькевича, Е. Врабцевої та, згодом,
професора та майбутнього друга Ореста Зілинського написав своє перше наукове дослідження «Замовляння і календарна обрядовість села Курів»,
фрагменти якого були опубліковані на сторінках
«Дуклі». Самостійно заробляв на гуртожиток і харчування в університеті, підробляв й екскурсоводом.
В університеті відвідував фольклористичний гурток, що діяв в Інституті під керівництвом Е. Врабцевої, їздив у етнографічні фольклорні експедиції
як із членами гуртка, так і – у 1956 р. – з І. Панькевичем та членами його діалектологічної групи.
Після смерті у лютому 1958 р. вчителя він на доручення др. Врабцевої написав свій перший біографічний текст – некролог, який було опубліковано у
солідному чеському етнологічному часописі.
Багато часу молодий дослідник проводив у Слов’янській бібліотеці в Празі, де читав українську, в
т. ч. й емігрантську літературу та познайомився із
відомими пражанами-українцями Н. Левитською
(скульптором, що завідувала українським відділом
Слов’янської бібліотеки), К. Заклинським, С. Сірополком, О. Зілинським, З. Ґеник-Березовською та ін.
Запізнав він там і чеських україністів Ф. Тихого та
Ф. Главачека. З більшістю цих нових знайомих, не
зважаючи на суттєву різницю у віці, згодом стане
справжніми друзями, а Н. Левитська згодом передасть молодому вченому своє листування з Олесем, посмертну маску поета та інші пам’ятні речі.
Саме він промовлятиме на похороні скульпторки
11 вересня 1974 р. [9]
У Слов’янській бібліотеці М. Мушинка вперше
читав видання НТШ та УВАН, «Сучасність», «Визвольний шлях» та інші, які на той час студенти
читали «як “заборонену” літературу, щоб бути обізнаними з поглядами “ідейних ворогів”». [12:49]
Через кілька років М. Мушинка познайомиться, буде листуватись та зустрічатись із частиною авторів згаданих вище видань, яких вже не буде вважати ідейними супротивниками.
Він якийсь час ще буде вірити в ідеали соціалізму, але цю віру поступово буде розхитано життям.
«Надщерблення» віри у «світле майбутнє» на той
час переконаного комуніста (а до партії М. Мушинку прийняли ще у випускному класі гімназії) відбулось ще у 1958 р. під час служби радистом у армії,
де, крім виконання військових завдань, йому вдавалося на військовій апаратурі слухати українські
та російські передачі радіо «Свобода», «Голос Аме-

рики», «Радіо Ватикан» та інших. [12:49] Ще одна
мала тріщинка у цій вірі виникне підчас спілкування у 1957 р. в українському потязі з випадковим попутчиком, який розповість про дивну, що нагадуватиме «села Потьомкіна», ситуацію в його селі.
Навчання в аспірантурі (стажування) в Київському
університеті в 1964-1966 рр. познайомило з шістдесятниками та дисидентами і закінчилося затриманням за перевезення матеріалів самвидава на
батьківщину. А в 1968 р. під впливом радянських
танків на вулицях рідних міст він остаточно змінить враження про Радянський Союз і в часи Празької весни буде писати листи друзям в усі кінці світу (як на Захід, так і в СРСР) з правдивою оповіддю
про події в Чехословаччині.
Закриття Інституту російської літератури куди
планував після служби в армії піти працювати М. Мушинка, він був прийнятий на роботу на посаду наукового асистента в заснований з ініціативи проректора університету Василя Капішовського кабінет народної словесності при кафедрі української
мови та літератури філософського факультету Пряшівського університету ім. П. Й. Шафарика. В університеті М. Мушинка викладав український фольклор і
вступ до українського мистецтва, активно досліджував фольклор Пряшівщини, виступав на радіо,
багато публікувався в пресі.
У 1963 р. вступив до аспірантури кафедри фольклору та етнографії Празького університету. Науковим керівником молодого вченого став проф. К. Дворжак. Як аспірант, М. Мушинка був направлений на
трирічне стажування (1964-1966) до Києва, де став
аспірантом Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії УРСР [14:229] (керівник –
проф. М. Грицай), у Московському університеті консультувався у основоположника структуральної
фольклористики у слов’янських країнах проф. П. Богатирьова. Спочатку тема дисертації мала розкривати відображення еміграції у фольклорі українців
Пряшівщини. Тема була близькою досліднику, бо
багато односельців, в т. ч. й члени родини, бували
на заробітках за океаном, хтось назавжди осів там,
а хтось, у т. ч. й рідна тітка дослідника, по другій
світовій війні був переселений з Чехословаччини в
Україну (на територію Рівненської та Волинської
областей). Саме там він провів низку фольклорних
експедицій, наслідком яких стали не лише зібрані
наукові матеріали, а й низка публікацій в «Новому
житті», а також лист до секретаря ЦК КПЧ Василя
Біляка про незадовільний стан переселенців. Згодом оптанти вже як словаки змогли повернутись
на рідні землі і до цього значною мірою був причетний молодий вчений. Зібрані матеріали частково було опубліковано дослідником у журналі «Нове життя» у 1965 р., а решта ще чекають на опрацювання. Частину пісень переселенців М. Мушинка
протягом кількох років записував і на Пряшівщині,
з метою опублікувати пізніше. Збірку цих записів
вислав у 1966 р. до Канади Д. Струку. [10]
Запропонована тема дослідження в Києві була
замінена на працю про відомого українського вченого В. Гнатюка. Працюючи над дослідженням, М. Му29
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шинка працював у архівах Києва, Львова, Москви.
Тут чи не вперше проявився його талант шукати
живих свідків подій, встановлювати контакт із цими живими джерелами, знаходити в приватних архівних та книгозбірнях унікальні пам’ятки. Так, йому вдалося ледве не методом дедукції знайти унікальні архівні матеріали в приватному архіві І.
Боднара, тестя художника Г. Смольського, який
зберіг і речі з останньої квартири вченого, котрі
пізніше було передано для створення меморіального музею в с. Велесневі на Тернопільщині, на батьківщині В. Гнатюка. Вдалося досліднику зв’язатись
і декілька раз відвідати в Парижі доньку В. Гнатюка О. Піснячевську, яка подарувала йому олійний
портрет батька роботи М. Бойчука. Завдяки його
зусиллям за державний кошт було поставлено пам’ятники В. Гнатюкові в Україні, приведено в порядок могилу вченого.
Активна громадянська позиція і бажання дати
можливість материковим українцям читати українські видання батьківщини змусила М. Мушинку
вперто звертатись до міністерств, спілки письменників та інших організацій з листами про потребу
включення української преси Чехословаччини до
замовного каталогу міжнародних видань, але його
зусилля були марними. Держава не відгукнулась і
з часів аспірантури він посередництвом словацького експортного агентства за власні кошти передплачував і висилав майже на сто адрес українську
пресу, що виходила в Чехословаччині.
Перебуваючи на стажуванні, що по-суті, було
новою аспірантурою, в Україні, спілкуючись зі студентами, аспірантами, науковцями та громадськими діячами, він, вихований в інших умовах, зрозумів подвійну сутність радянської системи, методи
роботи КДБ. Саме там, як згадувалось вище, він подружився з українськими дисидентами, був на прем’єрі «Тіней забутих предків», познайомився з канадським комуністом (пізніше витвореним із СРСР
за антирадянську діяльність) І. Коляскою. М. Мушинка перевозив самвидавівську літературу до Чехословаччини, звідки її передавали далі на Захід, а
в Україну привозив українські видання батьківщини. Не зважаючи на існуючу заборону відвідувати
міста СРСР поза 20-кілометровим радіусом від Києва, він мандрував по всій Україні (і за її межі), бував у Львові, Полтаві, Одесі тощо, не знаючи, що
перебуває під «пильним оком» КДБ та чехословацьких спецслужб. Одна з поїздок завершилась
затриманням у потязі в Чопі, обшуком та допитами, але на щастя, дослідник був відпущений в Чехословаччину, де пройшов через розгляд справи на
комісії крайкому компартії в Кошицях, яку було закрито у червні 1966 р. Зрозуміло, що після цього
інциденту закінчити навчання в Україні було неможливо.
У 1966 р. М. Мушинка повернувся на роботу в
Дослідний кабінет україністики Пряшівського університету. [10] У жовтні 1968 р. у Карловому університеті в Празі захистив дисертацію на тему
«Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття та його зв’язки з чехами і словаками», яку
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пізніше (1975) було опубліковано окремою книгою
як том «Записок НТШ». У 1967 р. він опрацював і
видав двотомну антологію фольклору українців Чехословаччини «З глибини віків». До того часу вже
мав кілька інших книжкових публікацій: став одним із засновників та першим редактором «Наукового збірника Музею української культури у Свиднику» (проредагував чотири випуски, останній – у
1970 р.), за його редакцією було видано збірки «З
українського фольклору Східної Словаччини»
(1963), «На чужині. Пісні про еміграцію в Америку»
(1964) та ін., а також низку наукових статей, в т.ч. у
словацьких, чеських та радянських виданнях. Активно дослідник брав участь у різноманітних наукових конференціях, у 1967 р. став членом Міжнародної комісії по дослідженню культури Карпат та
Балкан, до 1972 р. був членом Центрального комітету Словацького етнографічного товариства при
Словацькій академії наук, за співпрацю з українським радіо в Пряшеві одержав дві пам’ятних медалі.
У 1967-1968 рр. вчений зумів встановити спочатку епістолярний, пізніше безпосередній контакт із українськими науковими осередками на Заході: осередками Наукового товариства ім. Шевченка в Сарселі, Нью-Йорку та Торонто, Українським вільним університетом в Мюнхені, УВАН у США
та ін. Головною метою було зібрати в Дослідному
кабінеті бібліотеку україністики, якою могли користуватись не лише громадяни Чехословаччини,
а й – що важливо – і гості з України. У середині травня 1968 р. вчений на запрошення доньки В. Гнатюка Олександри побував у Парижі та Сарселі, де познайомився із А. Жуковським та іншими членами
Наукового товариства ім. Шевченка в Європі, де
одержав запрошення опублікувати як окремий
том «Записок НТШ» працю про В. Гнатюка. Під час
другої подорожі на Захід, крім Парижу і Сарселю
Мушинки відвідали Рим і Ватикан (де познайомились з українськими священниками), Флоренцію
та Венецію. Пізніше вдалося відвідати Мюнхен (де
відвідав Український вільний університет) і Франкфурт-на-Майні, де М. Мушинка спілкувався з подружжям Олекси і Анни-Галі Горбачів, які перед тим
відвідували Пряшівщину.
В цей час вчений продовжував спілкуватись і з
дисидентами в Україні, а в тому ж 1968 р. вислав
до Бавнд-Бруку Владиці Мстиславу – тодішньому
митрополитові Української автокефальної православної церкви – біля 200 екслібрисів роботи художників-шестидесятників. Після виставки Владика запропонував видати екслібриси окремою книжкою зі вступом М. Мушинки, який написав текст
під псевдом Микола Вірук (зворотне прочитання
назви с. Курів). Книга під назвою «Книжковий знак
шестидесятників» вийшла у 1972 р. – тоді, коли роботи курівчанина друкували переважно на Заході,
та й то під чужими іменами.
Саме початок 1970-х рр. став часом переслідування «правицових опортуністів» і «контрареволюційних жидлів» [3], відбувається виключення з
партії тих, хто чимось викликав недовіру, серед
яких був і молодий вчений. Пригадали досліднику
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і серію публікацій про українців у країнах світу в
журналі «Дружно вперед» 1968 р. Частину матеріалів М. Мушинка одержав від Д. Струка, до якого з
проханням допомогти із їх пошуком звернувся у
жовтні 1967 р. [11] Але при підрахунках українських часописів, що виходили в країнах світу та СРСР,
порівняння було не на користь останнього, що
стало реальним підтвердженням антиукраїнської
національної політики.
У червні 1970 р. вченого виключили з партії, за
чим він не шкодував [12:78], але цей факт у комплексі з іншими створив у його житті багато проблем. Пару років йому ще давали працювати, хоч і
понизили в посаді і в зарплатні. Не давали публікувати наукові праці, спочатку потрібно було використовувати криптоніми або псевдоніми, потім довелось винаходити оригінальні схеми подання публікацій до друку. М. Мушинку пов’язувала щира багаторічна дружба із відомим чеським вченим Ф. Главачком, з яким він ділився накипілим на душі та до
якого часом звертався про допомогу. В одному з
листів до свого старшого друга вчений у вересні
1970 р. писав: «Щодо друкування в пресі, справді
існує вказівка не публікувати прізвища тих, які
були виключені з партії. Правда, редактори мене
добре знають і досі друкували під криптонімами,
однак це мене не задовільняло і я вирішив щоб не
стало добитися того, щоб мої праці і надалі друкувались під моїм власним іменем» [3]. Ця боротьба
на той час ще завершилась перемогою дослідника,
але пізніше настали ще гірші обставини, коли навіть листи приходилось часом підписувати чужим
іменем, а до редакції «Дуклі» висилати статті та
рецензії з адреси і за підписом того ж Ф. Главачка,
іноді – під псевдонімом «Федір Головаченко». Згодом, багато працюючи науково (вміло поєднуючи
непрофесійну роботу із науковими дослідами),
вчений писав статті, готував та видавав фольклорні матеріали під псевдонімами, а часом і іншими
чужими іменами – дружини Магди, друга і колишньої «начальниці» проф. Олени Рудловчак, Василя
Капішовського, Рудольфа Смотера та ін. [14:228]
Це робилось тому що досліднику, який багато працював, було шкода, щоб матеріали не друкувались,
залишались невикористаними [7], він хотів, щоб
вони ставали доступними науковцям.
У 1970 р. М. Мушинка ще міг працювати в словацьких наукових колах: «Інакше, ситуація в Пряшеві, в українських справах, дуже погана. Кожний
боїться сказати або написати щось навіть проти
явних кривд. Я де можу, там борюся проти явного
чи скритого шовінізма. Добився того, що з моєю
думкою рахуються в словацьких наукових колах і
мене обрано в найвищі фольклорно-етнографічні
органи – Словацьку координаційну етнографічну
раду та в головний комітет Словацького етнографічного товариства. …Десь в середині листопада
сюди має приїхати 60-членна екскурсія чеських
істориків-етнографів, для яких я маю підготувати
4-годинну лекцію про українців Пряшівщини.. Роблю що можу, але в таких умовах, коли не знаєш, що
з тобою буде завтра, працювати завтра…» [3]. Але

згодом і словацькі видання перестали співпрацювати з українським вченим, знищувались гранки
тиражів українських книг. Втім, досліднику таки
вдалося видати у 1970 р. монографію про народну
співачку Анцю Ябур «Срібна роса», наступні ж видання переважно виходили в інших країнах – Канаді, Німеччині, Франції, США та ін.
На початку 1970-х були й спроби, на щастя, невдалі, закрити Дослідний кабінет. М. Мушинка в
той час, у зв’язку із поїздкою керівниці Дослідного
кабінету О. Рудловчак до СРСР як секретар виконував її обов’язки. Він був змушений боротися проти
намагання закрити установу (бо знайшлись незадоволені тим, що там було зібрано близько 3000
найменувань книг, з котрих половина – українські
видання західної діаспори). [2]
Не зважаючи на те, що в 1971 р. М. Мушинка брав
участь у кількох наукових конференціях, організованих словацькими науковими установами, в т. ч. і
Словацькою академією наук, приниження зазнав
вчений під час підготовки наукової конференції,
присвяченої В. Гнатюкові та О. Колессі, що мала бути проведена Музеєм української культури у Свиднику спільно з радянськими, словацькими та чеськими дослідниками. Вчений був ініціатором та організатором конференції і як провідний дослідник
творчості обох видатних українців мав виголошувати дві основні доповіді. Але перед тим як конференція була заборонена взагалі, спочатку йому заборонили доповідати, потім – представляти на книжковій виставці власні дослідження.[4; 12:76-77] У
травні 1972 р. у листі до свого старшого друга Ф. Главачка М. Мушинка повідомляє: «Як бачите, я живий-здоровий, хоч справи мої незавидні. З роботи
мене вже дифінітивно звільняють. Де буду працювати, ще не знаю; зараз інтенсивно шукаю нову роботу». [5] Фактично звільнений у червні 1972 [12:80],
у березні 1973 він ще пише: «Я поки що “урядую”
на факультеті. Договір маю до кінця березня, але
сподіваюсь, що продовжать мені його хоча б на місяць, а далі побачимо як буде. Нещодавно я одержав запрошення на міжнародний фольклористичний конгрес, в Югославії, але про виїзд туди не може бути й мови. Не пускають». [6]
Втім, і контракт дослідникові не продовжили і з
квітня 1973 р. його було остаточно звільнено. Прийшов час, який мав дві основні ознаки: дослідник
плідно працював, але не завжди мав можливість публікувати опрацьоване. З гіркотою він писав Ф. Главачку після вдалої самостійної фольклорної експедиції, під час якої було записано 806 пісень у селі з
40 дворів: «Теж колись буде гарна монографічна
збірка. Колись, колись! Тепер не можу опублікувати навіть одного рядка. Словацька академія наук
до 30-річчя Словацького народного повстання готує спеціальний збірник пісень, до якого я залучив
кілька зібраних мною партизанських пісень. Уявіть
собі, що при другій коректурі упорядник був змушений викинути моє ім’я як записувача і навіть
посилання на мою книгу “З глибини віків”». [8]
І хоча жити перший час сім’ї з двома малими
дітьми доволилось на відкладені перед тим гроші
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та платню дружини, М. Мушинка пропонує Главачку залишити собі гонорар за опубліковану статтю:
«…бо вважаю Вас своїм батьком, а діти батькам мали б допомагати. А я поки що не терплю фінансового
кризису, хоч вже 15 місяців ніде не працюю». [8]
Втім, влітку 1974 р. М. Мушинка зробив в Чехії,
у містечку на німецькому кордоні, важливу знахідку архівних та інших матеріалів відомого українського юриста С. Дністрянського, продовжував проводити самостійні етнографічні експедиції. Знайшов і зберіг унікальну колекцію картин Олекси Новаківського…
Виновки. Не
боячися
фізичної
праці,
селянський син, він працював пастухом та
кочегаром під пильним наглядом спецслужб. Але
вчений і це витримав, не втративши людської
гідності, наукового хисту та громадянської
мужньості.
Протягом життя М. Мушинка не міг не працювати науково, навіть в ті часи, коли це йому заборонялось. Коли не давали можливості доступу до
літератури – він звертався за допомогою до колег
(так він зробив, не маючи можливості одержати з
Ужгорода книги про сакральну архітектуру Закарпаття для роботи над творчим спадком чеського
дослідника Ф. Заплетала у 1974 р. [9]), але все одно
писав, зберігаючи для світу біографії, фольклор,
пам’ятки архітектури. Він відомий як поважний
фольклорист, що зібрав, упорядкував та видав
справжній скарб українського народу – тисячі народних пісень, казок, приповідок, які, на жаль, часом «уходять» разом із носіями, а завдяки його
сумлінній праці збережені для наступних поколінь
дослідників.
М. Мушинку завжди цікавила Людина. Він багато знайшов, опублікував і просто сприяв збереженню унікальних архівних, художніх та матеріальних
джерел, кожна знахідка яких має свою дуже цікаву
історію. Використовуючи методику «усної історії»
він і сам став творцем унікальних біографічних
джерел, записавши інтерв’ю з відомими вченими,
громадськими діячами, частину яких опублікував
у книзі «Розмови з однодумцями». [13]
Через багато років після звільнення з Пряшівського університету він захистив другу (докторську) дисертацію про В. Гнатюка, написав численні
глибокі дослідження про С. Дністрянського, В. Січинського, О. Духновича, І. Мацинського, Н. Лещишака та багатьох інших, від початку 1990-х рр.
брав участь у наукових конференціях і конгресах в
Україні (і поза) нею. Архівні, мистецькі та інші
скарби, збережені дослідником, сьогодні прийшли
в Україну. В його науковому доробку близько 90
книжкових видань, численні наукові статті, а вся
бібліографія складає величезну кількість позицій.
Вся ця величезна наукова і духовна праця ще чекає
на своїх дослідників.
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Бірчак І. Штрихи до портрета молодого Миколи
Мушинки. У статті мова йде про становлення Миколи
Мушинки як науковця, формування його світогляду.
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Бирчак И. Штрихи к портрету молодого Николая
Мушинки. В статье речь идет о становлении Николая
Мушинки как ученого, формирование его мировоззрения.
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Birchak I. Finishing touches to a portrait of young Mykola Mushynka. The article examines development of Mykola Mushynka as a scientist and formation of his view of life.
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Постановка проблеми. Комплексний портрет
Миколи Мушинки заслуговує на увагу не лише як
предмет дослідження з метою кращого знайомства з
його творчістю, але й з погляду актуальних потреб
виховання самостійних особистостей, включно наукових працівників. Якщо його візуальний портрет
протягом десятиліть змінився до невпізнання, то
окремі важливі особистісні властивості, характерні
для нього в його юнацький період життя, коли ми з
ним уперше зустрілись, залишились актуальними і в
зрілому віці.
Виклад основного матеріалу. М. Мушинку завжди прикрашала велика працьовитість, цілеспрямованість, самостійність мислення і поведінки, намагання актуалізувати результати своєї праці, привернути увагу до них і до себе. Усе, що він робив,
намагався робити докладно й оригінально, не так,
як би на його місці те саме робив хтось інший. Часто дивував знайомих своїм неочікуваним, нестандартним підходом, любив працювати руками, любив малювати. Пригадую, як у ґімназіальні роки у
неділю після обіду більшість нас, хлопців, поспішала на футбол вищої ліґи, дехто збирався в кіно, а в
інтернаті залишався єдиний Микола малювати романтичні картинки або пейзажі у щоденники своїх
однокласниць.
Неочікуваною і несподіваною була траєкторія
його шляху до української фольклористики й етнографії. Через вивчення російської мови і літератури. До поїздки на навчання в Прагу він ніколи не
згадував про бажання займатись фольклором, хоч
на фольклорні теми ми часто розмовляли, бо тоді
весь наш життєвий досвід був пов’язаний із селом і
його культурою. А через недовгий час фольклор
уже у нього стає головною темою. Після двох років
навчання в Празі він повертається додому до Курова, але вже в іншому статусі, зараз вже як дослідник звичаїв, історії і культури села і свого роду. Ходить від хати до хати, розмовляє зі старенькими,
часто неписьменними бабусями і записує їхні мудрості. Ця тематика мені була теж відома і досить
цікава, але не настільки, щоби їй присвячувати
життя. Усе це поступово із тими бабусями відходило в забуття. А ми дивилися в інший бік. Тоді, в
другій половині 50-их років минулого століття,
здавалось, що в першу чергу фізика торує дорогу в
майбутнє. Ми, студенти-фізики, були у захваті від
її тодішніх успіхів і з захопленням слідкували за
небаченими польотами супутників і ракет і вслід
за ними в унісон зі словами відомої пісні, мріяли
про те, що «на пыльных тропинках далеких планет
останутся наши следы». А Микола мріяв про щось
інше, він залишався на Землі, і я тихо, лише про
себе не один раз подумав, що він пішов у протилежний бік, не в напрямі прогресу, але навпаки.
Діалектологія й етнографія були для Миколи
не лише звичайними навчальними дисциплінами,
але вони стали головним зацікавленням його життя. Через фольклор він краще пізнав і зрозумів душу наших селянських предків, їх мову, їх красу. Краще пізнав себе. Він буквально просякнув фольклором, ототожнився з багатьма елементами життя
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предків. Фольклором позначене його думання, поведінка, його гумор. На своїх батьків, згадуваних
бабусь, односельчан він став дивитись як на носіїв
культури й історії. Особливо потужним джерелом
цінної інформації була для нього його мама Зузанна, від якої він записав велику кількість зразків
місцевої народної культури. Її можна вважати реальним співавтором його успішних курсової та дипломної робіт про звичаї і традиції родини і села.
Його відносини з мамою стали ще кращими, ніж
у дитинстві. Ще будучи студентом, він задумав
віддячитись їй так, що запросив її на кілька днів у
Прагу. Для мами це була виняткова подія, бо вона
вперше в житті віддалялась так далеко від дому.
Микола показав мамі гарне місто і повів її по десятках празьких храмів. Згодом історична подорож
до Праги запам’яталась на все життя і розділила її
життєпис на події до Праги і після неї.
Можна сказати, що Микола навіть женився під
впливом фольклору. В атмосфері великого захоплення фольклором він серйозно закохався у свою
помічницю, молодшу сокурсницю, теж прихильницю фольклору, і негайно після закінчення вузу в
Празі відбулося їх весілля.
Як дослідник фольклору русинів-українців він
результати своїх досліджень опублікував у десятках книжкових публікацій, сотнях журнальних
статей та виступів на наукових конференціях. Відомий австрійський мовознавець Михаел Мозер,
Президент Міжнародної асоціації україністів, професор кафедри славістики Віденського університету про Миколу Мушинку пише: «Як україніст, дозволю собі стисло додати, що в багатьох ділянках
нашого фаху без книжок і статей Миколи Мушинки просто не можна працювати». А далі ще додає:
«...що би Микола Мушинка не писав, все, ним написане, є найвищої якості».
І дійсно, Мушинка має що сказати, вміє зацікавити свого слухача.
Одного разу, ідучи на міжнародну наукову конференцію із доповіддю про весільні звичаї, він тягнув за собою великий чемодан із чотирма десятками вишиваних весільних рушників. Усі ці рушники
він зберігає як сувенір від тих молодят, на чиїх весіллях він особисто виконував роль старости і, як
звичай каже, був прикрашений вишиваним рушником. Під час свого виступу на конференції він свою
колекцію рушників розвішав у залі. Ця його виставка привернула не меншу увагу учасників, ніж
виступи інших науковців і була прикрасою конференції.
Мушинку часто можна побачити серед виступаючих або глядачів на фольклорних фестивалях,
яких у Словаччині є дуже багато. Він завжди одягнений у стародавній святковий сільський одяг,
оздоблений різними прикрасами й атрибутами, які
успадкував від свого діда і батька. Його присутність на сцені докреслює уяву про те, ніби він разом із виконуваною старовинною піснею повертається до нас з минулих століть. Багато відвідувачів
таких фестивалів його присутність сприймають як
знак якості такої культурно-суспільної події.
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Коли на початку 70-их років минулого століття
обставини життя повернули його у рідне село, він,
разом із місцевою учителькою Марією Поповець,
започаткував діяльність місцевого фольклорного
ансамблю, який успішно працює вже п’ятий десяток літ. Його програми спираються на традиції їхнього села, які в аплікаційну форму опрацьовує
сам Мушинка. Дякуючи у першу чергу йому, у селі
відбувається світовий фольклорний фестиваль національних меншин.
Тоді, на початку 70-их років, будучи вже ґрадуйованим науковим працівником, йому було заборонено працювати в «духовній сфері», і він змушений був залишити працю в університеті. Він став
пастухом рогатої худоби в рідному селі. Звичайно,
специфіка його роботи на новій посаді пастуха ніяк не була пов’язана з його науковою працею в університеті. Але тут йому дуже пригодилися його
«університети», які він пройшов у дитячі та юнацькі роки на батьковому господарстві, де навчився
виконувати всі ґаздівські роботи, включно пасіння
корів і догляду за всіма домашніми тваринами.
Не дивно, що пастухом він був винятково успішним, сумлінним і відповідальним. Такого, мабуть,
колгосп не мав ні до нього, ні після нього. За співпраці з артіллю він поруч із стадом худоби, побудував собі дерев’яну колибу-сипанець, де він днював
і ночував, читав і писав наукові праці. У літній період там жила його сім’я, і там він приймав гостей.
На своєму «ранчі» він піклувався про 180-200 ялівок, бугая, кілька овець. Удень худобу пас на близькому пасовиську, а вночі був сторожем свого стада. Помічником йому служив пес Ріґо, а в разі потреби в його розпорядженні був і їздовий кінь. Хтось
йому подарував широкого капелюха, який і зовні
вдало докреслював його ковбойський вигляд.
Микола відносно легко вписався у нове робоче
середовище, у нові відносини з працівниками госпoдарства. Звичайно, спочатку люди на нього дивилися з певним недовір’ям, адже ніколи не чули,
щоби якась міська людина, пан, науковець, «дохтор», білий, а не циган, став пастухом корів та ще й
ночував би біля них. Поступово підозра з боку людей і підвищена зацікавленість до нього переростали у повагу і невдовзі про нього поширювались
лише добрі чутки. Але, коли дістав розголос його
нечуваний «геройський» вчинок, який полягав у
тому, що йому у звичайнім рейсовім пасажирськім
літаку Кошиці – Брно вдалося непомітно перевезти живе порося, тоді його популярність пішла прудко вгору.
Тепер цікаво пригадати, що сільскогосподарська
артіль оцінювала пастушу роботу Миколи десь у 2-3
рази краще, ніж раніше університет платив йому
за науково-педагогічну працю. Таким чином, Микола зміг собі придбати автомашину між першими
з його ровесників і пересісти з коня за кермо автівки. Він став власником на ті часи дуже популярної
машини марки «Трабант», виробництва колишньої
Німецької Демократичної Республіки. Це була найпростіша, найлегша і найдешевша машина, з двотактним мотором і з пластмасовим, а не метале-
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вим, кузовом. На цьому «Трабанті» він зі своєю родиною об’їздив пів-Європи, його бачили на вулицях Дрездена, на Балкані, біля Балтійського моря,
навіть в Одесі та Криму. На своєму автомобілі молодий водій нерідко досягав результатів, які ніяк
не укладалися в анонсовані технічні можливості
цього виробу. Так, наприклад, у його чотирімісний
«Трабант-Комбі» поміщалось 17 душ, правда, більшість з них були діти, але все ж таки 17, не 4! У цій
же машині Микола перевозив 3,5-центнерову живу
ялівку, яку за роги прив’язав до віконних рам автівки. Є свідки, які допомагали йому перевозити на
десятки кілометрів у його лімузині шестиметрові
колоди на побудову дачі.
Згадані і тут не згадані інші «досягнення» Миколи гідні запису до книги рекордів Ґінесса, а з
іншого боку також докреслюють його портрет.
Як активна, творча і продуктивна особистісь
Микола Мушинка ніяк не укладається в якусь пересічну, стандартну уяву про вченого як органічну
одиницю сучасного наукового колективу, успіх якого
є інтегральний результат важливих парціальних
внесків його окремих творчих одиниць. Як вчений,
він не такий, він інший, він скоріше соліст, ніж груповий гравець. Він скоріше схожий на вченого-енциклопедиста ХVІІІ століття, ніж на вченогоакадеміка ХХІ століття. І це має свої причини.
По-перше, як вчений він дозрівав не в якомусь
зрілому стабілізованому науковому колективі, але
як одинак, будучи пастухом і кочегаром. Наукова
діяльність не входила до змісту його робочих завдань. Щоби не покинути наукову роботу, він повинен був обирати собі таку тематику, форми і методи, з якими би міг впоратись сам, бо не міг спиратися на допомогу інших. Навчився успішно і продуктивно працювати в певних умовах. Майже все,
що вийшло з його наково-публіцистичного «центру», зробив сам. Якщо мав утруднений доступ до
потрібної йому літератури в бібліотеках, то намагався створити власну, і дійсно створив найбагатшу бібліотеку україністики в Словаччині сам.
По-друге, поважні експерти (напр. М. Маринович, Л. Танюк) твердять, що в українців є така родова «мітка», як неохота до спільної й солідарної
дії, що поодинці талановитих і чесних є багато, але
об’єднати їх майже неможливо. На мою думку, якщо уважно придивитись, то достатньо виразний
слід згаданого феномена можна побачити й у портреті Миколи Мушинки. Може, це є зайвим підтвердженням його приналежності до українства і до
когорти талановитих українців.
По-третє, від самого початку головним помічником вченого стала його мила дружина Маґда. Зі
зростанням наукової та публіцистичної продуктивності Миколи поширювався й реєстр її функцій, і поступово вона стала для нього незамінимим універсальним секретарем-архіваріусом, бібліотекарем і машиністкою. Звичайно, обов’язки
Маґди могла би виконувати група сервісних працівників. Однак, для цього було би потрібно міняти динамічний стереотип Миколи, а це складна
справа, і він обрав собі легший варіант.

Висновки. Коли мова йде про портрет Миколи
Мушинки, то в моїй уяві вимальовується виразна,
не чорно-біла, але багатокольорова постать, яка
одною ногою непохитно стоїть десь на батьківськім дворі, спираючись на весь культурний спадок свого роду. Другою ногою вона енергійно вирушає до вершин світової науки. Така поза для інших не є зручною, не є комфортабельною, але у випадку Миколи так виглядає його реальне життя,
це його стихія.
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Шуркала Я. Подарунок Миколи Мушинки Україні.
У статті мова йде про безцінний подарунок, зроблений
родиною М. Мушинки, Художньо-меморіальному музею
Олекси Новаківського у Львові – передача 50-ти картин
українського живописця-імпресіоніста О. Новаківського
з власного архіву у фонди музею для постійно діючої виставки.
Ключові слова: Микола Мушинка, Олекса Новаківський, Іван Голубовський, імпресіонізм, колекція картин.
Шуркала Я. Подарок Николая Мушинки Украине.
В статье речь идет о бесценном подарке, сделанном семьей Н. Мушинки, Художественно-мемориальному музею Олексы Новаковского во Львове − передача 50-ти
картин украинского художника-импрессиониста О. Новаковского из собственного архива в фонды музея для
постоянно действующей выставки.
Ключевые слова: Николай Мушинка, Алексей Новаковский, Иван Голубовский, импрессионизм, коллекция
картин.
Shurkala Ya. Mykola Mushynka’s present to Ukraine.
The article describes a priceless present of Mykola Mushynka to the Memorial Museum of Oleksa Novakivskyi in Lviv:
he contributed 50 paintings created by Ukrainian artist impressionist O. Novakivskyi to the museum for a permanent
exhibition.
Key words: Mykola Mushynka, Oleksa Novakivskyi, Ivan
Holubovskyi, impressionism, art collection.
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Постановка проблеми. Академік НАН України
проф. Микола Мушинка, доктор філологічних наук,
який 20 лютого цього року відзначив свій 80-й рік
народження, є не лише визначним науковцем-україністом, але й колекціонером українського образотворчого мистецтва. Найціннішою частиною його
колекції є збірка картин українського живописцяімпресіоніста Олекси Новаківського (1872-1935) –
найбільша за межами України, яку родина М. Мушинки подарувала цього року Худодньо-меморіальному музею Олекси Новаківського у Львові.
Виклад основного матеріалу. Колекція має
цікаву історію. Її засновником і першим власником
був львівський адвокат Іван Голубовський (18781957) – ближчий друг художника з ранньої молодості. О. Новаківський після закінчення Краківської академії красних мистецтв 1900 року (із золотою медаллю), згідно з модною тоді «хлопоманією» (повернення до природи і здорового селянського життя), купив у недалекому від Кракова селі Могила селянську хату, в якій інтенсивно малював, однак його імпресіонічні картини тоді (перші
роки ХХ століття) майже ніхто не купував і йому
довелось жити упроголодь. Там він захворів на запалення легенів, але на лікування не мав грошей і…
тихо помирав. Життя йому врятував український
лікар Йосиф Ґоґульський – шанувальник і непоганий
знавець образотворчого мистецтва, який випадково
завітав у Могили до іншого пацієнта.
Після одужання художника Ґоґульський познайомив його з Іваном Голубовським (братом дружини), тоді студентом юридичного факультету Яґелонського університету в Кракові. Між молодими
людьми зав’язалася щира дружба, яка тривала до
останніх днів життя О. Новаківського. Іван за порадою Ґоґульського спровадив друга до своїх батьків
– заможних підприємців, власників великої ділянки лісів та пилорами (тартака) у селі Брошнів, нині
Рожнятинського району на Львівщині. Восьмимісячне перебування О. Новаківського на свіжому повітрі й добрий харч остаточно вилікували його. У
Брошневі та околицях він інтенсивно малював, а
своїм доброчинцям (Іванові Голубовському та його рідні) віддячувався власними картинами, головним чином, їх портретами.
Дружба між Іваном Голубовським та Олексою
Новаківським зміцнилася після 1913 року, коли вони обидва опинилися у Львові: Іван ‒ на посаді успішного юриста, Олекса – директором власної Мистецької школи. Голубовський, між іншим, був адвокатом Мистецької школи Олекси Новаківського. Часто виручав його в судових процесах, як правило, економічного характеру. Олекса і на цей раз віддячувався йому картинами. Крім того, Новаківський часто
опинявся у фінансововій скруті, зокрема, після смерті дружини Анни-Марії з дому Пальмовської (18881925) – простої селянки, матері двох його хлопчиків.
О. Новаківський час від часу давав Голубовському
свої роботи в заставу за грошові позики, які той не
завжди повертав. Голубовський, таким чином, став
власником великої колекції картин Олекси Новаківського, яку вважав найбільшим своїм багатством.
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Про свої взаємини з О. Новаківським Голубовський написав спогади, рукопис яких надіслав празькому видавцеві Євгену Вировому (1889-1945).
Той їх високо оцінив, однак вони так і зосталися в
рукописі. Доля спогадів довго залишалася невідомою. М. Мушинці вдалося щось неймовірне: між
паперами, призначеними у збірний пункт утильсировини, на колишній квартирі Євгена Вирового у
Празі він знайшов першу версію спогадів Голубовського, а на квартирі Івана Голубовського та Емілії
Голубовської у Вейпртах (теж між паперами, призначеними для утилізації) ‒ їх остаточну версію,
перероблену згідно із зауваженнями Є. Вирового.
Після реабілітації М. Мушинка в 1990 року подбав
про опублікування обидвох версій. Виявилося, що
це ‒ найповніша біографія українського живописця, на яку тепер часто посилаються дослідники
життя і творчості О. Новаківського.
Після смерті Івана Голубовського 1957 року
спадкоємцем його майна (включно з колекцією
картин) стала дочка Галина, яка 1973 року в стані
глибокої депресії після трагічної смерті чоловіка –
лікаря й композитора Володимира Стона-Балтаровича ‒ покінчила життя самогубством у своїй празькій квартирі. Не маючи дітей, ні жодних законних спадкоємців, не залишивши тестаменту, все її
майно згідно із законом стало власністю Чехословацької держави. Картини та інші художні твори 1
квітня 1974 року опинилися на аукціоні в Празі.
Микола Мушинка виявився єдиним учасником
аукціону і викупив оптом усі картини за найнижчу,
т. зв. «викличну», ціну. Пізніше його колекція поповнювалася новими картинами О. Новаківського.
Нині вона нараховує 50 творів: 24 олійні, дві акварелі та 24 графічні малюнки, ескізи, зарисовки, карикатури, рисунки тушшю, чорнилом та олівцем.
На відміну від Івана й Галини Голубовських, які
свою колекцію картин О. Новаківського ніде не демонстрували, М. Мушинка від 1990 року виставляв
її у Львові, Києві, Ужгороді, Острозі, Вінниці, Самборі, Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаґо, Торонто,
Ванкувері та кількох галереях Словаччини. Всюди
‒ зі значним успіхом. Майже до кожної виставки
були видані каталоги. Про свою колекцію та її історію він опублікував кілька статей в Україні, Польщі, Словаччині, Чехії, США та Канаді.
Від 21 до 30 квітня ц. р. колекція М. Мушинки
виставлялася у Якубській галереї в центрі Праги
(власник Олкесандр Оніщенко). Звідти виставка
помандрувала в Меморіальний музей Олекси Новаківського у Львові ‒ філіал Національного музею
імені Андрея Шептицького. Там 23 травня відбулося
її урочисте відкриття, на якому М. Мушинка підписав
дарчу грамоту, згідно з якою усю свою колекцію (50
картин) подарував Художньо-меморіальному музеєві
Олекси Новаківського. Приймаючи цей королівський подарунок, генеральний директор музею
Ігор Кожан запевнив дарувальника і присутніх гостей, що в Меморіальному музеї О. Новаківського
подаровані картини будуть експоновані на постійно діючій виставці під назвою «Колекція Миколи
Мушинки».

Разом з картинами дарувальник передав музеєві серію фотографій із альбому І. Голубовського,
останню палітру О. Новаківського з двома пензлями, свій скульптурний портрет (погруддя в гіпсі)
роботи народного художника України Еммануїла
Миська (1996 р.) та 400 примірників каталога виставки з кольоровими ілюстраціями усіх картин
(надрукованого у Пряшеві коштом сім’ї М. Мушинки та Северина Романіва з Праги).
Передаючи цей цінний подарунок Україні, Микола Мушинка зауважив: «Іван Голубовський і його дочка Галина своїм найбільшим духовним багатством вважали картини Олекси Новаківського.
Обоє вірили, що коли Україна стане незалежною
державою, вони повернуться на батьківщину та
подарують їй цей дорогоцінний скарб. На жаль, вони померли на чужині, не дочекавшись незалежності. Колекція різними шляхами опинилася в моїх
руках. І я вважаю своїм моральним обов’язком виконати їх бажання і за згодою дружини, синів, онуків та інших членів моєї родини дарую ці картини
туди, де значна частина з них була створена – в
Меморіальний музей Олекси Новаківського».
Це шляхетний чин, гідний не лише захоплення,
але й наслідування.

Каталог виставки творів Олекс Новаківського
із колекції Миколи Мушинки
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Зимомря М. І. Слово про Миколу Мушинку. Окреслюючи життєвий і творчий шлях Миколи Мушинки, автор визначає його місце, роль і значення для української культури загалом.
Ключові слова: Микола Мушинка, дослідницькі пошуки, фольклористика, культурологія, наукові відкриття.
Зимомря М. И. Слово о Николае Мушинке. Очерчивая жизненный и творческий путь Николая Мушинки,
автор определяет его место, роль и значение для украинской культуры в целом.
Ключевые слова: Николай Мушинка, исследовательские поиски, фольклористика, культурология, научные
открытия.
Zymomria M. I. A word on Mykola Mushynka. The
author presents life and creative career of Mykola Mushynka
and determines his role and significance for Ukrainian culture.
Key words: Mykola Mushynka, research, folklore studies, culturology, scientific discovery.
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Постановка проблеми. Роздивити магічний кристал буття людини, яку знаєш упродовж багатьох
літ, річ – не з легких, особливо ж тоді, коли його
грані спалахують раз і не два загадково яскравими
кольорами, власне, як і життя побратима, що постає у численних вимірах прагнень, уподобань, зацікавлень, а передусім – діянь.
Виклад основного матеріалу. Пригадується
розмова з Миколою Мушинкою у Тернополі, де відбувалася у травні 1991 року Міжнародна наукова
конференція «Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури». За кавою
та горнятком запашного вина точилася бесіда про
матерію української ментальності, сказати б, її історико-психологічний ландшафт. Запамʼяталася
ота непідкупна пристрасть, з якою мій співрозмовник аргументував чи не кожну тезу, а мимоволі нагадувала висновок-експромт; він «бив» гарячим
гейзером палкої думки, шукаючи прямої лінії – на
вихід до вершини, на однозначно повне звільнення від мазохістських самокопань у значних і мізерних подіях літописання рідного народу...
Задля істини слід підкреслити: як у цьому, так і
в інших випадках Микола Мушинка своїм взірцемдороговказом має постать Володимира Гнатюка,
про що й пише у цікаво закроєній автобіографічній
праці «Стежками життя з Володимиром Гнатюком». Ось його зізнання: «Шукаючи вихід на ту або
іншу проблему, я часто ставив собі питання: «А як
би рішав цю проблему Гнатюк?» І майже завжди
знаходив у нього однозначну відповідь... Можу без
перебільшення сказати, що Гнатюк був моїм постійним і найвірнішим супутником на життєвих
стежках...» Однак, звісна річ, не все то так просто,
бо треба бути не тільки гідним такого вчителя, але
й таким достойно вимогливим до себе, як Микола
Мушинка – вчений, педагог і громадсько-культурний діяч.
Микола Мушинка народився 20 лютого 1936
року в етнічно українському селі Курів, що на Пряшівшині, в селянській родині Зузанни Томчик (19071988) та Івана Мушинки (1903-1987). Їм, батькам, було цікаво вдивлятись на допитливого сина, який ніколи не відвідував школу, а завжди вчився, не навідувався на заняття, а жив ними.
Одне слово, початкову освіту здобув у рідному
селі, середню – у Пряшеві, вищу – у Празі. І повсюди за головний предмет мав Пушкінову мову, хоч,
за власним зізнанням, «вже в останніх класах гімназії... під значним впливом творів Шевченка почав сумніватися у своїй російській національності». Хто знає, либонь, тут започаткувалася барокова трапеція його життя, коли процес навчання
спричиняв добрі посіви й рясні плоди на різних теренах творчих устремлінь, духовних змагань в одній особі. Вивчав, скажімо, російську мову, а спеціалізувався – в українській фольклористиці, зацікавлення якою гаряче підтримали Іван Панькевич та
Орест Зілинський. Невдовзі вона стала визначальним сенсом його дослідницьких пошуків, бо ж українська народна словесність заполонила цілком,
без перебільшення, життя вченого.
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Від того далекого 1960 року, коли Микола Мушинка ступив до праці у стінах університету імені
П. Й. Шафарика, й до сьогодні саме фольклористика має найбільш потужну кількість ґрунтовних
студій з-під пера нашого пряшівського друга. З
кількох сотень праць на особливу увагу заслуговують такі видання, як «Науковий збірник Музею української культури» (Пряшів, 1965, 1967, 1969),
«Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття» (Париж – Мюнхен, 1975), «Володимир Гнатюк. Бібліографія друкованих праць» (Едмонтон,
1967), «Володимир Гнатюк» (Париж – Нью-Йорк –
Сідней – Торонто, 1967), «Фольклор руснацох Войводини» (Нови Сад, 1966), «Бібліографія праць Володимира Гнатюка про Закарпаття» (Ужгород,
1991), «Фольклорист Володимир Гнатюк і його
місце в українській науці та культурі» (Київ, 1992),
«Академік Станіслав Дністрянський. 1870-1935»
(Київ, 1992), «Володимир Січинський і русини-українці Східної Словаччини» (Пряшів, 1995), «Стоїть
липка в полі. Збірник лемківських народних пісень
Никифора Лещишака із спадщини Івана Франка»
(Пряшів, 1996) та ін. Навіть тоді, коли б обмежитись названими дослідженнями, їхній автор посів
би одне з найпомітніших місць, якщо вести мову
про досягнення сучасного українознавства у широкому трактуванні цього слова. Адже перу Миколи
Мушинки належать понад триста наукових публікацій з питань історії, літературознавства, народознавства, краєзнавства, фольклористики, мистецтва, у тім числі капітальні монографії про життя
й творчість В. Гнатюка, В. Січинського, Н. Лещишака, С. Дністрянського, С. Клочурака, нариси про багатьох інших визначних діячів української культури. У цьому колі маємо чимало представників
різних народів, низку промовистих імен: І. Панькевич, Ф. Главачек, Ф. Тіхий, Ф. Заплетал, О. Новаківський, Д. Вислоцький, С. Рудницький, Ю. Колинчак,
П. Гойдич, В. Латта, К. Заклинський, О. Колесса, Ф. Колесса,А. Кримський, Ю. Шерегій, М. Кочиш, С. Людкевич, І. Ольбрахт, О. Кошиць, Й. Надь, М. Неврлий,
Іван і Орест Зілинські та інші. Зрозуміло: про кого
пише Микола Мушинка, той, як правило, неодмінно – у тій чи іншій мірі – повʼязаний з українікою.
Тому й не дивно, що в його науковому доробку так
багато персоналій. До слова, тільки англомовна
«Енциклопедія України» містить понад 60 статей;
окремі з гасел опубліковані під псевдонімом «Микола Гнатюківський». Згадка про псевдоніми завжди викликає з-під його «гетьманових» вусів гірку
усмішку, сутність якої доброзичливий вусань «дешифровує» з допомогою числівників: 5 років –
сільським пастухом, 15 – працював кочегаром,
стільки часу можновладці не дозволяли йому займатися пошуковою роботою у храмі науки, і він це
з успіхом долав просто неба. За що карали? Простер широкі, по-селянськи натруджені долоні, а лагідним поглядом, ніби комусь у далечінь, волів би
вказати: за любов до України, гідність якої боронили у 60-70-х роках такі її мужні захисники, як А. Горська, В. Стус, І. Світличний, П. Григоренко, М. Руденко, І. Волинець, В. Марченко, І. Дзюба, Ю. Ба-

дзьо, Є. Сверстюк, Й. Тереля... Однак і в тих несприятливих умовах він сягнув верхівки наукового
плаю: 1967 року став кандидатом наук Карлового
університету в Празі, а 1992 року – здобув вчений
ступінь доктора філологічних наук в Київському
інституті мистецтвознавства, фольклористики та
етнографії Академії наук України, його диплом,
власне, починає новий відлік, бо ж протокол вищої
атестаційної комісії України з відповідним рішенням фіксується першим номером, в якому мимоволі хочеться вбачати не метафоричний, а щасливий
знак. Він додасть йому снаги, аби «надолужити те,
що не власною виною прогаяв», коли кривда душила його мрії, ба навіть прізвище не проступало
крізь мізерне сито цензурних заборон. Саме тому
побачила світ його 300-сторінкова праця «Книжковий знак шестидесятників» під надуманим «Микола Вірук з України», яку видав 1972 року нині покійний митрополит УАПЦ Мстислав. Злорадні
кривдники так і не второпали, що «Вірук» – зворотне читання назви рідного села автора книжки,
себто – Курів. А з її сторінок «заговорили» мовою
совісті українські патріоти і, зокрема, нині лауреат
Шевченківської премії за 1995 рік, а тоді відомий у
дисидентських колах художник Опанас Заливаха,
Іван Дзюба, Надія Світлична, Іван Драч, Микола
Вінграновський, Андрій Малишко, Дмитро Павличко та ін.
Безумовно сміливою була ідея поширення з допомогою книжкового знаку як імен, так і відповідних моделей життя, графічно відтворених в екслібрисах дисидентів-шістдесятників, які зримо збагатили образотворче мистецтво України. До того ж
книжка Миколи Мушинки (Вірука) була опублікована у Бавнд Бруку (США). У цьому звʼязку напрошується побажання: найшвидше видати б окремим томом винятково змістовні листи нині покійного Патріарха УАПЦ Мстислава, що зберігаються
в особистому архіві Миколи Мушинки. Чимало людей віднайшли б у листах-роздумах відповіді на
питання про українську духовність, осмислену –
аргументовано і недвозначно – у площині багатостраждальної історії України. Микола Мушинка
добре розуміє ціну першоджерел тієї упослідженої
історії. Либонь, тому так прискіпливо збирає
фольклорні скарби й видає їх, аби прилучити до
них нові покоління русинів-українців («3 українського фольклору Східної Словаччини». – Пряшів,
1963; «З глибини віків. Антологія усної народної
творчості українців Східної Словаччини». – Пряшів,
1967; «Срібна роса. З репертуару народної співачки
Анці Ябур». – Пряшів, 1970; «Фольклор Руснацох
Войводини». – Нови Сад, 1968; «Заповіт предків». –
Пряшів, 1994).
А нещодавно читацький загал отримав документальну повість «Лицар волі» (Ужгород, 1995) –
зворушливу розповідь про життя та діяльність
Степана Клочурака (1895–1980), засновника й президента Гуцульської Республіки в Ясіню (1919). Це,
без сумніву, помітна подія у світовій книжковій україністиці, їй передувало цінне видання «Збірника
памʼяті Івана Зілинського (1879–1952)», що дійшло
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до читача завдяки Юрію Шевельову, Олексі Горбачу та Миколі Мушинці (Нью-Йорк, Париж, Сідней,
Торонто, Львів, 1994). В аналогічному ключі закроєна цікава книжка «Із твердого кореня», що містить цінні спогади Петра Мушинки про незабутню
Пряшівщину та Канаду (Пряшів, 1996); її видали
Микола та Олесь Мушинки.
З наукового доробку М. Мушинки останнього
періоду не можна не згадати його розвідку про
Юліана Целевича, що вийшла як вступ до майже
невідомої праці Целевича «Дещо за поселення
Угорської України русинами і за унію церкви православної угорських русинів з Римом» (Пряшів,
1996) та піонерську монографію «Музей визвольної боротьби України та доля його фондів» (Мельбурн, Австралія, 1996), якою М. Мушинка відкрив
мало відому сторінку історії української еміграції.
Що впадає в око після прочитання праць вченого? Це – осягнення сутності предмета. Про що не
писав би Микола Мушинка, всюди він як автор тяжіє до факту, до першоджерела, звідси – його документалістика, визначальна домінанта всього
творчого доробку науковця. Він тяжіє до правди і
не обходить її. І з таким розумінням крокує вулицею, що, ніби крилом батькової кресані, гнеться до
майдану, де височіє памʼятник Олександру Духновичу, дивовижно вдалий бронзовий образ Будителя. Зупиниться на якусь хвильку, розмірковуючи,
чи настав уже світ людей, яких нема потреби «будити...». Адже свободу несе кожний із собою. Про
це він як дійсний член Наукового товариства імені
Шевченка, голова Асоціації україністів Словаччини
і, в першу чергу, як провідний науковий працівник
Пряшівського університету, професор Українського вільного університету в Мюнхені, часто веде – аргументовано й докладно – мову зі студентами, а ще тими, хто цікавиться долями України.
Висновки. Медалі чи винагороди за працю?
Цього «добра» Микола Мушинка не має, натомість
– є щастя від щоденного труду у його (заваленій
«копицями» книжок, журналів, рукописними матеріалами) робітні. Таке враження, що бавиться з
окулярами (впали б, але привʼязані), а по хвилині
на весь голос: «Знаєте, що хотів зробити, те, дякувати Богу і Долі, зробив... Я маю прекрасну дружину, маю трьох синів, усі три вже одружені, маю пʼятьох онуків... Що ще людині треба для щастя?» Зрозуміло, можна б без застереження погоджуватись з
кінцевою думкою, що містить процитована рефлексія; однак, ніде правди діти, не все ще виконане
з того, що вже закроєне, заплановане, окреслене
ближчими задумами, і віриться: з допомогою дружини Магдалини Шуркали, вчительки Пряшівської
школи імені Т. Шевченка і передусім – порадниці,
Микола Мушинка порадує шанувальників фольклору в Україні, Словаччині, Німеччині, Польщі,
Югославії, Канаді ще багатьма публікаціями. А за
вікном – його вісімдесята весна, яку ювіляр зустрічає з лагідною усмішкою на устах.
Постійне місце проживання Миколи Мушинки –
Пряшів. Проте, будучи кровно повʼязаний з Україною, її історією, культурою, мовою, він завжди в
40

дорозі до улюбленого краю. Друзі в Ужгороді, Тернополі, Львові, Вінниці, Черкасах, Чернігові, Києві
завжди раді його приїзду, бо знають: гість будить
до праці...
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Чорнопиский М. Г. Академік Микола Мушинка на
полі межової етнології. У статті автор робить спробу
ввести праці Миколи Мушинки, присвячені етнології, в
загальноєвропейський контекст, довівши, що науковець
йде дослідницьким полем до границь сучасних осягнень
цивілізованого межового співжиття народів Европи.
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Чорнопиский М. Г. Академик Николай Мушинка
на поле предельной этнологии. В статье автор делает
попытку ввести труды Николая Мушинки, посвященные
этнологии, в общеевропейский контекст, доказав, что
ученый идет исследовательским полем к границам современных постижений цивилизованного предельного
общежития народов Европы.
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Постановка проблеми. Українці − споконвіків
осілий народ, який у Європі заселяє найбільшу територію. По периметру своєї черенкової території
сусідує переважно з іншими слов’янськими народами такої ж давньої осілости і має з ними на суходолі близьке сусідство без особливих географічних перешкод.
Немає сумніву, що первісне заселення народів
не викликало у сусідів з огляду на великі вільні
простори якихось суперечок між ними, що такі з’явилися у добу племінно-родових об’єднань, а ще
більше у добу утворення державних, коли панівна
верства тих утворень прагнула гранично окреслити свої володіння, економічно і духовно поневолити сусідів або й повністю їх витіснити чи навіть
знищити. Державне, владне посилилося з часом ще
й релігійними, расовими, різними геологічними
протиборствами.
Так, у процесі цивілізаційного розвитку людства виникла проблема межового співжиття народів,
яка і нині, у XXI ст., на жаль, надзвичайно гостра,
своєрідна анахронізмом, коли, кажучи Франковими словами, «чоловіцтво зі звірством» воює.
Виклад основного матеріалу. Межі натуральної
предковічної осілости етносу − це не границі
державної території, які пересувають за велінням
владоможців, часто проти волі народів.
Загарбання чужих земель призвело до виникнення імперій з поневоленням багатьох народів.
Імперська влада застосовує різні відверто брутальні і приховані, підступно витончені методи винародовлення поневолених «інородців»: депортації,
колонізації, лінґвоциди, різного роду дискримінації тощо. Врешті, етноцид набуває форм геноциду
− голодоморного, депортаційного чи розстрільного, не кажучи вже про нищення традиційної духовности етносу та ідеологічного одурманення поневолених − з фальсифікацією їх історіографії, маніпуляцією їхніми історичними етнонімами, дезінтеґрацією їхніх етнографічних груп за класичним імперським правилом «поділяй і владарюй».
Україна у XX ст. перетерпіла дві спустошливі
світові війни, була об’єктом найтяжчих злочинів
проти людства і людяности: геноцид голодоморами, масовим терором, депортаціями цілих етнографічних, соціяльних і національних груп − з Криму,
Північної Лемківщини, з Холмщини та й взагалі з
усієї території України. Найголовніше − ці злочини
досі не осуджені Міжнародним Трибуналом.
Але нема зла, якому б не протидіяло добро, нема гніту, який би не викликав протиборства, нема
наукоподібних фальсифікацій, які б не спростовувала справжня наука. Жодна облуда, фальш не здатні
здолати істину, факт, реальність, бо, як мовить народна мудрість, правда у вогні не горить і у воді не
тоне, брехнею світ обійдеш, але назад не вернеш.
Дух шукання істинности був, є і буде двигачем світового цивілізаційного процесу, кажучи за Франком, цей вічний революціонер, що «рве до бою, рве
за поступ, щастя й волю». Цей від тисячі літ незнищенний дух і сьогодні
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Вічний революціонер −
Дух, наука, думка, воля −
Не уступить пітьмі поля,
Не дасть спутатись тепер.
Це сподівання проґресу у цивілізаційному розвитку стосунків між народами висловив ще Шевченко у запитанні, чи діждемося ми свого Вашингтона з праведним законом, чи прийде той апостол
правди і науки. Він прямо запитував: «Чи буде правда меж людьми на землі?» І відповідав:
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернну землю спалить.
Тобто об’єктивність цивілізаційного суспільного розвитку − така ж закономірна реальність, як і
непереможність сонячного світла над темрявою.
Проблема мирного, толерантного співжиття суміжних етносів прадавня, була, є і буде ще довго
дуже гострою. Тепер, у XXI і наступних століттях.
Тільки справжня народознавча наука у всіх її профілях − історіографії, археології, антропології, антропогеографії, лінґвістиці, етнографії, фольклористиці, культурології та ін., що їхні здобутки синтезує етнологія, була і буде незмінним антагоністом політичної кон’юнктури владних структур.
Українцям із причин великого простору своєї
етнічної території, не захищеної природними бар’єрами, в оточенні численних сусідніх етносів, століттями доводилося захищати своє місце під сонцем на своїй, Богом даній землі. На жаль, і сьогодні
перед осягненнями світової цивілізації XXI ст. найкращі сини України віддають своє життя у боротьбі проти звироднілого московського загарбництва.
У цій споконвічній боротьбі з княжої доби формувалося українське народознавство, що перейшло
добу героїчного козацтва і романтичну добу національного пробудження XIX ст. Його розвиток був
суголосний із цивілізаційними процесами у Західній Европі, у слов’янському світі − згадаймо Вука
Караджича, Яна Коллара, Вацлава Ганку, Павла
Шафарика та ін. − в ідентифікації поневолених народів, у подоланні феодально-кріпосницьких, абсолютиських формацій, в установленні демократичних, конституційних, республіканських засад суспільної організації.
Велика французька революція 1848 р. збудила
т. зв. весну народів. Усупереч державній політиці
Російської імперії, за О. Пушкіним, зливати всі слов’янські ріки в одне російське море, прикривати це
злиття фальсифікованою імперською історіографією на кшталт М. Карамзіна, хоралом придворних
віршомазів-цареславців на зразок Хераскова, Хом’якова, всупереч усьому ідеологічному забезпеченню імперського великодержавництва христо- і
слов’янолюбними діячами, такими як академіки і
професори М. Погодін, М. Катков − глашатаї російського слов’янолюбства (по-народному, слов’яноїдства) − в Україні того часу виникло таємне Кирило-Мефодіївське братство з ідеєю рівноправства
вільних народів, розгортався рух громад із неділь42

ними школами, ширилися ідеї повернення козацьких вольностей. Зрештою, Українська козацька
республіка ще на два століття випереджувала цей
процес цивілізаційного розвитку і першою запропонувала конституціялізм як справедливішу форму суспільного устрою.
У багатовіковій боротьбі українці не посягали
на чужі землі, а захищали свій суверенітет, своє
право вільно жити на своїй, Богом даній землі.
Відповідно, в українському народознавстві сформувалася традиція об’єктивного фактографічного
висвітлення межового співжиття із сусідніми народами. Всупереч розшматуванню українських земель між двома імперіями − Російською та Австрійською у XVIII-XIX ст. українські вчені, письменники, громадські діячі проголосили ідею соборности й об’єктивного з’ясування етнічної ідентичности, зокрема на межових територіях із сусідами. Імперській політиці ігнорування українців як окремого етносу навіть на черенковій території, що,
властиво, було виявом етноциду, українські діячі
протиставили незаперечні факти історії, мови, етнографії і фольклору в численних працях.
Так формувався чималий корпус українських
народознавців − учених, письменників, культурних діячів, в якому такі видатні постаті, як Михайло Максимович, Осип Бодянський, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Маркіян Шашкевич, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Олександр Потебня, Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Микола Лисенко, Федір Вовк, Іван Нечуй-Левицький, Юрій Федькович, Павло Чубинський, Павло Житецький, Омелян Огоновський, Олександр
Кониський та ін. У другій половині XIX ст. − Іван
Франко, Михайло Грушевський, які виховали наступне покоління україністів.
Визвольні соборницькі прагнення українців та
інших поневолених народів у складі Російської й
Австрійської імперій у другій половині XIX ст. ускладнилися взаємними претензіями цих імперій на
володіння загарбаними землями. Росія запускає в
Австрію та й в інші країни Европи потужну свою
платну агентуру з такими, скажімо, резидентами,
як «батюшка» М. Раєвський у Відні, такими емісарами, як М. Погодін. Вони створюють у слов’янських землях, зокрема на Закарпатті та Галичині,
свої москвофільські, панрусистські колонії, вербують місцевих діячів, зокрема А. Добрянського на
Закарпатті, Д. Зубрицького, Я. Головацького. І. Наумовича та ін. на Галичині. На жаль, документальні
архівні матеріяли російської царської канцелярії,
вищих органів влади з цієї операції досі повністю
не опубліковані і, мабуть, не скоро будуть оприлюднені, бо цими методами таємних підкупів, вербування, творення своїх «п’ятих колон», пропаґандивного одурманення Російська імперія, тепер
ніби «ліберальна», а властиво − фашистська, орудує і нині.
На окупованих українських землях австрійська
влада після революційного 1848 р. швидко придушувала визвольні прагнення українців: скасовано
конституцію, розпущено Головну руську раду (бе-
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резень, 1849), фактично згорнуто програму культурного розвитку, ухвалену Собором руських учених (19 жовтня 1848 p.), заборонено автономію
Східної Галичини, тобто дійсної Галичини, непольської і т. ін. Нова конституція 1861 р. відновила
крайовий парлямент − сойм, але з умовами домінування у ньому польських дідичів і католицького
духовенства. Це та інше спонукало українців на
дальше домагання своїх суверенних прав аж до
повного розпаду цісарщини 1918 р.
Обидві імперії були приречені на розпад, їх розпирали дезінтеграційні процеси разом із потребами соціяльно-економічних та суспільно-політичних змін. Російська евро-азійська імперія мислила
себе бастіоном непохитного абсолютизму перед
революційною, республіканською, «загниваючою»,
за визначенням її церберів, Европою. Драконівськими циркулярами і царськими ухвалами, цензурними
і поліційними репресіями душила будь-які порухи
«інородців». У поневолених турками сербів, болгарів
швидко розвіялися ілюзії про «рятівну» Росію. Вони
пізнали справжній зміст, як писав І. Нечуй-Левицький, привабливої пісні консервативних російських
слов’янофілів прийти у їхні обіймища, так би мовити, викиньте все своє − «і ми вас задушимо від палкого кохання на своїх грудях!». Західні слов’яни
просто схарапудились, як І. Аксаков, Погодін, Ламанський та Катков і інші кощеї та кікімори Великої Руси заспівали їм такої пісні про обрусение славянщины» [1: 174-175].
Науковці різних країн − історики, філософи, політологи − відтоді і досі роздумують над тайною
ненаситности загарбницької природи російського
імперіялізму [Там само]. Австрійська імперія була
змушена 1867 р. переформатуватися в «дуалістичну» конституційну Австро-Угорську конфедерацію.
Від цього, як писав С. Рудницький, «деякі з народів
Австро-Угорщини, головно мадяри й поляки, під
австрійськім режимом дуже виросли», «ба навіть
безоглядно неволили інші народи. [...] Трьом упривілеєним народам − німцям, мадярам і полякам −
видала вона на поталу всі інші народи: чехів, українців, сербо-хорватів, словаків, словінців, румунів і
т. ін.» [2: 134].
Особливо потерпіли українці-закарпатці, які
століттями були поневолені, втратили надію бути
в одному автономному об’єднанні з Галичиною і
Буковиною. Тамтешній Руський дистрикт було ліквідовано, а його намісника, представника у львівській Головній руській раді, Адольфа Добрянського звільнено. Захопивши центральну владу, угорські правителі пішли наступом на політичні і культурні права українців, розгорнули мадяризацію інтелігенції і духовенства. Цим одразу скористалася
імперська Росія, заманюючи під свою опіку закарпатських діячів, як це вона робила і в інших землях
австрійської окупації. Проте національний гніт українців під московською окупацією був настільки
жорстоким і виразно етноцидним, що вони змушені були хоч якогось порятунку шукати в галицькій,
ліберальнішій, конституційній, австрійській зоні
окупації. 1873 р. з ініціятиви наддніпрянця Олек-

сандра Кониського вони спільно з галичанами у
Львові заснували Літературне товариство ім. Т. Шевченка, а 1892 р. з його ж ініціятиви реформували в
Наукове товариство ім. Шевченка. Відзначимо, що
ця наукова інституція пережила трагічні дві світові війни, різні окупації, заборони, прямі і непрямі
утиски, інспіровані зовні деструктивні спроби, нині має свої осередки у країнах Европи (Франція, Німеччина, Королівство Бельгія, Швайцарія, Польща,
Словаччина, Росія), у США, Канаді, Австралії з низкою
осередків у різних містах цих держав. До речі, наш
Ювіляр − Микола Мушинка − очолює НТШ у Словаччині. З відновленням незалежности України у наших
містах виникло 19 осередків НТШ. Нещодавно Товариство відзначило свій 140-річний ювілей.
Конституційні умови, хай дуже обмежені, дали
можливість у Галичині створювати громадські організації, пресу, видавництва, школи, політичні
партії − «Просвіта» (1868), Українська радикальна
партія (І. Франко, М. Павлик; 1891), натхненна наддніпрянцем, політемігрантом М. Драгомановим.
Отож за тих, все ж таки ліберальніших умов українські учені і культурні діячі з обох окупаційних
зон дістали можливість розбудовувати свою національну академічну наукову організацію − НТШ.
1398 р. Товариство було структуроване як академія наук. До його участи було запрошено учених з
інших європейських країн − Чехії, Польщі, Росії,
Австрії та ін.
Зрозуміло, за умов гноблення українців, стрижневим напрямом наукових досліджень стало насамперед українознавство − історія, етнографія,
фольклористика, етнологія. До того ж фундаторами Товариства були вчені-інтелектуали саме такого профілю. У широкому спектрі етнокультурних
досліджень найгострішою проблемою були умови
співжиття українців у межових зонах сусідства з
іншими народами, особливо там, де бездержавні
українці опинилися під державною юрисдикцією і
сусідів. Наддніпрянець М. Драгоманов, який обійшов підвладні Австро-Угорщині українські землі
у 1867-1877 рр., був глибоко вражений безпросвітним запустінням національно-культурного життя,
засиллям москвофільської пропаґанди, задурманенням національної свідомости. Ці найтяжчі того
часу випробування випали закарпатським українцям під угорським пануванням − українцям т. зв.
Угорської Руси.
Уже на всесвітній виставці у Відні М. Драгоманов побачив дивовижне багатство колекції костюмів та народної орнаментики з Угорської Руси, але
чомусь ховали від нього шкільні книжки. Та коли
він побачив «один номер урядової шкільної газети
з руським виділом, Господь зна якою мовою і правописом писаний», то від того, як він висловився,
хотілося тільки «плюнуть та перехреститься», як
каже Гоголева сваха» [4: 189-190]. Свої «Австроруські спомини (1867-1877)» М. Драгоманов опублікував у Львові у 1889-1892 рр. у «Літературнонауковій бібліотеці». Учений давав «ганнібалову
клятву» змінити таке становище українців Закарпаття і покладав надії на патріотичну молодь, яка
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все більше заявляла про свою рішучість у національно-просвітницькій роботі. Як писав М. Грушевський, хоч М. Драгоманов не жив у Галичині, але
«через гуртки своїх однодумців, людей більш енергійних і здібних, вів галицьке громадянство в першім напрямі і впливи його серед молодіжи і селянства все більше зростали» [5: 511]. З-поміж тієї молоді вирізнявся І. Франко, який у реформованому
НТШ заопікувався дослідженнями на полі етнографії й етнології. Власне, він очолив новоутворену
Етнографічну комісію НТШ, а з 1898 р. її секретарем став 27-річний випускник університету В. Гнатюк. Франкові тоді було уже 42 роки, він був обтяжений родиною і великою та розмаїтою творчою,
науковою і громадсько-політичною роботою. Драгоманова тоді вже не було серед живих (помер 20
червня 1895 p.). І Франків вибір виконати клятву
Драгоманова щасливо випав на трохи старшого
вже віком, дивовижно працьовитого, з великим багажем зібраного фольклорного репертуару, засвоєного у рідній селянській хаті ткача і дяка, дуже наполегливого студента Львівського університету
Володимира Гнатюка.
Саме тоді у журналі І. Франка і М. Павлика «Народ» (№ 15-16) надруковано статтю «М. П. Драгоманов і українська молодіж», в якій палкий українознавець закликав галицьку інтелігенцію не дати
на поталу українців Закарпаття мадяризаторам й
іншим асиміляторам. Тож у липні того ж року В. Гнатюк разом зі своїм товаришем О. Роздольським з
власної ініціятиви і своїм коштом здійснив першу
фольклористичну експедицію на Закарпаття, у березні 1896 р. − другу, у липні-серпні − третю, влітку 1897 р. − четверту, у липні 1899 р. − п’яту, наприкінці березня 1903 р. − шосту. Результатом цих
експедицій стали шість томів «Етнографічних
матеріялів з Угорської Руси», виданих НТШ (18981912). М. Мушинка комплексно проаналізував цю
подвижницьку працю у своїх монографічних дослідженнях [6]. Зазначимо, що якби В. Гнатюк зі своєї
дивовижно розмаїтої праці залишив лише цей спадок на полі етнології − власне межової етнології,
то не тільки в україністиці, а й взагалі у славістиці
він заслужив би на неоціненний пам’ятник, бо дав
приклад світовій науці значення цивілізаційного
поступу до вершин об’єктивного узгодження толерантного, мирного межового співжиття народів.
Без шовіністичного імперського політиканства, що
і нині, у XXI ст. роздирає світ, позбавляє життя
мільйонів людей. У порівняно заспокоєних цивілізаційними досягненнями країнах Західної Европи
та Америки ті стражденні мільйони нині з країн
Африки, Азії, Близького Сходу шукають прихистку.
У цих і інших дослідженнях, які ретельно охарактеризував М. Мушинка, В. Гнатюк на рівні досягнень етнології свого часу оперував незаперечними фактами історичного, етнографічного, фольклористичного, лінгвістичного, статистичного, культурологічного аспектів, мав безпосередніх консультантів і навіть співпрацівників в особі таких
корифеїв, як І. Франко, М. Грушевський, Ф. Вовк,
контактував із найвидатнішими народознавцями
44

Европи. Усі імперські посягальники на українські
землі бояться об’єктивних фактів етнологічної
науки − фактів історичного етногенезу, лінгвістичного аналізу фонетичних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, діалектних, топонімічних, етнографічних регіональних особливостей у суміжних етносів, від чого їх носії, як казав І. Франко, не
можуть звільнитися, як від власної шкіри, хоч би
як не маніпулювали їх затуманеною національною
свідомістю. А традиційні етнографічні ознаки етносу (одяг, житло, профіль і знаряддя господарської праці тощо), як запримітили етнологи, ще консервативніші, стійкіші до змін, як мовні. Скажімо,
хліборобська лексика у мові колись кочових угорців, які «віднайшли» свою батьківщину, свій осідок, побіля українців, таки рясніє в них. Як відомо,
у княжі часи північніше Київського князівства процвітало Новгородське, яке, на переконання етнологів, мало стати основою ще четвертого східнослов’янського етносу. Але та земля − республіка –
наприкінці XV ст. після тривалого опору була спустошена ординською Московщиною (нищене і пограбоване населення, депортована еліта, сакральні
цінності і т. ін.). Але у мові, етнографічних особливостях, антропологічних прикметах ще й у другій
половині XIX ст. були помітні сліди тієї етнічної
групи, багато в чому подібної до українців [7: 196204]. Московська дика сила, що росла на приневільній асиміляції десятків угро-фінських племен,
тільки з півдня ще відчувала опір. І з цим не може
змиритися і досі.
На жаль, народознавче, українознавче, поле у
поневоленій Україні було «мінним», особливо під
окупацією московського комуно-більшовицького,
а точніше сказати б, фашистського режиму, який і
досі прагне реанімувати своє панування на просторах колишньої «імперії зла». Не дивно, що жертвою цього режиму стали і нащадки В. Гнатюка, долю яких, як болісну драму, дослідив М. Мушинка.
Але чи лише Гнатюка!.. Далебі, не передбачав молодий дослідник спадщини В. Гнатюка, коли у проміжок «потепління» після сконання кремлівського
тирана взявся за ту саму небезпечну ділянку українознавчого поля. Далебі, не передбачав, що безвинно на своїй землі, за Гнатюкову і свою синівську любов до неї, з науковим ступенем, буде разом із сім’єю гнаним і голодним, кочегаритиме і
пастиме колгоспне бидло, зазнає принижень, буде
з тривогою чекати оприлюднення своєї праці перед світом і крадькома переживатиме хвилі радости, коли дивовижним обхідним шляхом до його
рук потрапить щось друковане з того «вільного
світу». Щастя було тільки в тому, що не мав прямого підданства режиму «гдє так вольно дишєт человек», бо був би розділив долю тих нонконформістів і дисидентів в Україні, життя яких нівечили
кремлівські карателі на Луб’янці, у таборах Мордовії та на засланні у Сибіру.
Гнатюк потужно розвинув давні традиції української народознавчої науки, так небезпечно усім
окупантам, що за неї розплачувалися суворими
цензурними репресіями, ув’язненнями і самим
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життям учених. Як зазначає сам М. Мушинка, Гнатюків приклад «від студентських років до сьогодні
провадить мене світлими, але й тернистими шляхами» [7: 354].
То ж чому шлях науки до вершин цивілізованого співжиття народів і досі вистелений терном, зокрема у межових етнографічних смугах України?
Переконливу відповідь на це запитання дав визначний український антропогеограф академік Степан
Рудницький (3 грудня 1877 − 3 листопада 1937 р.),
якому, як і 1111 соловецьких в’язнів, 3 листопада
1937 р. обірвала життя куля ката-енкаведиста у лісовому урочищі Сандармох далекої Карелії.
С. Рудницький − випускник Львівського університету, учень М. Грушевського, дійсний член НТШ
(з 1901), основоположник наукової антропогеографї України, професор Львівського університету (з
1908), уже тоді автор двотомної «Короткої географії України», у передмові до якої писав: «Ми українці, земля, де живемо, зветься Україна, чи вона
під Російською державою, чи під Австрійською, чи
під Угорщиною. Бо хоч і ділять її кордони, хоч розірвана вона на шматки, але ж один народ, що її заселяє, з одною мовою, вдачею та звичаями» [2: 8].
Як експерт і радник урядів ЗУНР, УНР, він був автором важливих установчих державних документів,
професором Українського університету у Кам’янціПодільському, а після поразки Української революції одним із фундаторів УВУ і першим деканом його філософського факультету, викладав у Карловому університеті (Прага), Празькому Німецькому
університеті, в Українській господарській академії
в Подєбрадах, в Українському вищому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова, брав участь у підготовці і проведенні влітку 1924 р. у Празі Першого
міжнародного з’їзду слов’янських етнографів і географів. Як пише проф. Олег Шаблій у праці «Основи землезнання України. Антропогеографія», що
вийшла 1926 р. в Ужгороді, С. Рудницький трактує
Україну не лише як пограничну («межову») територію на Південному Сході Европи, але й як «типову землю меж» [2: 12]. З 1926 p. С. Рудницький з
давньою мрією створити багатотомну «Географію
України» необачно повірив московським окупантам як нібито будівничим національної науки й
опинився у їхніх руках, організував «Український
науково-дослідний інститут географії і картографії», 1929 р. був іменований академіком АН провізоричної УРСР, написав 5 томів енциклопедії географії України. Але все те врешті було знищене, бо
воно було небезпечне окупантам. Ученого ще до
розстрілу п’ять років карали у концтаборі на Соловках − у таборі СЛОН − «Соловецький лагерь особого назначения».
Така коротка довідка про трагічну долю цього
славного сина України і вченого зі світовим іменем. А це водночас і один із яскравих тисячних
прикладів, як народовбивча Московщина нищила
Україну. А також приклад того, яким небезпечним
полем науки ходив В. Гнатюк, який мав щастя вмерти своєю смертю у підневільній Галичині, бо у «вільній» під московською окупацією Україні йому б

укоротили життя так, як М. Грушевському, С. Рудницькому і тисячам інших синів України.
Із праць С. Рудницького, написаних у період
Першої світової війни і після неї, професор Олег
Шаблій, відомий в Україні вчений, голова Географічної комісії НТШ, уклав збірник під назвою «Чому ми хочемо самостійної України?» (1994). До
збірника ввійшли праці «Чому ми хочемо самостійної України?», «Українська справа зі становища політичної географії», «Огляд національної території
України», «До основ українського націоналізму»,
«Галичина та соборна Україна», «Політично-географічне й економічно-географічне значіння Східної Галичини для розв’язання проблемів Сх[ідної]
Європи». Отже, автор-енциклопедист акумулював
усі аспекти висвітлення буття українського етносу
в той надзвичайно складний період нашої історії.
Його аналіз усього спектру проблем екзогенного й
ендогенного життя українців у європейському етнічному середовищі настільки багатоаспектний
(географічний, антропогеографічний, антропологічний, політичний, економічний, соціяльний, етнологічний, морально-психологічний) і проникливий, що і сьогодні можемо сказати: вчений залишив нам заповітну і пророчу візію стану речей також нашого часу. О. Шаблій наголошує: «С. Рудницький здійснив географічний геополітичний «вивід» прав українського народу». Не дивно, що Микола Мушинка, досліджуючи спадщину В. Гнатюка
і життя краян рідної Пряшівщини, на тому етнологічному полі зіткнувся з явищами того ж характеру, що і його попередник.
Спробуємо хоч вибірково зупинитися на найважливішому, що запримітив С. Рудницький. Найперше, це − обкроювання етнічної території українського етносу і цілеспрямоване применшення
чисельности населення. За його обчисленнями, ця
територія займала 1200000 кв. км (нині державна
територія України − 603,7 тис. кв. км) [8: 2], а населення «після обчислення 1914 (і 1910) − [перше у
Росії, друге − в Австро-Угорщині. − М. Ч.] становило
57 600 000. З того населення є по урядовим обчисленням 37 050 000 українців, себто 64,8 %, або дві
третини, − писав С. Рудницький. − Одна біда, що усі
урядові обчислення дуже неправдиві і зменшують
дійсне число українців де тільки можуть. Правдивих українців буде в Україні щонайменше 40 мільйонів, отже, близько три четвертини населення»
[2: 78].
Учений писав про «статистичні штуки і штучки,
роблені українському народові на полі статистики:
при кожній урядовій переписі записувано дуже багато українців, цілком без обиняків, до пануючої
нації. В Росії ставали українці паперовими москалями, в Галичині й давній Конгресівці – поляками,
на Буковині й у Молдавії − румунами, на Угорщині
– мадярами» [2: 215]. Знайома директива ще Катерини II: щоб українці забули своє ім’я! Влади царської Росії, шляхетської Польщі, Угорщини, Румунії
намагалися взагалі іґнорувати українців як суверенний етнос, а за рахунок прирощення їх земель
мислили себе як «великі» − вєлікая Росія, вєлька
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Польска «от можа до можа» − Балтійського і Чорного, велика Румунія з Буковиною − Реманія маре,
велика Угорщина − нодь Модьорорсаґ. Загарбники
цю «велич», як цвяхи, вбивали в голови поневоленим українцям. Як свідчить 96-річний уродженець закарпатського села Кричова, відомий учений-природодослідник Степан Стойко, під угорським пануванням на дверях селянських хат українців прибивали металеві пластинки з контурами
«великої Угорщини» і написом «чонка модьорорсаґ − мєньорсаґ», що означало «не мала Угорщина
(тобто тільки «тулуб»), а велика Угорщина – царство Угорщина».
З тою ж метою поневолювачі для одурманення
українців маніпулювали історичними назвами
«Русь», «русин», трактуванням мови українців як
«діалектів» їхніх мов, прагнули кодифікувати українські діалекти як окремі мови, окремої від українців нації і т. ін. Об’єктом таких антиукраїнських
«штучок» здавна були і донині є українці Закарпаття. З цим інструментом асиміляторства зіткнувся під
час експедицій ще В. Гнатюк і спростував потуги
недругів не тільки об’єктивністю етнографічних і
фольклорних матеріялів, але й низкою аналітичних лінгвістичних розвідок: «Русини Пряшівської
єпархії і їх говори», «Словаки чи русини?», «Чи бачванський говір словацький?», багатьма рецензіями, листами й іншими публікаціями. Звісно, В. Гнатюк як об’єктивний дослідник оперував не тільки
лінґвістичними фактами, але й історичними, етнографічними, антропологічними та ін. Ще в час своїх експедицій на Закарпаття він низкою публікацій
у пресі рішуче відреаґував на зухвалу гнобительську, дискримінаційну, асиміляторську політику
угорської влади в тисячоліття «віднайдення» собі
батьківщини, зокрема, повне іґнорування присутности українців на Закарпатті. З цього приводу ініціятивний В. Гнатюк 1896 р. підготував маніфест
«І ми в Европі», який підписали відомі українські
діячі, в тому числі І. Франко, М. Палик, Наталія Кобринська та ін.
Дослідникові М. Мушинці довелося пройти слідами своїх попередників-патріотів і мати мужність
в числі багатьох учених (О. Мишанич, В. Довгей та
ін. [3]) гідно відреагувати на сепаратистські провокації імперської Московщини вже і в наш час, коли
її спецслужби організували через своїх платних
аґентів, в т. ч. й іноземних − «почерк» ще з часів
скаженого Петра і блудної Катерини! − т. зв. «політичне русинство» на нашій Срібній Землі [Там само]. Колонізоване військовими гарнізонами, нашпиговане розвідувальною і наступальною зброєю – найкоротший шлях нападу на бунтівливих сусідів! − «інтернаціональна» Москва влаштувала б
там свій стратегічний плацдарм, а після державного відокремлення України − активну «п’яту колону» − базу для анексій на зразок «Придністров’я»,
«федеральної землі Криму» чи «лугандонів». «Новоросія» у планах московських стратегів мала завершити знищення Самостійної Соборної України.
Як писав С. Рудницький, «політико-географічний
вплив Московщини був для України завжди фаталь46

ний», будь-які політичні трансформації тієї імперії
не змінять її загарбницьких посягань. Він дивувався, як російська, з дозволу сказати, офіційна наука і
публіцистика за десятки років обману осліпила Европу в тому, що Росія є природою й культурою одноцільна. Він пророкував, що така «мозайкова» імперія − це потенційна небезпека третьої «великої
нової війни, яка потягне у свій вир знов цілий світ і
спричинить знов страшні катастрофи» [3], що ще
небезпечнішими при такому розвалі «є заколоти в
політичній рівновазі державної системи всеї землі.
Бо ці заколоти багато довше тривають, як війни, й
ведуть за собою цілі рої конфліктів» [8: 139].
На переконання С. Рудницького, будучина за національними державами з етнічними границями, а
не з границями «історично», «економічно», «стратегічно» і ще якось мотивованими кордонами, бо
таке розмежування зумовлює «серпаночки дрібненьких імперіялізмів, заразом зародки будучих
конфліктів» [2: 140]. З такими границями утворення державности у недавно бездержавних народів
провокувало гноблення своїх сусідів, яким не пощастило вибороти свою державність, що врешті
ставало згубним і для поневолювачів. Це автор
продемонстрував багатьма прикладами. На жаль,
таких «серпаночків дрібненьких імперіялізмів» не
бракує і нині у вигляді «шанування» своїх колишніх кордонів, пам’яті борців «за батьківщину» на
українській території, дискримінаційної картки
етнічних коренів українським громадянам, видачі
паспортів і т. ін.
Але не можемо не згадати про унікальну словацькомовну працю останніх років М. Мушинки і
його сина Олександра під фатального змісту запитальною назвою «Národnostná menšina pred zánikom? Štatistický prehľad rusinsko-ukrainských odci
na Slovensku v rokach (1773) 1881−2001)» − в авторському перекладі: «Національна меншість на
порозі загубелі? Статистичний огляд русинськоукраїнських сіл Словаччини в роках (1773) 18812001». Це статистичний огляд 260 русинських (українських) сіл Східної Словаччини з 1773 по 2001
рік, як пишуть автори, «тобто сіл, в яких при давніших переписах населення (1880−1930) більшість
жителів голосилася до русинської (руської) національності та «руської» (греко-католицької та православної) релігії» [6: 611].
Довідник виданий під егідою Асоціації україністів Словаччини, головою якої є Микола Мушинка,
та Центру антропологічних досліджень у Пряшеві.
У цьому довіднику є також історичні відомості
про перші письмові згадки сіл, їх власників, кількість жителів та житлових будинків в окремих
століттях та десятиліттях, національного і релігійного, а в 1805 р. й соціяльного складу жителів, часу
побудови сучасних храмів, заведення церковних
метрик − аж до пам’яток історії та культури, визначних людей, імен сучасних священиків, старост,
обраних 2010 року. У 95 відсотків сіл їх жителі називають себе словаками. Здавна їх об’єднувала
«руська віра», поки 1950 р. декретом підручні Москві комуністи не проголосили їх українцями, ство-
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ривши, як пишуть автори, «сприятливі умови для
розвитку їх культури» [6: 612].
З приводу названого добродійного факту вважаємо за потрібне дещо прокоментувати. У ньому
крилася лукава хитрість кремлівських стратегів із
«генерального штабу» т. зв. інституту «по зближенню націй», тобто зросійщення за, скажемо так, основною зоною імперського табору − за кордоном
СРСР. Вони цілеспрямовано і методично зросійщували Україну в базовій зоні (українська мова «неперспективна», українці «двомовні», російська –
наднаціонального вжитку і т. ін.). Назовні демонстрували свою «благодійність», бо були впевнені,
що цим приваблюватимуть віками гноблених русинів, що генеральному зросійщенню така «благодійність» аж ніяк не завада. Правда, для порятунку
тої більшої зони світового соцтабору невдовзі довелося їхати на танках. Тож не дивно, що врешті
втрата таки тої зони спричинила згубний розкол
серед русинів, який, безперечно, не збагатить, збіднить усе суміжжя етносів.
Щоб було зрозуміліше підступне фарисейство і
лукавство кремлівських русифікаторів у колоніях
«великої зони» − СРСР, пахани з національними
меншинами чинили відверто і прямолінійно. Скажімо, у Молдавії живе компактно понад півмільйона українців, але їм відкривали не українські, а російські школи, і після утворення незалежної Молдови українцям довелося долати уже нарощену російщину. Студентів із Середньої Азії на русистику
розміщували в українських вишах...
Названу історико-статистичну працю адресовано «представникам сільських урядів, священикам,
учителям, студентам, культурно-громадським працівникам та широкій громадськості, − як пишуть
автори. − Її метою є довести сучасним жителям досліджуваних сіл, що їх предками були русини-українці, отже, такими мали би бути й вони» [6]. Що ж,
це звернення до сумління, щоб пам’ятали, за Шевченком, чиї сини, яких батьків, це поклик почуття
національної гідности і чести, щоб не було ганьби
від нащадків. Мабуть, воно стосується не тільки
українців-русинів у Словаччині, а й усіх українців у
світі із затуманеною поневолювачами національною свідомістю, бо саме через пізнання себе можна
прозріти і з гідністю йти у цивілізовану світову
спільноту.
Висновки. Брак часу не дає можливости нам
проілюструвати, як вслід за корифеями української межової етнології наш Ювіляр мужньо і з гідністю справжнього апостола Правди і Науки йде
дослідницьким полем до границь сучасних осягнень цивілізованого межового співжиття народів
Европи − співжиття, для якого державні границі не
є перешкодою, до якого з-під евро-азійського фашистського варварства здеградованої імперської
Московщини прямує Україна.
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Пам’яті Миколи Григоровича Яська –
першого декана філологічного факультету
Ужгородського університету –
присвячується
Постановка проблеми. Кінець 2015 року усетаки був не простий. Передусім з огляду на ті суспільно-політичні процеси, які проживали в Україні. За два роки по Революції Гідності почало нарешті приходити усвідомлення, що політика подвійних стандартів, спочатку міцною силькою накинута нам на шию совєтсько-совковою системою
й добре прищеплена кільком поколінням громадян, з яких чималий відсоток таки дав очікуваний
результат, – нарешті вичахла. І кожен мусить сам,
якщо має потребу, ту шию вивільняти. Нещодавний
теракт у Парижі, низка інших світових подій добре
дають розуміти, що почалася активна глобальна
геополітична ревізія, отже, нам (у найширшому
розумінні й трактуванні), справді, не до жартів.
Відмова від інтригантства у різних масштабах, на
нашу думку, хай навіть наївно-романтичну, може
допомогти.
Філологічний факультет як один із перших структурних підрозділів Ужгородського університету
2015 року відзначає своє 70-ліття. Та ще й перший
його декан Микола Григорович Ясько, про якого
більше замовчано, ніж сказано, має майже ювілейні дати: 19 грудня, на самого Миколая, виповнюється 115 (чи 125?) років від дня його народження –
влітку ж було 55 років з дня смерті. Проте з того,
що все-таки можна прочитати, а ще й почути від
його нечисленних сучасників, учнів, робимо висновок, наскільки драматичною, навіть трагедійною
(читаймо: знищеною, покрученою системою) є постать людини, якій судилося хай на кільканадцять
місяців, але все-таки бути одним з перших проректорів нашого університету, першим деканом філфаку, читати перші лекції першим студентам-філологам з української літератури. Хоч був за фахом
зовсім не філологом, а юристом.
Виклад основного матеріалу. Отже, що знаємо
про Миколу Григоровича Яська? Що помер він однозначно 31 липня 1960 року і «не таланило йому
навіть після смерті. Коли несли труну з його тілом,
почалася така злива, що треба було зупинитися й
перечекати її у підворітнях і під’їздах будинків на
площі біля колишньої міської ратуші Ужгорода» [8:
128]. А народився Микола Ясько 19 грудня чи то
1900 року, як сказано у працях І. М. Сенька [8: 128] та
В. В. Барчан [1: 7] й про що свідчить напис на надгробку, чи то 1890-го, як зазначено в узагальнювальній біографічній статті про М. Г. Яська у І. В. Хланти
[9: 840], в с. Корніївці Прилуцького повіту на Полтавщині в сім’ї заможного козака, якого 1929 року розкуркулили й відправили в Архангельську область.
Очевидно, як припускає І. М. Сенько, якому вдалося опрацювати особову справу Миколи Григоровича Яська ще до того, як вона була втрачена разом
із значною частиною архіву університету під час
повені 1992 року, син зумів домогтися, аби батька
відпустили додому. Можемо припускати, що нато-
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мість став заручником системи, узявши на себе
якісь зобов’язання, через які, власне, й опинився
на Закарпатті 1945 року в ролі проректора з навчально-виховної роботи у щойно створеному університеті [9: 840], а в лютому 1946 року [8: 130] чи
то відразу у вересні 1945-го [1: 6] очолив кафедру
української літератури.
Хоч працювати мав намір, очевидно, за фахом:
1925 р. закінчив юридичний факультет Київського
інституту народного господарства, з 1926 до 1928 рр.
працював слідчим Мелітопольської окружної прокуратури [8: 129; 9: 840]. Цілком імовірно, що саме
батькове заслання «скоригувало» його наміри й спонукало закінчити Курси викладачів української мови
й літератури в Києві [8: 129; 9: 840].
З 1929 року Миколі Григоровичу довелося працювати у Мелітопольському, відтак Ворошиловградському педінститутах на різних посадах. Під
час війни евакуювався з 58-ма студентами, але біля Дону потрапив в оточення й майже рік працював у підпіллі Ворошиловграда [8: 129; 9: 840]. Як
зауважує І. М. Сенько, «службова кар’єра, яка вимагала вірнопідданства, перешкоджала йому створити щось фундаментальне (робимо про це висновок
з того, що в анкеті Микола Ясько не назвав жодної
наукової публікації того періоду)» [8: 129]. Зауважимо зі свого боку, що такий розвиток подій у його житті міг бути зумовлений як особистим прагненням кар’єрного зростання, так і наслідком взятих на себе зобов’язань, адже була родина, яка після повернення батька з Архангельська змушена
була працювати в колгоспі (батько, мати, сестра
Серафима), були інші діти (брат Григорій, сестра
Уляна), які змогли здобути педагогічну освіту й
працювати за фахом [8: 129].
Хай там як, саме з іменем Миколи Григоровича
пов’язаний початок наукової діяльності кафедри
української літератури Ужгородського університету, як зауважує нинішній її завідувач, професор
В. В. Барчан [1: 6]. М. Г. Ясько започаткував і розвивав один із напрямів кафедральних наукових пошуків – фольклорознавчий. «Унікальність і недостатня дослідженість закарпатської народнопоетичної творчості зумовили актуальність проблематики, пов’язаної з її вивченням. Уже в 1946 р. М. Г. Ясько
як завідувач кафедри вносить у тематичний план
науково-дослідної роботи УжДУ держбюджетну тему «Казки Закарпатської України (звіриний епос)».
У наступні роки виокремлює й досліджує різні її
аспекти» [1: 6–7].
Дослідник-фольклорознавець І. М. Сенько підкреслює, що в бібліографічному покажчику «Українське
радянське карпатознавство» (1972) 22 позиції відведено дослідженням саме М. Г. Яська: упорядкував
збірники фольклорних творів Закарпаття «Слава
Леніну!»…, «Скакав піп через пліт…»…, написав
статті «Великий Жовтень в народно-поетичній
творчості Закарпаття», <…> «Віра в російський народ», «Соціалістичний Донбас у народній поетичній творчості Радянського Закарпаття» тощо [8:
128]. Закарпатці співали про те, як охітно і радісно
їдуть їх юнаки на шахти Донбасу?! Іван Михайло-

вич сумнівається, бо йому доводилося чути зовсім
інше [8: 128]. Сумніваємося і ми.
«Але статті М. Г. Яська «Рукописний збірник
прислів’їв і приказок Закарпаття 1906 року та його
укладач Іван Югасевич», «Іван Франко і Закарпаття», «Володимир Гнатюк – дослідник фольклору
Закарпаття» говорять зовсім про інше: їх писав сумлінний, висококваліфікований науковець, – стверджує І. М. Сенько, продовжуючи небезпідставно висновкувати. – Він мав написати велике дослідження про розвиток фольклористики на Закарпатті, і
названі статті про Югасевича, Франка, Гнатюка –
частина цього дослідження. Вчений не встиг завершити своєї основної праці, бо час розтратив на
пошуки пісень про Леніна і Сталіна, про Великий
Жовтень і соціалістичне будівництво, про Москву і
Кремль…» [8: 128-129].
Щодо останньої тези Івана Михайловича маємо
свої міркування. Якби займався і переймався Микола Ясько Леніним і Сталіним так сильно, то його,
як каже І. Сенько «послужний список» [8: 129], мав
би бути трохи не таким: уже з вересня 1950 року
він лише старший викладач кафедри української
літератури, а в 1953 р. перейшов працювати завідувачем кафедри української літератури Ужгородського учительського інституту, через рік знову
повертається на попереднє місце старшим викладачем і працює на цій посаді до останніх днів свого
життя [8: 130; 9: 840].
«Залишається невідомим, чому його було понижено по службі», – каже І. В. Хланта [9: 841]. «На
жаль, напрацьовані матеріали М. Г. Ясько так і не
синтезував в окреме цілісне дисертаційне дослідження, що, ймовірно, було однією з причин його
перебування на посаді старшого викладача кафедри
та виходу на пенсію в шістдесятирічному віці», –
вважає В. В. Барчан [1: 7]. «Чи тому, що не громив націоналістів і космополітів…» – припускає І. М. Сенько
[8: 130]. «Пониження по службовій драбині було прямо пропорційним підвищенню рівня його наукових
пошуків…» – читаємо далі у І. М. Сенька [8: 130].
Очевидно, М. Г. Ясько не просто «добрим словом згадує фольклориста Івана Панькевича», якого
тоді зарахували до числа буржуазних націоналістів
[8: 131], а й допомагає йому реабілітуватися. Робимо такий висновок із дослідження Миколи Мушинки, який віднайшов листи аспіранта Ужгородського державного університету Миколи Яська до Івана Панькевича (котрий тоді працював доцентом
Карлового університету в Празі, однак без права
викладання) з проханням надіслати йому деякі дані для кандидатської дисертації (нині зберігаються у приватному архіві Зузани Ганудель у Пряшеві)
[7: 7]. Річ у тім, що інформацію про збірку колядок і
різдвяних звичаїв Олекси Борканюка, яку йому надіслав у відповідь І. Панькевич, Микола Ясько опублікував у київській «Літературній газеті» 14 липня
1954 року.
Як стверджує Микола Мушинка у передмові до
видання збірки закарпатоукраїнських народних прислів’їв Івана Югасевича з р. 1806 під назвою «Час мовчати і час промовляти» (видану 2015-го з ініціативи
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та за кошти «Ґражди»), «позитивна згадка імені Панькевича в центральній українській газеті підбадьорила І. Панькевича. Саме на її основі ректорат Карлового університету зняв заборону з його імені і дозволив
йому педагогічну діяльність» [7: 8].
Говорячи про М. Яська, Микола Мушинка наголошує на цінності його студії про збірку прислів’їв
і приказок Івана Югасевича як такої, що є першою
й досі єдиною працею про цей унікальний збірник
не лише в українській, а й у загальнослов’янській
фольклористиці [7: 9]. Проаналізувавши розвідку
М. Яська про «Прислів’я» І. Югасевича, Микола Мушинка вказує на її недоліки, називаючи їх даниною добі, в якій той жив і працював, однак Микола
Ясько, «… на відміну від інших авторів, заангажованих на ідеологію й політику СРСР, не таврував «українських буржуазних націоналістів, а, навпаки,
намагався реабілітувати одного з них – Івана Панькевича. Мабуть, за те він потрапив у неласку до радянських органів, які не допустили його до захисту
дисертації. Та його праця про найвизначніший рукописний збірник прислів’їв і приказок початку
ХІХ століття не сміє бути забутою» [7: 13].
Отже, те, що припускав Іван Сенько, підтвердив
Микола Мушинка: котився вниз по кар’єрній драбині, бо послідовно не таврував тих, кого вимагала
тоталітарна машина. Виходить, що, віднайшовши
згадувані листи, у яких ідеться й про те, що Микола Ясько у найближчому часі обіцявся вислати
І. Панькевичу автореферат дисертації, та ще й такого цінного змісту, Микола Мушинка реабілітував
ім’я самого Яська, який став свого часу першим деканом філологічного факультету щойно створеного Ужгородського університету. Інформацію про це
знаходимо у праці В. В. Барчан «Біля джерел: до 60річчя кафедри української літератури УжНУ» [1: 6]
та архівних матеріалах: «Наказ №16 по Закарпатському державному університету від 15 лютого
1946 року: ст. викладача кафедри української літератури Яська М. Г. з 5 лютого призначити деканом
філологічного факультету з оплатою 50 % від основного окладу» [3, арк. 19].
До вересня 1946 року Микола Григорович очолював також історичний факультет, про що знаходимо записи у книзі наказів ректора: «Наказ № 176
від 23 вересня 1946 року: призначити деканом історичного факультету кандидата історичних наук
тов. Сміяна П. К. з 15 вересня 1946 року; декану
тов. Сміян П. К. прийняти справи факультету від
декана філологічного факультету тов. Ясько М. Г.,
який по сполученню виконував ці обов’язки» [4,
арк. 78]. Виходить, не П. К. Сміян першим очолював
історико-філологічний факультет, як це стверджують історики УжНУ [6], – першим був М. Г. Ясько,
причому за сумісництвом. Отже, ці факультети від
самого початку мислилися як автономні підрозділи, хоч і надалі таке спільне керування практикувалося: так, коли із 6 листопада до 1 грудня 1946 року
М. Г. Яськові надали відпустку на 48 днів, то обов’язки декана філфаку виконував декан історичного факультету П. К. Сміян [4, арк. 151; арк. 164].
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Ще 7 лютого 1947 року наказом ректора № 22
деканові історичного факультету П. К. Сміяну доручали підготувати до 20 березня на затвердження типовий п’ятирічний план історичного факультету [5, арк. 38], а М. Г. Яську – відповідно філологічного факультету [4, арк. 39], ще 14 квітня обох
деканів відряджали для налагодження роботи у
консультаційних пунктах для студентів-заочників
історичного та філологічного факультетів [5, арк.
85-86], а вже 22 квітня з’явився наказ про об’єднання цих факультетів в один історико-філологічний: «Обов’язки декана історико-філологічного
факультету покласти на кандидата історичних наук тов. Сміяна Петра Кіндратовича. На бувшого декана філологічного факультета ст. викладача тов.
Ясько М. Г. тимчасово покласти обов’язки керівника заочного відділу» [5, арк. 91].
А вже 25 квітня на підставі рапорту декана факультету ректор Ужгородського держуніверситету
виніс догану «студентам філологічеського факультету т.т. Павук П. І. і Небесник В. С. за самовільну
відсутність з лекції російської літератури 24 квітня» [5, арк. 94]. Щоправда, навіть рапорт на студентів мало чим допоміг деканові – уже 20 травня
П. К. Сміян був звільнений від обов’язків декана
«за припущення грубих помилок та свавілля в роботі деканату» [5, арк. 107]. З 23 травня 1947 року
ці обов’язки були покладені на кандидата історичних наук Івана Григоровича Коломійця [5, арк.
107], який уже у вересні попросив звільнити його з
цієї посади за станом здоров’я – прохання задовольнили, наступним деканом призначили кандидата історичних наук Я. А. Чубукова [5, арк. 247].
Не так швидко, як того хотілося тодішнім партфункціонерам, приживався марксизм-ленінізм на
молодих філфаку та істфаку: численні суворі догани оголошував ректор А. М. Курішко за «самовільне залишення лекції по основам марксизму-ленінізму», попереджав про виключення з університету, пропонував призначати інших старост курсів
тощо [5, арк. 109].
Проте політика керівництва університету була
наполегливо й послідовно спрямована на «виховання у студентів і професорсько-викладацькому
складові почуття радянського патріотизму і відданості своїй соціалістичній Вітчизні» [5, арк. 313].
Так, у тодішніх наказах читаємо: «Необхідно виховувати у робітників Університету почуття гордості
за свою радянську науку і культуру, розгорнувши
рішучу боротьбу з фактами низькопоклонства перед буржуазною наукою і культурою, організуючи
розбір і осудження таких фактів» [5, арк. 313]. Архівні матеріали свідчать, що та доба виховала чимало відданих послідовників, але це тема іншого
матеріалу.
Повертаючись до постаті М. Г. Яська, бачимо,
що в липні 1947 року були зміни до наказу № 63
від 22 квітня: «В. о. зав. кафедри української літератури тов. Ясько М.Г. вважати з 1 травня 1947 р.
виконуючим обов’язки проректора заочного відділу з окладом 1800 крб. та за сполученням в.о. зав.
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крб. Наказую учбовій частині провести розрахунок
річного навантаження годин, та бухгалтерії зробити перерахунок з/платні» [5, арк. 165], проте вже у
серпні Микола Григорович звільнений від виконання обов’язків проректора без наведення причин [5, арк. 196].
У вже згадуваній розвідці Микола Мушинка, який
люб’язно надав нам відбитки листів Миколи Григоровича, каже, що листування М. Яська з І. Панькевичем заслуговує на окреме видання [7: 13].
Висновки. Трагедійну роздвоєність особистості, яку так тонко і точно передає Микола Хвильовий у своїй новелі «Я (Романтика)», міг переживати і Микола Григорович, який віднайшов вічний
спокій у закарпатській землі. Аби мати змогу досліджувати Франка, Гнатюка, Колессу, Панькевича,
Югасевича, Борканюка, був змушений збирати і
найголовніше знаходити (!) на Закарпатті фольклор про Сталіна-Леніна і великий Жовтень. За словами фольклориста Ю. Д. Туряниці, колишнього
доцента кафедри української літератури УжДУ,
який уважає себе учнем і послідовником Миколи
Яська (читав його дисципліни після раптової смерті Миколи Григоровича), відгук на написану, але
так і не захищену дисертацію Миколи Григоровича
Яська підготував Максим Рильський.
Реабілітовуючи одних (маємо на увазі Панькевича), змушений був «таврувати» інших – до прикладу, представника «розстріляного відродження»
Миколу Зерова, про що дізнаємося з віднайденої
чернетки листа самого Зерова до редакції однієї з
газет (можна думати, київської «Літературної газети») [2: 205-206]. Припускаємо, робив це не тому,
що вбачав в естетизмі Коцюбинського чи в його
оцінках Зеровим смертний гріх, а тому що мав виправдовувати «довіру» системи, через що й мусив
іти на подвійні кроки, як це робили тоді цілі покоління розумних людей, інтелектуалів, викручуючи
й вимучуючи себе, бо задля самозбереження мали
ступати бодай мінімально назустріч її (системі) бажанням.
Ось тільки не всі ставали її слугами. Уважаємо,
що не став ним і Микола Григорович Ясько – перший декан філфаку, науковець, інтелектуал, дослідження праці якого ще попереду.
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Постановка проблеми. 30 вересня 2015 року
Наукова бібліотека Ужгородського національного
університету відсвяткувала знаменну подію − 70
річчя з часу заснування Ужгородського університету. До цієї нагоди Наукова бібліотека університету
провела урочисте зібрання, присвячене відкриттю
музею-колеції Олени Рудловчак.
Виклад основного матеріалу. На урочисте відкриття меморіального музею-кімнати були запрошені поважні гості, серед яких були генеральний
консул Словаччини в Україні – Янка Бур’янова,
донька Олени Рудловчак − Марія Дуффкова-Рудловчак та професор, академік Національної Академії наук України – Микола Іванович Мушинка. Саме високошанований в Україні та за кордоном вчений, якого ще називають найвидатнішим україністом Словаччини і став рушійною силою гарної ідеї,
яка за його допомоги змогла втілитись в життя. До
бібліотечного фонду університетської книгозбірні
надійшов безцінний дар: книги та архів наукової
спадщини видатного карпатознавця з Пряшева
Олени Рудловчак. Передував цій події лист, який
надійшов у вересні 2013 року на адресу Ужгородського національного університету зі Словаччини
від професора Миколи Мушинки. У листі вчений
повідомляв про рішення єдиної спадкоємниці,
доньки Олени Рудловчак, пані Марії Дуффкової,
виконуючи бажання своєї матері, подарувати університету, як українській освітній установі, бібліотеку та архів, які належали її матері, «бо хочу, щоб
книги та наукові напрацювання продовжили служити науковцям та студентам для подальших досліджень» [2].
Свого часу, на схилі літ, на запитання Олені Рудловчак: «Чого б Ви ще хотіли досягти у своїй роботі?» вона відповіла: «Коли б сили були, хотілось би
хоча б найцінніші архівні матеріали, що лежать в
мене, обробити й опублікувати. Але це все лише
мрія, реальних підстав для неї немає» [2].
Ця мрія стала заповітом вченої, на виконання
якої всі свої сили спрямував Микола Іванович Мушинка. Саме він самовіддано проникся ідеєю збагатити культуру Закарпаття унікальними архівними документами та книжковими джерелами, видатної уродженки Закарпатської України, яка з його ж слів, була найвизначнішим літературознавцем Пряшівщини, а по лінії літературного карпатознавства в неї не було конкурента в цілому світі.
Вченого вразила висока довіра доньки Олени
Рудловчак − Марії: «Я є охоча безплатно подарувати бібліотеку й архів мамочки установі, яка зберігатиме її спадщину як одне ціле і зробить її доступною для широкої громадськості». Рішення доньки
були невипадковими: «Я була би дуже рада, якби
цією справою зайнялися Ви, як людина, до якої мамочка завжди ставилася з великим довір’ям. Ви
найкраще зможете оцінити життєвий доробок моєї мамочки» [2].
Тоді знаний професор навіть не міг собі передбачити всіх труднощів, які очікували на нього після прийняття на себе відповідальності за долю наукової спадщини О. Рудловчак. Насамперед, пер-
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шим його рішенням стало опечатування кожної
книги позначкою «Бібліотека Олени Рудловчак».
До цієї роботи він залучає навіть свого внука Юрка, а після – готує ряд звернень з пропозицією перебрати книгозбірню й архів Олени Рудловчак до
директорів Державної наукової бібліотеки та Університетської бібліотеки у м. Пряшеві і отримує
тактовну відмову. Напевно, доля не просто встановлює перешкоди, тому професор звертає свою
увагу на бібліотеки та наукові установи Ужгорода.
Але й тут він теж не зразу знаходить підтримку
або й навіть отримує категоричну відмову з однакової причини – нестача просторів для книжок, часописів, архівалій, а також відсутність кадрових
спеціалістів для опрацювання цього масиву. Розуміючи матеріальну скруту бібліотек, бо транспортування книг з іншої держави потребувало чимало
грошових затрат та юридичних узгод, професор не
відступає і продовжує шукати вихід для перевезення бібліотеки О. Рудловчак на її рідне Закарпаття.
Розуміння та зацікавленість в отриманні приватної бібліотеки надійшли від Ужгородського національного університету в особі ректора вузу,
професора В. І. Смоланки, який вичерпну інформацію про архів та книги отримав від Івана та Наталії
Ребриків. До справи активно підключилися проректор УжНУ Федір Шандор та декан філологічного факультету Галина Шумицька, які невдовзі прибули до Пряшева, оперативно оцінили обсяг роботи, налагодили необхідні формальності, забезпечили завантаження й транспортування в Ужгород
книгозбірні й архівних матеріалів Олени Рудловчак. Особливо тішило професора Мушинку ідея
створення музею-колекції бібліотеки Олени Рудловчак при Науковій бібліотеці університету, адже
за словами керівника вузу, вона увійде в цілісний
бібліотечний фонд з меморіальною складовою, для
якого університетом виділено просторе приміщення, в якому задля музею розпочато капітальний
ремонт.
Разом з книгами та архівом до музею надійшли
і деякі особисті речі Олени Михайлівни. Це і її
письмовий стіл, за яким вона працювала над своїм
науковим доробком, і друкарська машинка, і книжкова шафа, окуляри, лупа, і деякі сімейні фото. Працівники Наукової бібліотеки відтворили робочу
обстановку вченої, де навіть квіти прикрашали її
стіл, а тому відвідувачам музею видається – пані
Олена просто вийшла на хвилинку.
Музей-колекція бібліотеки Олени Рудловчак
нараховує 4629 примірників книг, значну кількість матеріалів брошурного виду та рідкісні часописи. Найдавніша книга колекції датується 1803
роком, це видання Імператорської Академії наук.
Основна характеристика колекції в її унікальності,
адже дослідниця свого часу зверталась до рідкісних видань, серед яких більшість часописів. Книги
з колекції Рудловчак надруковані різними мовами:
українською, російською, угорською, словацькою,
румунською та ін. Багато серед книг факсимільних
видань, до прикладу «Граматика словенська» Лаврентія Зизанія. В декотрих книгах на титульних

сторінках присутні автографами, якими автори засвідчували вдячність своєму вчителю, надсилаючи
їх Олені Михайлівні з України. Опираючись на зібрані наукові джерела, праці вченої побачили світ.
Серед них унікальне видання, за словами професора Д. Данилюка: «Гідна подиву її праця над упорядкуванням творів О. Духновича» [1: 5].
Крокуючи в ногу з часом, Наукова бібліотека
впроваджує новітні бібліотечні технології, серед
яких створення та оперативність доступу до електронного каталогу. Саме тому, по мірі надходження колекції Олени Рудловчак, поповнювався він
описами книг та часописів з приватної бібліотеки
вченої, а створення електронної тематичної картотеки отримало власну бібліотечну базу «Книги
Олени Рудловчак». Це дає можливість за декілька
секунд віднайти потрібне джерело, навіть ознайомитись з широкою анотацією відібраної при пошукові книги. Із джерелами, з якими в свій час працювала видатна дослідниця, тепер має можливість
ознайомитися будь-який користувач нашої книгозбірні, адже бібліотека поповнилась неоціненним
науковим й культурологічним набутком.
Колись Олена Рудловчак бідкалась: «У мене
страшна проблема з архівом. Маю дуже цінні матеріали, багато мікрофільмів, які я робила в Москві, у
Будапешті. І не знаю кому це все передати. Десь у
глибині душі мрію, що дещо можна було б передати до Ужгорода. А дні минають..» [ 3].
Висновки. Відтепер спадщина Олени Рудловчак
знайшла достойне місце на її Батьківщині, в стінах
найбільшого державного вищого навчального
закладу Закарпаття, де вона буде служити не лише
сучасним, але й майбутнім поколінням наукових
працівників, викладачів, студентів та широкій
громадськості. Утримання бібліотеки О. Рудловчак,
упорядкування її архіву стало даниною шани і вдячності Почесному доктору Ужгородського національного університету – Олені Рудловчак. За цю можливість великий уклін вельмишановному пану Миколі Мушинці і побажання йому ще довгих, щасливих
та плідних років життя в «здравії і благодєнствії».
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Ребрик Н. Й. Великий чин Миколи Мушинки. У
статті йдеться про Миколу Мушинку як Великого Українця, котрий вніс і продовжує вносити вагомий вклад в
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Ребрик Н. И. Большой чин Николая Мушинки. В
статье говорится о Николае Мушинке как Великом Украинце, который внес и продолжает вносить весомый вклад
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Постановка проблеми. «Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів», – писав у свій час Іван Франко. Часи
змінилися, а «українцями без офіційних кордонів»
нам треба вчитися бути і сьогодні. І в цьому Микола Мушинка для кожного справжнього українця є
достойним прикладом.
Виклад основного матеріалу. «Духом українства світового» назвав Миколу Мушинку Дмитро
Павличко, а Міхаель Мозер, Президент Міжнародної асоціації україністів, професор кафедри славістики Віденського університету, Українського вільного університету та Католицького університету
ім. Петра Пазманя в Будапешті, вважає «історію його діяльності невід’ємною й надзвичайно важливою складовою історії міжнародної україністики в
цілому». Фонд імені Тараса Шевченка у вітальній
адресі наголосив: «за неоцінений внесок у світову
україністику. Зокрема, відродження із політичного
небуття десятків імен видатних діячів української
науки, культури, мистецтва, держави, знайдення
їхніх архівів, які суттєво збагатили національні архівні сховища та музейні експозиції, а також пошук
їхніх могил і перепоховання в Україні, сприяння
встановленню їм пам’ятників, заснуванню музеїв».
Праця для Миколи Мушинки – це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного
стану, радості діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною,
оптимістичною. Сам професор пише таке: «Все роблю з переконанням, що таким чином приєднуюся
до почину моїх попередників, які, живучи за межами України, безкорисливо творили велику науку в
надії, що колись їхні праці будуть служити Україні.
І вони не помилялися. Хоч більшість із них не дожили до омріяної незалежної України, їх праці нині
видаються в Україні і сприяють утвердженню її незалежності». І немає значення для нашого ювіляра,
яку працю виконувати: чи читати лекції, чи писати
книгу, чи вести екскурсії, чи пасти худобу, чи топити в кочегарці, чи косити траву, а чи майструвати
полицю... Будь-яка праця для нього приємна, бо
йде від любові і на благо України.
У Наталки Білоцерківець є прекрасна поезія
«Саксофоніст». Вона – ця поезія, певно, і про Миколу Мушинку:
у підземній трубі де квіткарки бліді
де повзуть жебраки від руки до руки
де туман сигарет і ошмаття газет
і калюжки сечі замерзають вночі
там
на повен зріст
саксофоніст
у блаженну пітьму
гра не знати кому
в золоту трубу
у нічній трубі
він сурмить весну
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віддану йому
як щасливий схлип
як любовний скрик
як терпкий язик
як жертовний лик
як жертовний лик
як терпкий язик
як любовний скрик
як щасливий схлип
Справді, йдучи за Григорієм Сковородою, Микола прийшов у цей світ, щоб бути щасливим. Він,
по-перше, є вільним, а значить самодостатнім. А
коли хотіли зробити підневільним, залежним, Мушинка вертався до Курова пастушити. По-друге,
він віднайшов «сродну працю», яку вміє, знає і хоче
виконувати з глибоким переконанням, що тільки
вона є смислом життя. «Ні за статті в ЕСУ, ні за інші
статті та книги, – пише Микола Мушинка, – видані
в Україні, я жодного гонорару не одержую. Дехто
дивується, що ні за звання академіка, ні за ступінь
доктора наук я не отримав ніякого додатку до
платні. Коли я на це звернув увагу свого працедавця (деканат філфаку Пряшівського університету),
мені сказали: «Ці титули надала Вам Україна, для
якої Ви працюєте, то нехай вона дає Вам додаток
до платні!».
Нинішня моя пенсія не сягає рівня середньої
пенсії кваліфікованого робітника. Та це анітрохи
не відштовхує мене від безплатної роботи у сфері
україністики. Єдиним гонораром для мене є авторські примірники опублікованих праць. Та і їх я не
залишаю в себе, а дарую Державній науковій бібліотеці у Пряшеві, щоб вони служили широкому загалу науковців».
По-третє, Микола Мушинка, пізнаючи світ і себе у ньому, за словами Йосифа Сірки, «не міг залишитися пастухом та кочегаром. На нього чекали
титули академіка, численні почесні докторські титули різних університетів, на нього чекала українська наука в Україні та в діаспорі, бо саме їм він
служив і служить протягом свого науково-дослідницького життя».
Крім наукової активності, М. Мушинка є непересічним колекціонером творів образотворчого
мистецтва. Його приватна галерея охоплює десятки
визначних творів українського образотворчого мистецтва, серед яких – твори О. Новаківського, М. Бойчука, Ю. Панькевича, В. Касіяна, Й. Бокшая, О. Заливахи, І. Марчука та ін. Миколу Мушинку можна вважати живою легендою, оскільки, мабуть, нема серед українців взагалі людини, яка б мала таке величезне коло знайомих науковців, письменників,
мистців та артистів. Закордонний Академік відомий у колі редакційної колегії Енциклопедії українознавства, Енциклопедії сучасної України (у 15
досі виданих томах – Київ, 2001-2015 – опублікував 225 статей), в різних університетах України, в
Українському вільному університеті в Мюнхені, в
деяких університетах США та Канади. Микола Мушинка обдарований талантом не тільки знаходити

історичні документи, архіви, але й «загублених»
людей, які під час Другої світової війни загинули чи
«загубилися», як про це вдало зауважив Йосиф Сірка.
Він віднайшов поховання командира УПА С. Стебельського-Хріна, дружини С. Єфремова Орисі Дурдуківської, юриста Станіслава Дністрянського, його дружини Софії, художниці Емілії Голубовської
та ін. Останки деяких з них він ексгумував, на власних плечах заносив в Україну і перепоховав.
Висновки. Дивовижна, жертвенна працьовитість, відданість українській справі, подвижницька
діяльність на благо – це Миколин Чин – високий,
достойний, великий, який наповнював, наповнює і,
певно, наповнюватиме його життя всуціль, зранку й
до ночі, в будень і в свято, щоб крутилися, добре
крутилися колеса...
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кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри ІТМ
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м. Львів, Україна
ПРЯШІВСЬКІ ЗУСТРІЧІ
З МИКОЛОЮ МУШИНКОЮ. 1989

Від Господа Бога маємо прекрасний дар – людську пам’ять. У її закутинах бережемо найцінніше,
найсокровенніше, найдорожче. В певний життєвий
момент відтворюємо для себе, для близьких і рідних образи пережитого.
Знайомі люди… Їх багато… вони поряд з нами,
довкола нас….
Частина з них проходить поряд з вами певний
відтинок життя, вас пов’язують глобальні ідеї та
національні проблеми, наукові дослідження та
спільно проведений час, добрі діла та творчі напрацювання. Інші як листки в календарі, зникають
у безвісті мороку, лиш на мить зійшовшись з орбітою вашого шляху, але залишають по собі глибокий спомин….
31 березня 1989 р. я виїхав зі Львова й, перетнувши кордон в Ужгороді, ступив на словацьку
землю. Кінцевою метою поїздки було чеське місто
Плзен, але маючи таку нагоду, не зміг не заїхати до
Пряшева в гості до доброго товариша – історика
мистецтва Владислава Грешлика. Трохи відпочивши з дороги й залишивши дружин в колі домашнього спілкування, вирішили перейтись вечірнім
містом. Й тоді Владислав запропонував завітати до
Миколи Мушинки, вченого-етнографа та дисидента соціалістичної Чехословаччини.

Кравченко Я. О. Пряшівські зустрічі з Миколою
Мушинкою. 1989. Автор з теплотою пригадує першу зустріч з Миколою Мушинкою в Пряшеві у 1989 році, яка
залишила не тільки приємний спогад, але й засвідчила
спільність розуміння мистецьких проблем і ознаменувала початок творчої співпраці між двома науковцями.
Ключові слова: Микола Мушинка, Владислав Ґрешлик, Пряшів, мистецтво, пам’ять, сакральна архітектура.
Кравченко Я. О. Пряшевские встречи с Николаем
Мушинкой. 1989. Автор с теплотой вспоминает первую
встречу с Николаем Мушинкой в Пряшеве в 1989 году,
которая оставила не только приятное впечатление, но и
показала общность понимания художественных проблем и ознаменовала начало творческого сотрудничества
между двумя учеными.
Ключевые слова: Николай Мушинка, Владислав Ґрешлик, Пряшев, искусство, память, сакральная архитектура.
Kravchenko Ya. O. Meetings with Mykola Mushynka
in Presov. 1989. The author provides fond memories of the
first meeting with Mykola Mushynka in Presov in 1989, that
not only left good memories but demonstrated common understanding of art challenges and laid a basis for cooperation
between the two scientiests.
Key words: Mykola Mushynka, Vladyslav Hreshlyk, Presov, art, memory, sacral architecture.
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Звичайно, що я зрадів такій нагоді, бо ще працюючи у Музеї народної архітектури та побуту у
Львові, багато чув від колег, наукових працівників
Івана Красовського та Архипа Данилюка, про українського дослідника народної архітектури на тере-
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нах Словаччини, був знайомий з його публікаціями
в часописах «Дукля», «Дружньо вперед» та варшавському «Українському календарі».
Як і українські шестидесятники, «інакомислячий» Микола Мушинка, був обмежений у літературній творчості та дослідницькій діяльності в наукових інституціях й змушений працювати кочегаром в котельні. От туди і завітали ми з Владиславом Грешликом.
Пан Мушинка був радий несподіваним гостям й
запросив до свого «кабінету». За філіжанкою кави
та чаркою міцного трунку час непомітно збіг за
розмовами на мистецькі теми проблем дослідження та збереження народного дерев’яного будівництва та сакральної карпатської архітектури бойківського та лемківського типу на Пряшівщині (що
було темою мого дисертаційного дослідження).
Торкались, звісно, й політичних питань щодо перебудови в СРСР та творення незалежної України.
Можливо, спілкувались би і довше, але чергування
в котельні вимагало від пана Миколи присутності
на робочому місці.
По тому, вже в незалежній Україні, в нас буде
ще багато зустрічей – на наукових конференціях та
приватних гостинах у Львові, Ужгороді, Києві….
Але ця, перша, назавжди збереглась у моїй пам’яті.
Доктор Владислав Ґрешлик зафіксував нашу зустріч на декількох чорно-білих світлинах, які в парі
з цим стислим спогадом хочу вплести у вінок присвяти ювіляра – академіка Миколи Мушинки.

Микола Мушинка біля пастушої колиби
в с. Кружлів Бардіївського округу

Біля памʼятника О. Духновичу в Пряшеві.
Микола Мушинка – крайній справа.
Стаття надійшла до редколегії
19 лютого 2016 р.
57

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЗОЛТАН БАКОНІЙ І ЗАКАРПАТСЬКА ШКОЛА
ЖИВОПИСУ ХХ СТ.: МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ ВИМІРИ»
(28-29 січня 2016 р.)

УДК 371.315(092) З. Баконій
Н 39
Іван НЕБЕСНИК,
професор,
ректор Закарпатської академії мистецтв,
м. Ужгород, Україна
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗОЛТАНА БАКОНІЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ

Небесник І. І. Педагогічна діяльність Золтана Баконія у контексті розвитку художньої освіти Закарпаття. У дослідженні автор на основі глибокого аналізу
мистецького процесу в краї визначає роль і місце педагогічної діяльності Золтана Баконія у розвитку художньої освіти Закарпаття.
Ключові слова: Золтан Баконій, образотворча студія,
художній смак, прищеплення любові до творчості.
Небесник И. И. Педагогическая деятельность Золтана Бакония в контексте развития художественного
образования Закарпатья. В исследовании автор на основе глубокого анализа художественного процесса в
крае определяет роль и место педагогической деятельности Золтана Бакония в развитии художественного образования Закарпатья.
Ключевые слова: Золтан Баконий, изостудия, художественный вкус, привитие любви к творчеству.
Nebesnyk I. I. Educational work of Zolotan Bakonii in
the context of development of art education in Transcarphatian region. In the research, based on a thoughtful analysis of art processes in the region, the author determines
role and place of Zolotan Bakonii’s work in the development
of of art education in Transcarphatian region.
Key words: Zolotan Bakonii, visual art studies, artistic
taste, cultivation of love of art.
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Постановка проблеми. Однією з умов виникнення та розвитку закарпатської художньої школи
як традиції передачі художніх знань до наступних
поколінь була робота зі шкільною молоддю. Спочатку вона велася в гімназіях, вчительських семінаріях, горожанських школах Йосипом Бокшаєм та
Адальбертом Ерделі. У 1927 році вони об’єднали свої
зусилля, організувавши роботу суботньо-недільної
Публічної школи рисунку в Ужгороді. Першими відвідувачами цієї школи, як довідуємося, були Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Андрій Добош,
Ернест Контратович та ін. Відома картина А. Ерделі «Художниця Магда» (1928) – можливо, учениця.
Серед завдань новоствореного у 1931 році «Товариства діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі» була також підготовка молодих
художників. Йосип Бокшай писав з цього приводу:
«Все, що ми бачили довкола себе, все, чому навчилися від своїх незабутніх учителів, спонукало нас
часто дбати не тільки про особисту творчість та
успіх митця, але й про завтрашній день мистецтва,
прагнути до організації і утвердження своєї художньої школи».
Дбаючи про завтрашній день мистецтва, Йосип
Бокшай надзвичайної ваги надавав заняттям з
творчою молоддю, «штудіями» – постановками, які
виконують в академічних навчальних закладах.
«Молоде підкарпатське покоління повинне зайнятися ґрунтовними професійними штудіями, щоб із
нашої маленької землі вийшли в майбутньому великі майстри, на котрих би весь світ дивився з повагою».
Виклад основного матеріалу. Серед учнів Йосипа Бокшая був також виходець із учительської
сім’ї із села Невицького Ужгородського району, Золтан Степанович Баконій, який у 1935 році зустрівся з маестро, часто буваючи на етюдах на березі річки Уж. В Ужгородській гімназії, де продовжував здобувати освіту З. Баконій, викладачем рисунку був, як
відомо, Йосип Бокшай, його головний порадник в
образотворчому мистецтві. Існує думка про те, що
хвороба очей З. Баконія була причиною його орієнтації не на розвиток власної творчості, а спрямувала його енергію на педагогічну діяльність,
заняття із школярами, розвиток дитячої творчості.
Розпочалася педагогічна діяльність З. Баконія у
1935/36 н. р. в с. Новоселиця Тячівського району,
пізніше в с. Руське Поле, далі − в с. Шандрово на
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Хустщині. Проте найбільших успіхів як педагог художник досяг в Ужгородському палаці піонерів, де в
1947 році він створив студію образотворчого мистецтва. Дружина художника Олена Петрівна, з якою
виховали двох дітей, також працювала в Палаці піонерів, керувала гуртком художньої вишивки.
Робота протягом 40 років на чолі студії образотворчого мистецтва принесла Золтану Степановичу заслужену славу, яка поширилася по всій Україні та Радянському Союзі. Педагог написав підручники і методичні статті з проблем викладання образотворчого мистецтва, викладав малювання в
СШ № 1 м. Ужгорода, через студію пройшло біля 8
тисяч дітей, за що був нагороджений обласною
премією ім. Д. Вакарова, республіканською премією ім. К. Ушинського та отримав звання заслуженого вчителя УРСР.
Основною метою З. Баконія та його студії був
розвиток художнього смаку, бачення прекрасного
в природі, прищеплення любові до творчості. За зізнанням самого вчителя, він не прагнув усіх учнів
зробити художниками. В студію З. Баконія приймали
всіх бажаючих школярів, незалежно від віку і рівня
образотворчих задатків. Діти в студії не ділилися на
групи за принципом «талант», «посередність». Важливим елементом у виховному процесі Золтан Степанович вважав взаємоспілкування між студійцями,
відвідування виставок, концертів, обговорення власних творів, будування планів на майбутнє.
Твори студійців виставлялися у 50 країнах світу, зокрема, в Японії, США, Індії, Франції, Угорщині,
Китаї та ін.
З 1968 року студія стала базою розвитку дитячого образотворчого мистецтва усієї області. Особливої
популярності здобув літній табір «Юний художник»
на базі Свалявської школи-інтернату та зимовий табір у санаторії «Карпати». У 1977 році табір у Сваляві
було перетворено на республіканський, де за 2 зміни
відпочивало понад 700 учнів з усієї України.
Студія образотворчого мистецтва З. Баконія
здобувала все більшу популярність, її заняття відвідували сотні дітей з багатьох районів Закарпаття, їхні твори виставлялися в десятках країн світу,
зі студією співпрацювали найвідоміші художники
Закарпаття і всієї України. Найчастішими гостями
були Гаврило Глюк, Антон Кашшай, Андрій Коцка,
Василь Свида, Олександр Петкі.
І сьогодні в Закарпатській академії мистецтв
працюють учні Золтана Баконія: Василь Скакандій,
Михайло Сирохман, Іван Маснюк, Надія Пономаренко, Леся Приймич та ін., які достойно продовжують справу свого вчителя.
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До 100-річчя від дня народження

Волощук А. В. Життєвий шлях та мистецько-педагогічна спадщина Золтана Баконія. До 100-річчя від
дня народження. У статті розкривається зміст, форми і
методи багаторічної діяльності видатного педагога образотворчого мистецтва Закарпаття − Золтана Баконія. Через секрети його професійної майстерності проступає формула загального визнання таланту і любові до художника.
Золтан Баконій - один з видатних популяризаторів закарпатської школи живопису серед дітей і юнацтва.
Ключові слова: Золтан Баконій, образотворча студія,
художній смак, прищеплення любові до творчості.
Волощук А. В. Жизненный путь и художественнопедагогическое наследие Золтана Бакония. К 100летию со дня рождения. В статье раскрывается содержание, формы и методы многолетней деятельности выдающегося педагога изобразительного искусства Закарпатья − Золтана Бакония. Через секреты его профессионального мастерства проступает формула всеобщего
признания таланта и любви к художнику. Золтан Баконий − один из выдающихся популяризаторов закарпатской школы живописи среди детей и юношества.
Ключевые слова: Золтан Баконий, изостудия, художественный вкус, привитие любви к творчеству.
Voloshchuk A. V. life and art and pedagogical heritage of Zolotan Bakonii. Dedicated to 100 anniversary of
his birth. The author of the article is trying to describe and
analyze methods and forms in teaching drawing of the
Transcarpathian outstanding artist and educator Zoltan
Bakony. He has been recognized as one of the greatest artist
– educators due to his talent and personal features. His name
was introduced into the history of pedagogy and arts as the
founder of out –of - school art education and the promoter of
rich cultural heritage of the Transcarpathian art school.
Key words: Zolotan Bakonii, visual art studies, artistic
taste, cultivation of love of art.
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Постановка проблеми. Історія педагогіки покликана не допустити втрати безцінних мистецько-педагогічних пластів спадщини своїх яскравих постатей, до яких, поза сумнівом, належить заслужений
учитель України Золтан Баконій (1916-1989). Незмінно керуючи студією образотворчого мистецтва в Ужгородському палаці піонерів понад 40 років
(1946-1989), він сприяв активному становленню
художньої освіти на Закарпатті. Митець залишив
значну теоретичну спадщину – близько 300 публікацій у періодичній пресі про діяльність студії
(1948-1989), посібник для вчителів образотворчого мистецтва в початкових класах, методичні розробки, де обґрунтував систему навчання школярів
образотворчому мистецтву в умовах позашкільних
навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Народився Золтан
Баконій 12 січня 1916 р. в с. Невицькому, що неподалік Ужгорода – провінційного на той час містечка
Австро-Угорської імперії. Родина Баконіїв належала до учительської інтелігенції. Дитячі роки Золтана пройшли в атмосфері родинного виховання, яке
забезпечило привиття художньо-естетичних смаків, загальнолюдських цінностей, сформувало образотворчі вміння, уявлення, поняття. В Ужгородській реальній гімназії (1927-1935), учнем якої
став Золтан Баконій після закінчення початкової
школи в с. Невицьке, образотворчі дисципліни викладав художник із академічною освітою – Й. Бокшай, який розгледів у хлопцеві хист до малювання,
всіляко підтримував його в цьому прагненні і сприяв
педагогічному становленню. Подальше навчання
відбулося в Мукачівській учительській семінарії
(1935-1937) та Мукачівському педагогічному ліцеї
(1943). Початковий педагогічний досвід Золтан
Баконій набув у народних школах Закарпаття, в
яких навчав дітей сприймати красу навколишнього
світу, намагався отримати якомога більше знань через читання і вивчення професійної літератури,
вдосконалював педагогічну майстерність.
Воєнне лихоліття (роки Другої світової війни,
військова служба в угорській армії) не внесло корективи у професійні пріоритети педагога, він, як і
раніше, прагнув до викладацької діяльності. За
щирою порадою фундатора закарпатської школи
живопису Йосипа Бокшая працевлаштувався на
посаду керівника гуртка образотворчого мистецтва у щойно побудованому першому осередку позашкілля ужгородських дітей – Палаці піонерів (17
грудня 1946). Саме цей заклад відіграє визначну
роль у становленні педагога-митця, створенні ним
авторської педагогічної системи позашкільної художньої освіти школярів протягом 43 років діяльності, що сприяло вихованню цілої плеяди молодих художників і поціновувачів мистецтва.
Однак на теренах розгортання позашкільної освіти в Ужгороді існувала низка об’єктивних труднощів, які довелося долати керівництву Палацу піонерів. У перший рік діяльності педагога бажаючих займатися образотворчістю в позашкільному
осередку було мало, оскільки позашкільна установа була незнайомим явищем в освітньому просторі
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Закарпаття. Перша презентація гуртківців – юних
художників зіграла вирішальну роль, отже, в наступні роки з набором дітей в образотворчий гурток жодних проблем не було. Завдяки ентузіазму,
відданості своїй справі керівника, бажаючих займатися позашкільною художньою освітою ставало більше з кожним роком, зростав авторитет і учителя [6: 3]. У 1948 р. гурток перетворився у великий колектив, а вже перші роки забезпечили якісне навчання учнів, які показували високі результати творчості, що було відзначено Міністерством
освіти УРСР, яке нагородило грамотами понад 30
гуртківців (1948-1952), а юний художник Ю. Скакандій отримував персональну стипендію Міністерства освіти УРСР за особливі досягнення в галузі образотворчого мистецтва (1950).
У 1951 р. Золтан Баконій стає завідувачем художнього відділу Ужгородського Палацу піонерів, який
об’єднав гуртки естетичного напряму (образотворчий, скульптури, вишивки, обробки дерева, хореографії, хорового співу). Із кожним місяцем зростала кількість дітей, бажаючих малювати і навчатися образотворчості в Палаці піонерів.
Збільшення від 15 до 150 чоловік у гуртку підштовхнуло керівництво закладу до вирішення
проблеми шляхом поділу вихованців за віковими
категоріями; відокремлення секції рисунку, живопису і скульптури; перейменування гуртка на студію образотворчого мистецтва. Золтан Баконій в
особистих записах фіксує динаміку зростання чисельності дітей в образотворчій студії: 15 студійців (1946); 150 чоловік (1950-1960); 180 юних художників (1970); понад 280 вихованців не лише з
Ужгорода, а й з Ужгородського, Перечинського, Великоберезнянського районів (на початку 1980);
понад 450 учнів міста та районів області (на кінець
1980) [7].
Складовою педагогічного становлення Золтана
Баконія стає методична робота, націлена на формування гармонійно розвиненої особистості, на
поширення надбань, набутих в позашкільному закладі, допомогу оволодіти ними вчителями міста,
області, керівниками художніх відділів. Намагаючись урізноманітнити та удосконалити зміст роботи, педагог розробив посібник для вчителів образотворчого мистецтва в 1-4 класах «Уроки малювання в початковій школі» (з досвіду роботи),
який був схвально сприйнятий громадськістю і
отримав одну з найвищих педагогічних нагород –
грамоту К. Д. Ушинського (1957) [2: 4].
Золтан Баконій узагальнив свій педагогічний
досвід в методичних рекомендаціях «Юні художники на етюдах» (1961), «Примірні календарні
плани з образотворчого мистецтва» (1961), «Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва» (1967), «Декоративне малювання» (1967), «Початкові відомості про перспективу» (1968), «Бачити прекрасне» (1975), які розкривали складові роботи педагога в позашкільному закладі, збагатили методику викладання образотворчого мистецтва теоретичними знаннями та
можливостями їх широкого використання в худож-

ній сфері загальноосвітньої школи, в позаурочній
та позашкільній діяльності.
Педагогічна і громадська діяльність у житті
Золтана Баконія органічно перепліталися. Як голова методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва Ужгорода, він понад 20 років брав
участь у роботі атестаційної комісії міського відділу народної освіти, широко висвітлював питання
навчання і виховання молоді засобами образотворчого мистецтва на місцевих та обласних семінарах, курсах підвищення кваліфікації вчителів, інших методичних форумах освітян. Будучи позаштатним методистом Закарпатського інституту
вдосконалення вчителів, надавав практичну допомогу педагогам шкіл із питань організації роботи з
дітьми. Митець був автором календарного плану з
образотворчого мистецтва, затвердженого Міністерством освіти УРСР (1961), методичних брошур,
виданих у Москві, Києві, Львові, Ужгороді.
Із роками діяльність художньої студії все більше виходила поза межі Палацу піонерів: за ескізами гуртківців оформлювалися місцеві свята, ювілеї, друкувалися запрошення до різноманітних заходів, що зайвий раз популяризувало роботу керівника та його вихованців. До визначних дат регулярно проводилися конкурси на кращий малюнок
і скульптуру серед дошкільнят та школярів міста.
Золтан Баконій та студійці вперше в області зініціювали дитячий малюнок на асфальті, приурочивши дійство завершенню навчального року. За ініціативою Золтана Баконія для стимулювання розвитку образотворчого мистецтва в краї обласним
відділом народної освіти та Закарпатським інститутом удосконалення вчителів стали регулярно
проводитися олімпіади з образотворчого мистецтва серед школярів перших-шостих класів загальноосвітніх шкіл, де виявлялися не тільки практичні
вміння учнів, а й теоретичні знання мистецтвознавчого характеру.
Надзвичайно полюбляли студійці відвідування
виставок і майстерень закарпатських художників
та майстрів народної творчості – Й. Бокшая, І. Габди, Г. Глюка, А. Кашшая, Е. Контратовича, А. Коцки,
Ф. Манайла, В. Микити, В. Свиди, З. Шолтеса, І. Шутєва, де екскурсоводами виступали живі класики, що
справляло враження на вихованців і заохочувало
до подальшого поступу мистецькою стежиною [4:
23-29]. Митці залучалися також і до навчальної діяльності, демонстрували багатогранний досвід в
умовах своїх майстерень, під час пленерних екскурсій, на спільних виставках, що символічно формувало єдину сім’ю майстрів пензля і юних художників. Творче партнерство зі знаними художниками
стало методичною концепцією в практиці Золтана
Баконія.
За ініціативи Золтана Баконія розпочала діяльність постійно діюча виставка кращих робіт учнів
Палацу піонерів, яка стала своєрідним виявленням
фантазії, сміливості, володіння художніми техніками. Завдяки майстерності Золтана Баконія, школярі з Ужгорода на обласних олімпіадах із образотворчого мистецтва традиційно займали призові
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місця, а їх роботи надалі успішно експонувалися на
обласних, республіканських, всесоюзних, міжнародних (із 1956) презентаціях дитячої творчості в
Європі, Америці, Азії, отримуючи дипломи, грамоти і цінні подарунки [3: 2]. Загалом, понад 7 тисяч
малюнків від 800 авторів-студійців, за даними керівника студії, директорів Ужгородського Палацу
піонерів, представників Закарпатського обласного
відділу народної освіти та Республіканського навчально-методичного кабінету художнього виховання дітей Міністерства освіти УРСР, експонувалися на виставках у Австрії, Алжирі, Афганістані,
Англії, Бельгії, Болгарії, Голландії, Греції, Індії, Іраку, Ірані, Італії, Західному Берліні, Камбоджі, Канаді, Кіпрі, Китаї, Кенії, Кореї, Кубі, Лаосі, Лівані, Лівії,
Малі, Марокко, Мексиці, НДР, Новій Зеландії, Норвегії, ОАР, Пакистані, Парагваї, Польщі, Румунії, Сирії,
США, Судані, Таїланді, Того, Тунісі, Туреччині, Угорщині, Уругваї, Фінляндії, Франції, Цейлоні, Чілі, Чехословаччині, Швейцарії, Швеції, Югославії, Японії.
Поповнення вражень, знайомство з культурами інших народів забезпечували обміни виставками творчих робіт школярів із Ужгородського палацу піонерів
та учнів із Міхаловець, Братислави, Кошице (Чехословаччина), Дебрецена, Ніредьгази (Угорщина), що
сприяло зміцненню гуманітарних зв’язків між країнами – сусідніми прикордонними регіонами.
З метою розвитку ініціативи школярів, їх самостійності, залучення до організації і проведення
масово-виховної роботи серед учнів шкіл міста, популяризації образотворчого мистецтва був створений «Клуб любителів мистецтва» під керівництвом Золтана Баконія. Силами членів Клубу в загальноосвітніх школах Ужгорода організовувалися
мистецькі заходи, які висвітлювали життя і діяльність видатних художників, знайомили із здобутками образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Запрошувалися професійні митці,
мистецтвознавці, які доповнювали програму своїми виступами. Цікаві бесіди в поєднанні з показом
ілюстративного матеріалу (репродукцій картин,
діафільмів, діапозитивів), художньою самодіяльністю, забезпечували яскраве і пам’ятне дійство,
викликали велике захоплення у школярів.
Професійному зростанню юних художників сприяли пленерні екскурсії (впродовж 1950-1967), особливістю яких була тісна співпраця з видатними художниками – членами Закарпатського відділення
Спілки художників УРСР: заслуженим діячем мистецтв, членом-кореспондентом Академії мистецтв
СРСР Й. Бокшаєм, заслуженим художником УРСР
З. Шолтесом, народним художником УРСР А. Кашшаєм, заслуженим діячем мистецтв А. Коцкою,
професійним художником О. Петкі та ін., які брали
в руки пензлі, фарби і творили поряд зі студійцями, надихаючи їх на творчість, даючи індивідуальні вказівки та поради, що забезпечувало ріст майстерності юнацьких робіт.
Ентузіазмом, невтомністю та педагогічним новаторством Золтана Баконія практика пленерних
екскурсій переросла наприкінці 1960-х років в організацію першого і єдиного в Україні профільного
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дитячого табору «Юний художник Закарпатського
обкому профспілки працівників освіти, вищої школи й наукових установ. У 1977 р. обласний табір був
перекваліфікований на республіканський, широко
відчинивши двері для юних талантів із усієї України та інших республік Радянського Союзу [1: 2].
Республіканський організаційний комітет з
проведення першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих в Українській РСР відзначив дипломом лауреата колектив гуртківців табору «Юний художник» (19751977), а редакція газети «Піонерська правда» нагородила грамотою за активну участь у Всесоюзному
огляді самодіяльної художньої творчості, присвяченому 40-річчю Перемоги радянського народу у
Великій Вітчизняній війні (1985). Завдяки добросусідським відносинам Закарпаття із Східнословацьким краєм, традиційним став обмін групами
дітей для відпочинку та творчості. На превеликий
жаль, робота таборів «Юний художник» вже два
десятиліття не практикуються.
Засоби масової інформації і телебачення були
зацікавлені в розповсюдженні серед широкого загалу досвіду закарпатського педагога-митця, який
відігравав надзвичайно потужну роль у справі залучення школярів до образотворчості в позашкільному закладі. Республіканське та обласне телебачення знайомило громадськість із діяльністю студії, висвітлило форми роботи педагога-художника
в трьох документальних кінофільмах, а вихованці
студії неодноразово ставали переможцями обласного телевізійного конкурсу на кращий образотворчий твір про природу Закарпаття. Резонанс про
досягнення студійців Ужгородського палацу піонерів досяг мистецько-педагогічної еліти тодішньої
столиці СРСР, тому Золтана Баконія з групою юних
художників було запрошено в Москву для інтерв’ювання на Центральне телебачення (1972).
Творчі надбання, методика позашкільної художньої освіти Золтана Баконія не залишилися поза
увагою мистецтвознавців, фахівців художнього профілю, педагогів, дослідників. Науково-методичні
видання, журнали, періодика містили статті, присвячені проблемам естетичного виховання молоді,
в яких аналізувалася діяльність студії та її керівника, інновації педагога, а малюнки юних художників використовувалися в якості ілюстративного
матеріалу [5: 2]. Студію відвідували закордонні делегації з Чехословаччини, Німеччини, Канади, інших країн.
Міністерство освіти УРСР високо оцінило мистецько-педагогічні здобутки Золтана Баконія й
присвоїло студії образотворчого мистецтва Ужгородського палацу піонерів звання «Зразкового художнього колективу», а педагогічна робота Золтана Баконія дала підстави присвоїти вчителю почесне звання «Заслужений учитель УРСР» (1965),
нагородити медалями, численними дипломами,
почесними грамотами на міському, обласному, республіканському, всесоюзному рівнях.
Своєрідним підсумком діяльності студії є факт,
що через неї пройшло близько 8 тисяч її вихован-
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ців (1946-1989), для яких величною особистістю,
вчителем, творчим батьком та наставником був
Золтан Баконій, відігравши визначальну роль у
формуванні їх світогляду, виявленні та розвитку
художніх талантів Закарпаття. Завдяки багатогранній художньо-педагогічній діяльності керівника понад 400 учнів стали відомими художниками, архітекторами, скульпторами, педагогами,
мистецтвознавцями, театральними художникамидекораторами, творцями народного мистецтва. Їх
здобутки є свідченням високої професійної підготовки та якості викладання, що існувала в студії
образотворчого мистецтва.
Висновки. Отже, сьогодні, коли з висоти понад
двох десятиліть педагог із розряду сучасників
перейшов в категорію людини-легенди, не можна
допустити, щоб пам’ять про унікальну особистість
зникла, а кращі надбання, традиції позашкільної
педагогіки були загублені і втрачені. Необхідно
зберегти нагромаджений досвід, впроваджувати
його в навчально-виховний процес загальноосвітніх та позашкільних закладів в поєднанні з новими
запитами суспільства.
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Коновець С. В. Вплив образотворчого мистецтва на
самоствердженння зростаючої особистості. У статті
розглядаються основи і сутність образотворчого мистецтва та визначається його вплив на самоствердження
зростаючої особистості і розвиток її емоційно-почуттєвої сфери, поглиблення знань, інтенсифікації візуального і сенсорного досвіду, формування загальної та естетичної культури.. Обгрунтовуються психолого-педагогічні й особистісні аспекти феномену «самоствердження». Презентуються можливості образотворчого мистецтва у самоствердженні зростаючої особистості з метою
прояву творчого потенціалу.
Ключові слова: образотворче мистецтво, самоствердження, зростаюча особистість, арт-терапія.
Коновец С. В. Влияние изобразительного искусства
на самоствердженння растущей личности. В статье
рассматриваются основы и сущность изобразительного
искусства и определяется его влияние на самоутверждение растущей личности и развитие ее эмоциональночувственной сферы, углубление знаний, интенсификации визуального и сенсорного опыта, формирования общей и эстетической культуры. Обосновываются психолого-педагогические и личностные аспекты феномена
«самоутверждения». Представляются возможности изобразительного искусства в самоутверждении растущей
личности с целью проявления творческого потенциала.
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Konovets S. Influence of arts on self-identity of growing
personality. The article covers the basics and essence of Art
and determined its impact on the growing self-identity and
the development of emotional and sensual spheres, deepening knowledge, intensifying the visual and sensory experience, formation and overall aesthetic culture. Psychological, educational and personal aspects of the phenomenon of
«self-identity» are reasoned. The possibility of fine arts in
the growing self-identity of the individual are presented to
enrich its product manifestation of creativity.
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Постановка проблеми. Сьогодення підтверджує положення про важливість взаємозв’язку мистецтва та особистості, оскільки мистецтво впливає на особистість, певною мірою естетично виховуючи та удосконалюючи її, а особистість знаходить у мистецтві задоволення широкого діапазону
важливих для неї естетичних потреб й підтримує
певну емоційну та моральну стійкість. Та передусім мистецтво сприяє входженню людини у світ
краси, стає для неї важливим орієнтиром щодо
певних пізнавальних, культурних, естетичних та
етичних цінностей.
Мета статті – обґрунтувати необхідність використання образотворчого мистецтва у формуванні
та самоствердженні духовно багатої, творчої, морально свідомої особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
сучасного стану виховання учнівської молоді засобами мистецтва сприяв обґрунтуванню його актуальності та важливості у самоствердженні посправжньому вільної зростаючої особистості.
Проблему виховання зростаючої особистості за
допомогою мистецтва було ґрунтовно досліджено
відомим естетиком, педагогом і мистецтвознавцем
– Г. Рідом, який у середині минулого століття розробив оригінальну педагогічну концепцію «Виховання через мистецтво» («Education through Art») і
тому згодом, в якості почесного президента, очолив «Міжнародне товариство виховання через мистецтво» (INSEA), котре впродовж довгого часу вирішувало зазначені питання [4: 15].
У своїй праці «Виховання через мистецтво»
Г. Рід обґрунтовував визначну роль мистецтва у
вихованні особистості. Водночас, наріжним питанням для вченого стало практичне приведення у відповідність інтелекту й чуттєвості людини, її особистісного розвитку засобами мистецтва. При цьому,
необхідно зауважити, що естетичне виховання розумілося вченим не лише як естетичне сприйняття,
але, перш за все як творчість. Для прикладу, Г. Рід
вважав, що «виховання через мистецтво» дозволяє
кожному виражати назовні «сховане» у психіці у такий спосіб, як це робить людина-митець. Більше того, дослідник називав «виховання через мистецтво»
панацеєю для сучасного суспільства та рекомендував використовувати його як універсальні ліки,
котрі сприятимуть гармонійному розвитку як окремої особистості, так і суспільства в цілому.
Вплив образотворчого мистецтва на виховання
учнівської молоді вважається багатьма вітчизняними вченими (Л. Бабенко, А. Волощук, Г. Гребенюк, Р. Захарчук-Чугай, І. Зязюн, О. Кайдановська,
В. Ковальчук, Н. Миропольська, І. Мужикова, М. Резніченко, Т. Саєнко, Г. Сотська, В. Сухомлинський, І. Туманов, О. Шевнюк, Р. Шмагало, В. Шпільчак, О. Рудницька, Т. Цвелих, Г. Шевченко та ін.) чи не найефективнішим способом виховання, адже саме цей
вид мистецтва завдяки своїй універсальності виховує зростаючу особистість і розвиває її емоційнопочуттєву сферу, загальну та естетичну культуру,
формує моральну самосвідомість, поглиблює знання у мистецькій галузі.
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Безперечним є те, що різнобічність впливу образотворчого мистецтва зумовлює його багатофункціональність. Адже як галузь наукового пізнання образотворче мистецтво виконує функцію
засобу спілкування між людьми різних національностей та культур, воно також виступає ефективним засобом передачі основних художньо-культурних досягнень новим поколінням. Окрім того,
важливими є такі його функції, як: накопичення
естетичної інформації людством, створення емоційного балансу і творчого самовираження особистості, а також суто виховна функція – формування
естетичної культури людини, що поєднує розвинену чуттєвість, інтелектуально-пізнавальні й творчі
здібності, які передбачають сприймання та оцінку
естетичного у явищах життя, відображених засобами образотворчого мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Сучасне мистецтвознавство відносить образотворче мистецтво до
так званих «візуальних» видів мистецтва, які, з одного боку, є каналом одержання максимального
обсягу інформації про навколишній світ, а з іншого
– дієвим засобом формування почуттєво-емоційної
сфери людини (за висловом Л. Виготського, «суспільною технікою почуттів»). Історично склалися
такі стійкі форми існування та розвитку образотворчого мистецтва, які називають видами, а саме:
живопис (малярство), графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво. Нині до групи візуальних видів мистецтва учені додають дизайн, комп’ютерну графіку, а також різноманітні арт-терапевтичні засоби.
Завдання образотворчого мистецтва полягають в
усвідомленні явищ художньої культури та їх ролі в
житті людини, суспільства; вихованні активного естетичного ставлення до явищ дійсності та мистецтва; систематичному і цілеспрямованому розвитку візуального та естетичного сприймання; формуванні
практичних навиків і умінь у різних видах творчої діяльності; виявленні та удосконаленні художньотворчих здібностей; послідовному формуванні культури і гармонійному розвитку особистості.
З огляду на це, цілком справедливими слід визнати переконання істинного цінителя краси, українського вченого-педагога В. Сухомлинського,
який підкреслював, що справжнє пізнання мистецтва починається там, де людина осягає прекрасне
для себе, для повноти свого духовного життя, живе у світі мистецтва, прагне прилучатися до прекрасного. Відтак В. Сухомлинський вважав мистецтво «могутнім джерелом моральної чистоти, духовного багатства» і тому наголошував на тому,
що воно навчає «бачити у красі навколишнього світу духовне благородство, доброту, сердечність і на
основі цього утверджувати прекрасне в собі» [3: 369]
та сприяє вирішенню такого важливого завдання виховання підростаючого покоління, коли людські відносини стають потенційними засадами збагачення
духовності, моральності й естетичної досконалості.
Сила впливу образотворчого мистецтва на виховання зростаючої особистості полягає у життєвій конкретності художніх образів. При цьому, великого значення набуває рівень естетичної та сен-
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сорної культури і безпосередньо – підготовка юного глядача до ознайомлення та естетичного сприймання об’єктів мистецтва.
Вірогідно, що вчасне залучення учнівської молоді до образотворчого мистецтва не лише збільшує діапазон її візуальних вражень та творчих
можливостей, але і якісно ускладнює структуру зорового та естетичного сприймання й уяви, даючи
певну міру власного осмислення та переживання
твору мистецтва або явища життя. Це, у свою чергу, дає змогу кожному бути не пасивним споживачем візуальних вражень, а людиною, здатною адекватно оцінювати естетичні та художні якості твору
й сміливо втілювати свої почуття в самостійних
творчих роботах, адже образотворче мистецтво
містить у собі чудові невербальні способи вираження естетичного ставлення особистості і до предметів і явищ дійсності у формі візуальних символів, асоціативних зіставлень та художніх образів.
Для повноцінного опанування образотворчого
мистецтва нині не лише можливе, але й конче необхідне вдосконалення та оптимізація цього процесу. Адже від його ефективності залежить якість
естетичного й етичного впливу образотворчого
мистецтва на особистість, особливо за умов урахування його основних структурних елементів: когнітивного (формування тезаурусу в галузі образотворчого мистецтва); перцептивного (набуття умінь
та навичок сприймання творів образотворчого мистецтва); аксіологічного (оптимізація оцінної діяльності); креативно-праксіологічного (розвиток творчого потенціалу і актуалізація творчо-діяльнісного
досвіду). Йдеться про те, що зростаюча особистість
має і може навчитися опановувати образотворче
мистецтво цілісно як у естетично-духовному, інтелектуальному, емоційно-почуттєвому й етичному
аспектах, так і безпосередньо залучаючись до самоствердження в образотворчій діяльності.
Варто зазначити, що саме образотворче мистецтво виступає тим ефективним засобом у вихованні таких якостей особистості, котрі відображають
спрямованість морального сумління людини всередину самої себе та розкривають рівень опанування цінностями морального життя людства й
творення власної особи згідно з вимірами людяності. До таких цінностей якостей (цінностей) зростаючої особистості належить «самоствердження».
Відомо, що в юнацькому віці особливо активізується прагнення до самосприйняття, до усвідомлення свого місця у житті й самого себе як суб’єкта
відносин з оточуючими людьми. Тобто формується образ власного «Я» («Я-образ» відносно «Я-концепції»). При цьому важливо брати до уваги погляди видатного вченого-психолога дослідника А. Петровського, який вважав образ «Я» відносно стійкою, але не завжди усвідомленою та пережитою індивідом, неповторною системою уявлень про самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію
з іншими людьми [2]. Відтак, з огляду на те, що в
учнівської молоді особливо активізується прагнення до самоствердження шляхом усвідомлення
свого місця у житті й самого себе як суб’єкта відносин з оточуючими людьми, бачиться ймовірним те,

що образ власного «Я» (або «Я-образ») значною мірою формується саме у зростаючої особистості.
Деякі сьогочасні вчені (В. Каппоні, Т. Новак, А. Солітер) називають феномен «самоствердження» ассертивністю (досл. – переконання), що передбачає
формування у людини певної якості поведінки,
завдяки якій вона володіє усвідомленим проявом
емоцій; спроможністю висловлювати власну точку
зору; наполягати на своїх переконаннях; незважаючи на непримиренність поглядів, повагою своїх
опонентів; уміннями прощати інших осіб та адекватно сприймати критику відносно себе.
Іншими словами, ассертивність передбачає, що
людина має все вирішувати сама за себе і бути відповідальною за наслідки таких рішень. З огляду на
це, дослідники проблем ассертивності визначили
так звані «ассертивні права людини», які цілком
відповідають вимогам моральної самосвідомості
особистості та вербально визначаються у десяти
базових принципах поведінки, серед яких:
1) людина має право сама судити про свою поведінку, свої думки та емоції й нести відповідальність за наслідки;
2) людина має право не давати ніяких пояснень
та обґрунтувань, що пояснюють її поведінку;
3) людина має право сама вирішувати, чи вона
має відповідати у певній мірі за проблеми інших;
4) людина має право змінювати свої погляди;
5) людина має право на помилки та відповідати
за них;
6) людина має право казати «не знаю»;
7) людина має право не залежати від волі інших
людей;
8) людина має право на нелогічні рішення;
9) людина має право сказати «я вас не розумію»;
10) людина має право сказати «мене це не цікавить».
Таким чином, зважаючи на зміст презентованих
принципів, можна констатувати, що самоствердження особистості є базовим компонентом її моральної самосвідомості, оскільки воно ґрунтується
на власному й цілком усвідомленому виборі поведінкової дії.
Сучасні дослідники в галузі психології та педагогіки (І. Ідинов, Л. Коростильова, К. Роджерс, О. Рудницька, С. Сисоєва, З. Черуха, Г. Чернявська та інші), розглядаючи поняття «самоствердження», спираються на трактування сутності феномену «саморозвиток» як своєрідного акумулювання накопичених людиною енергії, досвіду, знань, умінь, здібностей, котрі відповідно стимулюють її до демонстрування власного «Я», тобто – «самореалізацію».
Окрім того, систематизуючи категорії, що характеризують «самість» людини, вчені-психологи
структурують їх у три блоки: когнітивний, поведінковий та регулятивний. До першого з них вони
відносять поняття: «самопізнання», «самоспостереження», «самооцінка», «самовідчуття», до другого:
«самоконтроль», «самонаказ», «самопрощення, «самонавіювання». Та до третього блоку входять: «самопідготовка», «самоосвіта», «самовиховання», «саморозвиток», «самоактуалізація», які виступають,
власне, засобами регуляції процесу «самореалізації».
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Особливо значимим способом самоствердження особистості засобами мистецтва в усвідомленому прагненні до самоактуалізації та самореалізації
вчені вважають саме «творчий саморозвиток»,
який передбачає реалізацію свого особистого інтелектуального, духовного і творчого потенціалу.
Адже, по суті, творчий саморозвиток властивий
для будь-якої сфери людської життєдіяльності, але
найголовніше – для діяльності творчої.
Об’єктивно існують підстави констатувати, що
для ефективного впливу образотворчого мистецтва на творчий розвиток та самоствердження учнівської молоді є необхідним володіння особистістю
достатнім і необхідним запасом та рівнем знань,
умінь, уявлень і навичок у зазначеній галузі. Цьому
передусім може помітно сприяти розширення кола
занять з образотворчого мистецтва в різноманітних навчальних закладах за рахунок підвищення їх
структурно-методичної якості та вдосконалення
змістового наповнення. З огляду на зазначене, найбільш оптимальними сьогодні можна вважати:
а) заняття з ознайомлення з творами образотворчого мистецтва (на яких здійснюється ознайомлення з окремими творами різних видів чи
жанрів образотворчого мистецтва або тематичними серіями цих творів);
б) заняття з вивчення творчості окремих художників (коли проводяться бесіди, лекції, обговорення стосовно творчого шляху одного або декількох митців);
в) заняття зі сприймання та оцінювання творів
образотворчого мистецтва (коли організовується
сприймання, аналіз та оцінка певного художнього
твору або творів);
г) заняття з оволодіння образотворчою грамотою (коли проводяться заняття з композиції, малювання з натури, за темами, оволодіння різними
художніми техніками тощо);
ґ) заняття з образотворчої діяльності (на яких
індивідуально або колективно створюються самостійні творчі роботи з різних видів та жанрів образотворчого мистецтва).
Важливо підкреслити, що у сучасних умовах чимало вчених наголошують, що гармонізація становлення зростаючої особистості значною мірою
має здійснюватися через розвиток спроможностей
до творчої самоактуалізації, самопізнання та самоствердження не лише засобами образотворчої діяльності, але і засобами арт-терапії.
При цьому слід зазначити, що існує декілька
підходів до розв’язання проблем, пов’язаних із вихованням і самоствердженням особистості арт-терапевтичними засобами. Так, з психологічної точки зору метою арт-терапії є «створення умов для
активізації особистісних змін та психологічна підтримка людини у цих змінах; аналіз та обговорення психологічних категорій (самосвідомості,
«Я-концепції» цілісності особистості, самопізнання
і саморегуляції, соціальних ролей, ставлення до інших людей і т. п.)». З особистісної – «вираження
суб’єктивного емоційного ставлення, поглядів, цінностей, переконань, ...а також сприйняття, переживання та аналіз досвіду...». З педагогічної та соці66

альної точки зору за допомогою арт-терапії можливо здійснювати відображення власних моральних принципів, теоретичних міркувань, передавати практичний досвід іншим, формувати сенситивність, рефлексію, толерантність, відкритість новому досвіду та спроможність удосконалювати відповідні уміння. З методичної точки зору уможливлюється опис структури занять, оптимальний підбір необхідних матеріалів, систематизація часових
ресурсів, визначення опорних питань для обговорення внутрішнього плану творчої роботи, що підтверджує наявність взаємозв’язку особистісної,
психологічної, педагогічної, соціальної та методичної складових в її змістовому наповненні [1: 94].
Відомо, що в галузі арт-терапії глибоко вивчається і активно використовується не лише мистецтво, але й сам процес творчості як спосіб дослідження реальності та пізнання чогось нового, досі
не відомого. Поряд з традиційними художніми техніками, матеріалами та образотворчими формами,
які до того використовувалися у малярстві, графіці, скульптурі, декоративно-ужитковому мистецтві, митцями, звичайними людьми-аматорами і
пересічними людьми, все активніше опановуються
ще й такі, як: ассамбляж, хеппенінг, перформанс,
інтерактивні інсталяції (фото-арт, кібер-арт, стрітарт, ленд-арт, боді-арт, тощо).
Арт-терапія об’єднує велику кількість різноманітних підходів, технік, форм і методів для творчого й експресивного самовираження та самоствердження особистості. Серед них: образотворчість,
символодрама, театралізація, музична терапія,
пластикодрама, казкотерапія, ігрова терапія, робота з різноманітними природними матеріалами, зокрема, камінням і піском або пластиліном чи глиною. З огляду на це, важливо підкреслити, що саме
образотворче мистецтво в арт-терапії вдало асимілюється з такими сучасними художньо-виразними
засобами, як: кіно (відео), телебачення, голографія, комп’ютерна графіка та художня фотографія,
які сучасні вчені розглядають як найефективніші
засоби для дослідження підсвідомого, а отже і самоствердження особистості.
Висновки і перспективи. Нинішня послідовна
політика стосовно вдосконалення вітчизняної системи освіти шляхом зміни пріоритетності виховної, розвивальної та навчальної функцій мистецтва у бік переважання перших двох, а також активізації використання не лише традиційних, але і новітніх виховних засобів уможливлює підвищення
результативності впливу образотворчого мистецтва на самоствердження зростаючої особистості.
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Резніченко М. І. Вивчення творчої спадщини З. Баконія в процесі художньо-педагогічної підготовки
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. У статті
визначено головні педагогічні погляди педагога-просвітителя З. С. Баконія на процес художньо-естетичного виховання учнів в умовах діяльності позашкільних освітніх закладів. На основі аналізу творчого доробку вченого-методиста окреслені пріоритетні ідеї гуманістичнорозвиваючого навчання дітей основам образотворчого
мистецтва.
Ключові слова: педагог-просвітитель, Баконій З. С.,
методика художнього навчання, позашкільна освіта, виховання мистецтвом і природою, толерантна дидактика.
Резниченко М. И. Изучение творческого наследия
З. Бакония в процессе художественно-педагогической подготовки будущих учителей изобразительного искусства. В статье определены основные педагогические взгляды педагога-просветителя З. С. Бакония на
процесс художественно-естетического воспитания учащихся в условиях работы в позашкольном учебном заведении. На основе анализа творческого наследия ученого-методиста обозначены приоритетные идеи гуманистически развивающего обучения детей основам изобразительного искусства.
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Reznichenko M. I Study of the creative heritage of Z. Bakonyi in the process of artistic and pedagogical training
of future teachers of fine arts. In the article the basic pedagogical views of the teacher-educator Z. Bakonyi on the
process of art-Aesthetic education of pupils in the conditions
of work in extramural school are determined. Based on the
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства гостро постає проблема
підготовки вчителів образотворчого мистецтва до
художньо-естетичного виховання дітей, як в шкільних, так і позашкільних закладах освіти. Зумовлена ця проблема новими завданнями формування
особистості в умовах корінних соціально-політичних перетворень в державі, негативними явищами
в молодіжному середовищі та недостатньою увагою до практики роботи фахівців, у відповідності
вимог нормативних документів з питань художньої освіти підростаючого покоління. Для вирішення цих проблем особливо постають питання
педагогічного керівництва процесом художньо-естетичного виховання дітей. Значне місце в цьому
складному і різноманітному процесі відводиться
особистості педагога-художника [2; 3; 6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Важливого значення для розгляду питань окресленої проблеми набуває досвід кращих представників нашої держави, професійна діяльність котрих
має непересічне значення для сучасної системи художньо-педагогічної освіти. Професор О. Л. Шевнюк відзначає, що «збагачення загальнокультурного досвіду майбутнього вчителя здійснюється
шляхом освоєння картини світу різних історичних
і регіональних типів культур, особливостей духовного світовідчуття певної доби» і на подальше підкреслює, що «шанобливе ставлення до вічних цінностей вітчизняної і світової культури закономірно передбачає їх постійне переосмислення і оцінку
з позицій сьогодення» [7: 66].
Усвідомлення значення найкращих розробок
педагогічної діяльності педагогів-новаторів різних
періодів розвитку художньої освіти в Україні є
значним чинником подальшого пошуку розробок
новітніх технологій художньо-естетичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах
життєдіяльності нашого суспільства. Звернення до
системи педагогічних цінностей в галузі естетичного виховання дітей, зміст котрої розроблювали
кращі представники національної художньої освіти, надає можливість переосмислити і модернізувати з позицій гуманізації і демократизації сучасного суспільства соціально-виховну функцію позашкільних навчальних закладів, як інституту національної культури.
Вагомий внесок у систему художньо-естетичного виховання дітей в умовах діяльності позашкільних навчальних закладів здійснили такі українські
педагоги-просвітителі як Токарєв В. Ф. (м. Одеса),
Хусида Г. Я. (м. Київ), Фесенко Л. В. (Волинь), Афанасьєв В. М. (м. Арциз) та багато ін.
Виклад основного матеріалу. Одним із відомих
представників художньої освіти дітей, науково-методичні та практичні доробки котрого знайшли широке визнання в Україні є художник-педагог, заслужений вчитель України Золтан Степанович Баконій. За роки своєї професійної діяльності в Ужгородському «Палаці дітей і юнацтва» (Падіюн) створив ефективну систему позашкільної художньої
освіти на Закарпатті, зміст котрої визначається
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мистецько-педагогічним та загальнолюдським вимірами. Постать хуложника-просвітителя, вченого,
педагога, методиста і вихователя відома не тільки
в України, а й у світовому освітньому просторі, про
що свідчать документи про виставки навчальнотворчих робіт його вихованців й матеріали наукового дослідження [4; 5; 6].
Проблеми позашкільного художньо-естетичного виховання дітей знаходять своє вирішення в педагогічній спадщині З. С. Баконія, котрий враховував перш за все творчий розвиток особистості, як
особливий й унікальний вид дитячої культури. Його концептуально педагогічне кредо базується на
гуманістично-ціннісній орієнтації фахової діяльності в позашкільному закладі освіти на позиціях введення дитини в світ цінностей через характер навчально-творчої діяльності й форми організації
креативного пошуку, толерантного спілкування, а
також співтворчості. Саме З. Баконій, як і В. Сухомлинський, втілював частину свого особистого духу краси і любові в серця дітей. Він як «дійсний художник-педагог ні при яких суспільних або особистісних обставинах не замикався в собі, а тільки жив,
віддаючи свою духовну щедрість іншим» [5:50].
Найважливішою ознакою його системи є толерантна дидактика. Процес трансформації традицій
і народження нового в мистецтві З. Баконій розглядав як не руйнування старого, а свіжий погляд,
почуття історичного часу, розуміння внутрішньої
динаміки перемін, що відбуваються в художній освіті. Тому він вчив бачити і розуміти форму, співпоглядати і аналізувати, визначати, робити відбір
головного, користуватися закономірностями природи і мистецтва, без котрих творчість неможлива.
Для цього педагог в своїй практиці застосував таку
форму виховання, як пленерна робота учнів. Образотворча робота на пленері для нього була дидактичним чинником формування і виховання у дітей
основ творчості. Педагог вчив не копіювати реальність, а створювати її образ усвідомлено, виявляти
її суть, властивості, характер за допомогою культури почуттів і емоцій, інтелектуального досвіду. Він
створював педагогічні умови для образотворчої діяльності дітей так, щоб їхня праця, як в студії, так і
на природі (пленері) були більш радісними, натхненними і довершеними. Педагог враховував, що
ремесло, доведене до рівня досконалості, дозволяє
зосередитися на почуттях і думках при пошуках
виразної характеристики художнього образу під
час створення дитиною роботи в будь-якому виді і
жанрі образотворчого мистецтва. Баконій розумів,
що початок художнього навчання формує безкрайній процес творчості. Тому дидактично вірно закладений фундамент зображення дійсності з натури, враховував він, утворює позитивну мотивацію
для самовдосконалення творчості дитини. Педагог-художник наголошував, що дидактично організований початок художнього навчання формує безкрайній процес творчості, а тому має бути зрозумілим і доступним дитині [1; 6]. Водночас, З. Баконій
застерігав колег від застосування такої методики,
котра формувала б у дитини маленького «вико68

навця», а не художника-мислителя в своєму віковому розвитку як особистості. Його педагогічна
взаємодія була спрямована на створення дитячого
художнього твору за законами краси природи.
Цивілізація, духовність, культура, що зберігаються пам’яттю – саме дороге, що є у людства й сучасного суспільства вважав педагог. Це педагогічне кредо він розглядав як ефективний чинник
формування духовності в системі художнього навчання дітей – майбутнього своєї країни.
Художньо-естетичне виховання З. Баконій вважав як дидактично організований процес, цілеспрямований на доцільні способи дій образотворчої діяльності особистості, наслідком котрих є творення
за законами краси і гармонії природи на основі засвоєння існуючого багатства художньої культури і
мистецького досвіду майстрів минулих поколінь.
Він наголошував на тому, що в методиці художнього навчання є специфічний момент – одночасний
процес школи і творчості, що потрібно використати академічну школу в творчості, не створювати
перепони творчому потенціалу учнів. Пошук методів для вирішення цієї задачі, за думкою З. Баконія,
удосконалюється постійно, протягом всього періоду педагогічної праці й здійснюється разом з учнями. Він стверджував, що в своїй педагогічній діяльності потрібно ділитися радістю з дітьми [1].
Нове розуміння процесів художньо-естетичного
виховання надало можливість педагогу спрямувати
свої зусилля на розкриття природного дару дитини
й розвиток її творчого потенціалу. Велику увагу він
приділяв розвитку здібностей художньо-образно
мислити, формуванню навичок в композиційній діяльності, розвитку пізнавальних здібностей та емоційної чутливості учнів до творів мистецтва та природи. Важливим завданням розробленої педагогом
методичної системи художнього навчання дітей було дидактичне забезпечення процесу усвідомленого
засвоєння базових знань із кольорознавства.
Значну роль у вирішені вище зазначених завдань він приділяв образотворчій діяльності дітей
на пленері в організованому ним таборі молодих
художників. В таборі для юних художників він надихав їх на внутрішню настанову натхненно бачити прекрасне в природі, в людях і передавати це
в малюнках, етюдах. Саме ним вперше створений
табір «Юних художників» став зразком соціокультурного середовища для дітей і унікальною для
історії української художньої педагогіки формою
освітньо-художньої діяльності молоді.
Серед дидактичних умов художнього навчання
З. Баконій виділяв такий важливий засіб, як відгук на
красу природи, котрий формує у дитини художнє бачення світу. Цей процес протікає, враховував він, за
умов організованої взаємодії педагога і вихованців.
Тому заняття організовував за допомогою змістовних й різнобічних форм художньої практичної підготовки дітей не тільки в умовах студії, а й пленеру.
Органічний синтез навчання основам образотворчої грамоти (академічної школи) і творчості складав
його авторську систему художньої освіти майстрановатора. Діяльнісний компонент оформлює всі
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складові його системи художньої освіти і естетичного виховання дітей. В цих педагогічних думках, реалізованих ним на практиці, окреслювалась змістовність утвореної педагогом-просвітителем толерантної дидактики, що є суттєвим для професіоналізації
майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Аналіз дидактико-педагогічної системи З. Баконій та використаний нами метод співставлення засвідчив, що найважливішою її складовою компонентою він вважав композицію. Саме композиція,
як концентрація уваги на вираження задуму через
цілісну організацію її образоутворюючих засобів
на площині формату, виступає як педагогічна умова формування художньо-образного мислення. Педагог враховував, що значущими композиційними
засобами при цьому є: формула ритму, пластика,
як прояв гармонії; пропорційність, як доцільність
гармонічного рішення композиції; акцент, як елемент вияву головного; колорит, як композиція кольору. В цьому дидактичному аспекті він навчав
не копіювати натуру, а художньою мовою створювати образ натури, визначати головне від другорядного. Він наголошував на тім, що потрібно вивчати натуру, а не копіювати. Око має бачити, мозок – аналізувати, а рука – створювати почуття,
оживляти, збагачувати зображення неповторною
авторською індивідуальністю [1].
Отже, за його педагогічною думкою, методика
художнього навчання дітей має розглядатися з позицій пізнання, головною метою якої є виховання
художнього бачення, уміння сконцентрувати увагу
на композиції та виразному формоутворенні як
основи образотворення.
Значну увагу З. Баконій приділяв організації зустрічі й співрозмови своїх вихованців з відомими художниками закарпатської художньої школи, такими
як Й. Бокшай, В. Габда, Г. Глюк, А. Кашшай, Е. Контратович, А. Коцка, Ф. Манайло, В. Микита. З. Шолтес
та ін. Створена ним відповідна педагогічна форма
роботи з дітьми є суттєвою для передачі художнього досвіду молодому поколінню. Вона знайшла
своє втілення і в процес професійної підготовки
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Цю
форму художники-педагоги використовують в навчально-виховному процесі художньо-графічного
факультету, так як вона має значний вплив на
формування професійного становлення випускника Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Його учні, які навчалися на художньо-графічному факультеті ще в Одеському педагогічному інституті, також були залучені до вивчення творів майстрів
одеської художньої школи. Після закінчення «Одеського худграфа» вони стали провідними педагогами
в системі позашкільної художньої освіти, визначними художниками. Їх педагогічна та творча діяльність збагатила скарбницю національної освіти і
культури незалежної України початку ХХІ ст.
Толерантна дидактика, основи виховання мистецтвом в педагогічній спадщині художника-просвітителя Золтана Баконія є важливими чинниками для науково-методичного розгляду завдань су-

часної педагогіки мистецтва. Особливого значення
набувають його концептуальні погляди та фаховий досвід для організації та здійснення процесу
підготовки майбутніх учителів образотворчого
мистецтва. Саме науково-методичний та практичний обіг З. Баконія є важливою настановою для
студентів художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного
університету, його інноваційна педагогічна думка
викладена в значній кількості статей, методичних
рекомендаціях, посібнику.
Вивчення студентами основоположних педагогічних поглядів художника-педагога, як свідчить
практика методичної підготовки студентів художньо-графічного факультету, утвореного в 1965 р. в
Одесі вперше в Україні, дозволили акумулювати
його методику художнього навчання дітей в систему вищої художньо-педагогічної освіти. Питання
закономірностей творчого процесу, специфіки і
методів художнього навчання і естетичного виховання, методики художнього навчання основам
образотворчої грамоти в умовах діяльності дитячого позашкільного освітнього закладу (студії,
гуртки, спеціалізовані школи), принципи виховання естетичного смаку, сприймання і розуміння
прекрасного в навколишньому середовищі стали
предметом розгляду в науково-методичній і практичній діяльності педагогів одеської методичної
школи. Так, під час проведення практичних занять
з дисципліни «Методика художнього навчання» на
художньо-графічному факультеті в Одеському педагогічному інституті ще в 1970-ті рр. доцент Солом’яний М. Ф, а потім педагоги-методисти, доценти Любарська Л. М. і Серпіонова Е. Н. використовували саме досвід Золтана Баконія. Звернення до
педагогічних поглядів українського педагога-новатора було перш всього пов’язано з тим, що вчені,
педагоги Одеської методичної школи відмовлялися від офіційного курсу «викладання образотворчого мистецтва в школі», котрий нормативно визначала Москва. Саме на художньо-графічному факультеті розроблялися й використовувалися найбільш передові розробки в галузі методики художнього навчання, а не «Методики викладання образотворчого мистецтва». В наукових працях автора
статті також висвітлюються педагогічні ідеї та методичні погляди З.Баконія. Вони виражені в змісті
програми «Образотворче мистецтво. 1–4, 5–7 класи (1993–2004 рр.), в підручниках «Образотворче
мистецтво» для учнів початкової школи (2003–
2007 рр., 2011–2014 рр.).
В освітній діяльності «Одеського худграфа» концептуальні положення З. Баконій розглядаються
студентами разом з педагогами кафедр факультету й під час підготовки до педагогічної практики в
загальноосвітній школі. Студенти заочної форми
навчання застосовують основи методики роботи з
дітьми в гуртках, так як вони не проходять практику в оздоровчих таборах як студенти стаціонару.
Значна увага при цьому приділяється питанням
організації дитячого простору художньо-творчої
діяльності школярів саме в позашкільній роботі
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вчителя, що знаходять свого вирішення в дидактичній системі З. Баконія.
Як засвідчили результати наукової організації навчально-виховного процесу підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва в ПУНП ім. К. Д.
Ушинського, застосування теоретико-методичного
обігу та практичного досвіду З. Баконія ефективно
сприяє формуванню якісного рівня методичної компетентності у студентів-випускників, усвідомленню
ними своєї ролі у вирішенні завдань естетичного виховання молодого покоління засобами образотворчого мистецтва, реалізації професійної здатності в
процесі формування високої художньо-естетичної
культури дітей ХХІ ст., а також їхньої готовності до
наукової організації педагогічної праці.
Відчутну роль толерантної дидактики З. Баконія у становленні майбутнього вчителя образотворчого мистецтва можна прослідкувати не тільки в навчально-виховному процесі зазначеного факультету, а й в системі художньо-педагогічної освіти Південного регіону України (Херосон, Ізмаїл,
Кіровоград, Севастополь, Сімферополь, Ялта).
Висновки і перспективи. Ефективність системи художньої освіти Золтана Баконія, що була визнана громадськістю ще за життя педагога, підтверджує свою життєздатність у сучасних умовах
реформування національної школи в Україні, наголошує дослідниця А. Волощук [4]. Науковий аналіз
педагогічної спадщини З. Баконія свідчить, що
створена ним педагогічна технологія художнього
навчання дітей витримана часом і залишається
зразком для сучасної системи підготовки майбутніх учителів.
Методичні доробки та практичний досвід, педагогічні ідеї З. Баконія потребують подальшого поглибленого вивчення та розгляду в педагогічній
теорії та практиці сучасної художньо-педагогічної
освіти.
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Постановка проблеми. Щоб зрозуміти поета,
треба піти в його край, – сказав колись Гьоте. Радше за все, йдеться про край поетового дитинства,
який дає йому оберіг пам’яті на дорогу в широкий
світ. Краєм дитинства і юності Дмитра Кременя було Закарпаття з його тривкою етнокультурою найзахіднішої (а, може, й найдревнішої?) гілки українського роду. А потім його життєва і творча доля
чинилася в зовсім іншому краї нашої землі – на Побужжі [1; 2]. Нам видається, це має певне значення
для розуміння його поезії. Територіально-ландшафтний розліт: Іршава, Рахів, Ужгород – Казанка,
Ольвія, Миколаїв (або ще: Говерла – Кінбурн), – це
не тільки діапазон фізичної природи української
землі, а й діапазон її історичної пам’яті, діапазон
української психоемоційності, ментальності. Це й
розростання кореневої системи поетового світу.
Більше того, можна припускати, що саме ця душевна транспозиція, погляд із карпатського загір’я
дали можливість поетові побачити південноукраїнський світ гостріше й пережити глибше, ніж це
здебільшого буває з призвичаєним до своїх, хоч
яких фантастичних, місць людом. (Так само Борис
Мозолевський, щасливий відкривач скіфської пекторалі, побачив скіфський степ під українським небом як ніхто до нього.) У всякому разі, жадоба і запал, з якими поет відкривав для себе південну степову Україну та переймався нею, вів його не лише
в скіфсько-еллінську глибину її історії, в міфологію
Гіпербореї та Понта Евксінського, амазонок і золотого руна, у виміри середземноморсько-кавказькоазійської причетності, – але й «реверсом» навертав
до інших українських земель, земель його юності,
до Закарпаття [2].
Виклад основного матеріалу. Сьогодні Дмитро Дмитрович Кремінь – відомий в Україні поет,
публіцист, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки письменників України (1979), Асоціації українських письменників (1997), Асоціації естрадних діячів України
(1999) [1]. У своїх численних інтервʼю, коли справа
стосується формування його світогляду, він постійно наголошує на тому, що йому пощастило відвідувати «знамениту образотворчу студію Золтана
Баконія» [2]. Зі спогадів Дмитра Дмитровича відомо, що осінь 1967-го року залишиться в його памʼяті «назавжди сонячною, осонценою, осяйною.
Сказав би – імпресіоністичною, якби знав тоді про
Едуарда Мане та Клода Моне, особливо – про Камілла Пісарро й Огюста Ренуара. А тоді подумав:
“Сонячно, як на картинах Бокшая”. Йосипа Йосиповича, твори якого полюбив іще з альбому “Художники Закарпаття”» [2: 1].
Восени 1967-го року він, восьмикласник Сухівської восьмирічної школи Іршавського району, за
допомоги свого вчителя Олега Михайловича Макушина і за сприяння художника – завідувача облвно
Василя Васильовича Бурча – був зарахований у
восьмий клас Ужгородської школи-інтернату № 2,
і мрія дитинства збулася: він мав змогу відвідувати студію образотворчого мистецтва обласного
Палацу піонерів, у самого Золтана Степановича

Баконія, вчителя багатьох уже відомих митців,
першим серед яких був художник-графік Василь
Юлійович Скакандій, уже лауреат республіканської премії імені М. Островського, учитель-художник Іван Скакандій (СШ № 1) і студент Київського
художнього інституту Юлій Скакандій. Олег Михайлович, його вчитель російської мови та літератури, прекрасно малював аквареллю, акварелістом
був і племінник його дружини Йолани Юріївни, а
Кремінь за свої малярські роботи в сьомому класі
вже був нагороджений путівкою в республіканський піонерський табір «Молода гвардія» в Одесі.
В ошатному костюмчику, пішки з Сухої дійшов до
Броньки, сів на автобус із Хуста до Сваляви, а в
Сваляві купив квитка до Ужгорода. З автовокзалу – з
чемоданом-куфром і армійським планшетом, із
альбомом акварелей, коробкою акварелі «Нева» та
пензлями, із зошитом віршів, – отак майбутній шевченківський лауреат подався в школу-інтернат на
вулиці Гагаріна, 36 [2: 1-2].
В інтернаті № 2, як на ті часи – елітному, вчителями працювали прекрасні педагоги, а старшим
вихователем був Іван Іванович Пекар, рідний брат
Марії Іванівни Чендей, дружини славетного Івана
Михайловича Чендея, автора багатьох відомих
прозових книг і співавтора сценарію кінофільму
«Тіні забутих предків», голова обласної письменницької організації, тож іще тієї золотої осені на літературному вечорі в інтернатській їдальні Кремінь побачив живих письменників: Юлія Боршоша-Кумʼятського, Василя Діянича, Володимира Ладижця, схожого на молодого Івана Франка, чорновусого Петра Скунця з очима поетичного мага...
Дмитро Кремінь з тих часів був зачарований
поезією. Але він прагнув високого образотворчого
мистецтва. Підійшов до потрібного будинку – і зупинився, приголомшений. Невідома йому мелодія
долинала з відкритих вікон напівпідвального приміщення, заполонивши весь простір над Ужем –
«старовинну бруківку з жовтим листям, осінній краєвид із видом на піонерську залізницю, найглибоководнішу ріку, і ця мелодія заполонила тугою за домівкою душу юного мистця. Так і стояв...
Якийсь чорноволосий і довговолосий стиляга
вихопився на вулицю, широко всміхнувся, тицьнув
у мене пальцем:
– Музика! Полонез Огінського! Ти до нас?
– У музичний гурток? Ні. Я до художників, –
відповів Кремінь.
– А-а, − розчаровано протягнув «артист». – Тобі
в ізостудію» [2: 1].
Цілу вічність піднімався Дмитро вузькими ажурними сходами у храм мистецтва, де у світлі неонових
ламп із високо піднятою головою чаклував Учитель.
Маг і чарівник Баконій. Золтан Степанович. Акуратно зачесане срібне волосся, чорні вдумливі очі. «Посмішка в нього була мʼяка, вчительська:
– Дмитро? Кремінь? Із Сухої? Проходь, проходь,
ми тебе зачекалися... – запевнив Баконій.
Посадив хлопчину за мольберт, де вже був прикріплений кнопками аркуш ватману, дав мʼякий
олівець, а взяв від нього альбом із акварелями:
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– Малюй. Це грецький філософ. Сократ. Особливу увагу зверни на світло і тінь. Не дуже штрихуй.
Головне – передати форму, обʼєм» [2: 2].
У той незабутній вечір юнак потрапив у таку
дивовижну атмосферу творчості, яка з ним на все
життя залишилася. Студійці сиділи, малювали, а
до студії заходили старші за них художники: Іван
Клиса, Іван Богдан. Із великими художницькими
папками-етюдниками, показували акварелі. Гуаш.
Іван Богдан придумав техніку: продряпував акварельний малюнок у папері... а виходили берези, березові огорожі. Було дуже ефектно!
Дмитро Дмитрович до сьогодні добре памʼятає,
як, склавши руки на грудях, Золтан Степанович іде
від мольберта до мольберта, вдивляється в рисунок академічного завдання або в палітру натюрморту. Підказує. Поправляє.
Його любили молоді художники. Дмитро Кремінь пригадує: «Йосип Райнінгер (Черній) і Дмитро Кремінь – рік народження 1953-ій, а Михайло
Сирохман і Олександр Шпонтак – 1954-ий. Іще молодші були, які малювали гладко, академічно. Здається, Степан Ковтанюк, у котрого була манера, як
у Й. Й. Бокшая. Хтось наслідував Адальберта Ерделі, хтось – раннього Федора Манайла, хтось – Володимира Микиту. Знали андерграунд: Ичі Семана,
Павла Бедзіра, Єлизавету Кремницьку... Особливо
любили студійці “пленер”.
Неможливо забути розповіді про Лумшори і Кобилецьку Поляну, де відбувалися пленери під керівництвом Золтана Степановича! На вакаціях, після 9-го класу, я косив сіно в Сухій із братами –
Михайлом та Іваном, аж тут увечері мамка принесла поштівку від Золтана Степановича із запрошенням прибути в Ужгород, із метою – поїхати на пленер. У селах Волосянки та Ужок і тепер чудові краєвиди. Там – тунель у Карпатах, а там – древня деревʼяна церква» [2: 2]. Дмитро Кремень памʼятає на
пленері Юлія Скакандія, одного з братів-учнів Баконі, в 1969 році – вже студента Київського художнього інституту. Він малював – як бог! І Кременя
вчив. Особливо техніку мокрої акварелі. А який у
нього був лінійний рисунок! Саме у нього Дмитро
дечому навчився і малював артистично: гуаш і акварель, особливо – гризаль, а ще ліногравюра йому
вдавалися так, що він подружився з усім андеграундом Ужгорода. І хоча професійним художником
не став, але на все життя залишився вдячний великому педагогу й митцю Золтану Степановичу Баконію [2: 2]. Прекрасний художник і педагог, учитель учителів у мистецтві – цей образ незабутнього Золтана Степановича Баконія назавжди в серцях його учнів і послідовників, – пише у спогадах
Дмитро Кремінь [2: 3].
Студія Золтана Баконія сформувала світогляд
майбутнього поета, зробила Кременя, власне, Кременем, дала можливість йому бачити світ у всіх його проявах. Спробуємо прослідкувати це на ранніх
творах Дмитра Дмитровича.
А світ – вертеп.
Кажу я з гіркотою: цей світ – вертеп.
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І, мабуть,щонайважче –
у ньому залишатися собою,
від перших днів своїх і до останніх
не бути ні актором,ні суфлером,
ні лялькою на пальчиках облудних,
а лиш собою кожної години, а лиш собою кожної
хвилини, з лицем одвертим твердо йти на кін… –
писав у далекому 1968 році Грицько Чубай [3]. Минув
«застій» і «перестройка», прийшла «незалежність», і
вже забулися «помаранчі», а світ, виявляється, такий
самий вертеп:
А десь у вертепі, а десь у вертепній країні
Картонні пророки, месії й під зорями свині, –
Вони календарні, дарма, що такі вже примарні.
Лише у вертепі, секс-шинку ці відьмочки гарні,
А сили земні, як і сили оті потойбічні,
У цьому вертепі персони такі символічні.
Усе проміняють – Вітчизну, родину і жінку,
За трон із касетою, чарку в парламентськім шинку.
Восходять на сцену поміщики, дами, гусари,
Вертепний народе, такі народив ти почвари,
Країно-вертепе, я довго вертався до тебе.
Пропала поема? А ти возродився, вертепе!
[4: 583]
Такою постає нинішня Україна зі сторінок «Пропалої поеми» Дмитра Кременя – «гостро-сучасного
поета з оригінальним, критично-філософським баченням світу, який уявляється йому [себто, світ] як
в часових візіях від Адама та від Христа – через
ольвійські й скіфські та козацько-барокові епохи –
до соловецьких черепів та новітніх комсомольцівнуворишів», поета високої проби, що пише в стилі
поетичної публіцистики, «чий оголений нерв… вібрує й корчиться під дією електрострумів існування» [5: 428]. Цей «сучий світ сукревиці й сечі» дістає багатьох. Але мало хто про це говорить відверто–поетично–публіцистично. А чистий лірик
Дмитро Кремінь вміє робити це добре. Його навчили цьому ще в дитинстві.
Скажімо, поетично-філософська візія «Пропала
грамота» бере свій початок з «Тану блукаючого
вогню» – першої самвидавної ужгородської збірки,
яка дивним чином, а саме завдяки Миколі Матолі,
збереглася до сьогодні (1970-і роки) в авторському художньому оформленні [6]. Образ-символ блукаючого вогню, створений Дмитром Кременем,
упевнено трактуємо в дискурсі впізнавано-класичному: це – як Прометей у Шевченка, Вічний Революціонер – у Франка, Досвітні Вогні – у Лесі Українки,
Сонячні Кларнети – у Тичини, Літаюча Голова – у
Неборака… Підкупає «активно ренесансна одушевленість життя» автора, якому було десь років двадцять-двадцять два у часі написання поеми, і така ж
«активно ренесансна одушевленість життя» його ліричного героя («І коли не посмію назватись, / ні впізнати у нім рідню, / я повішусь на жовтій краватці /
блукаючого вогню…»), вражає духово-формова
близькість до «Золотого гомону»: така ж драматична феєрія, напружена синестезія почуттів, у
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манері письма символізм щасливо переплітається
з елементами авангардизму, імпресіонізму, імажинізму, неоромантизму, неореалізму, необароко,
тобто органічне поєнання «кольорового слуху» і
«слухового кольору», «мальовничої музичності» і
«музичної мальовничості» (у Тичини: золотий гомін дзвонів Лаври і Софії, Бог засіває небесні лани
зернами кришталевої музики, голуби-молитви
розцвітають акордами у недосяжній високості повнозвучного храму, «і всі сміються, як вино: і всі співають, як вино»; у Кременя: «всенощний тан блукаючого вогню», у скаженому, гармонізованому
хаосі віку міністри, поети, актори, фізики грають тріумфальний марш відлітаючим вогням, а валторни,
гобої і скрипки п’ють огненний нектар алкогольного небесного концерту, від якого «спиваються
зорі й мурахи спиваються так важко що їм і пісні
не співаються», бо ж «червоне сяйво в синім небі
блідло немов на небо хтось пролляв вино»); така ж
дивовижна тяглість історичних епох (у Тичини:
«Човни золотії Із сивої-сивої Давнини причалюють» з Андрієм Первозванним, який благословляє
революційний Київ; у Кременя: «300 000 літ до мамутів», «по тисячі літ за мамутами», «липи на еспланадах кав’ярень», а над усім «архангельська труба Армстронга»); обоє витворюють архетипальний
образ вогню: всеперемагаючий «невгасимий Огонь
Прекрасний, Одвічний Дух» – це у Тичини, «безсмертний блукаючий білий вогонь… і символ віри»
– у Кременя; як наслідок вироблення власного
мистецького літературного стилю, названого у Тичини «кларнетизмом», а у Кременя можемо означити «гобоїзм»: з одного боку апофеозом звучать
над усім Сонячні Кларнети – панмузична стихія,
що приборкує хаос; а з другого – далекий голос гобоя, що перемагає хаос; навіть творення авторських неологізмів (у Тичини: чорнокрилля, акордитись, самодзвонний, яблуневоцвітний і под.; у
Кременя: аеровіра, циклотронний, збезуміти, процокатись, змавплений і т. д.). Про перегук творчості двох поетів побіжно зауважує і Володимир Базилевський у передмові до «Замурованої музики»,
відзначаючи неабиякий талант Дмитра Кременя
«обертати політичну публіцистику на поезію».
Звідки це у Кременя? Звісно, від усвідомлення мистецтва взагалі, від відчуття краси, від бажання створити щось неймовірне...
Цей Кременів Блукаючий Вогонь − як Франків
«Дух, що тіло рве до бою…» Він за «300 000 літ до
мамутів» родився, а розповився в час «неону–синхрофазотрону» й «інтерпретації ультрацивілізованої казки», коли цивілізація називала вогонь своїм
двійником, що час від часу зникав, потім знову
з’являвся, відлітав від землі до хмар, та вже ніколи
не міг бути знищеним…
Якось на емоційному рівні відчуваємо, чи то
пак, між рядками прочитуємо шанобливе ставлення до вогню як до посла Неба на Землю, він – вогонь – святий, очисний, всеперемагаючий, благодійний, хоч і блукаючий… Унікальність Кременевої
поезії у тому, що, читаючи твір, кожен віднайде
для себе своє розуміння вогню, знайде власне по-

яснення всьому, що відбувається у творі, мало того, читаючи вдруге і втретє, і вдесяте, кожного разу буде нове сприйняття, виринуть нові смисли,
проявляться несподівані образи (майже за Р. Бартом: «Ми ніколи не повинні притлумлювати в собі
жадобу тексту; текст повинен приносити задоволення – це наш закон, про який не варто забувати
ні за яких обставин», «текст нескінченно відкритий в безкінечність: жоден читач, жоден суб’єкт,
жодна наука не здатні зупинити рухливість тексту)» [7].
З творчого звіту Дмитра Кременя на засіданні
літстудії ім. Ю. Гойди (протокол від 18 листопада
1974 року) відомо, що автор на той час мав чотири
поетичні симфонії: «Сад», «Параноїчна зона “А”»,
«Тан блукаючого вогню» та «Коні Адамові», а, «вибираючись із багна модернізму, написав актуальну
поему «Меморандум Герштейна» [8: 32]. Молодому
амбітному поету закидали надмірне захоплення
«буржуазними» формалістичними течіями у літературі, а якщо просто: то примушували писати
зрозуміло, тобто у дусі літератури соцреалізму. 48
чоловік присутніх на творчому звіті, серед них викладачі-науковці. Кремінь тримався достойно, демонстрував зразки неабиякого інтелекту, відстоював право на альтернативну літературу, визнав
свою відрубність від студентського колективу –
колись читав свої твори друзям, тепер читає сам
собі (сприймається, скорше, як такий собі жест у
стилі Хвильового), спробував переконати «чорний
трибунал», що надалі він буде займатися виключно поезією, а не модернізмом… З того часу маємо
спогади Петра Скунця (старшого товариша по перу,
друга, врешті наставника): «У нас на Закарпатті в 70-і
роки, коли вже впокориться Драчів талант, з’явиться
ні на кого не схожий Дмитро Кремінь. Каюся, коли
він мені показав одну із своїх поем і пожалівся, що її
не друкують, я необачно пожартував: “А навіщо друкувати, це ж написано для духів, а духи читати не
вміють”. І тут же пошкодував: по очах поета побачив,
що він не сприйняв мої слова за жарт. Пізніше я так і
не знайшов тієї поеми у книжках Дмитра Кременя,
але вона була неодмінним етапом на дорозі до
творчої зрілості, як отроцтво, юність на шляху до
зрілості життєвої…» [9: 4-5].
Слід зауважити, що «Тан блукаючого вогню» не
стоїть одиноко в тому часі у літературі Закарпаття.
Подібний самвидав має Микола Матола – «Спалах
на сцені» [10]. Той же «хаос пізнання йде через
цвинтар, де підгнили старенькі хрести», і вогонь
як порятунок і протиставлення темряві-страху.
Елементи подібного знаходимо у Петра Скунця у
творах «Малоруське», «Реквієм», «Приборкувач
вогню», «Вікно у ніч», пізнішій дещо «Землі химер»
та ін. Очевидно, ідейно-художній мистецький заміс
андеґраундних закарпатських шістдесятників-сімдесятників Фелікса Кривіна, Петра Скунця, Павла
Бедзіра, Лізи Кремницької, Ечі Семана, Миколи Матоли і, врешті, Дмитра Кременя був добрий. Адже
згодом Василь Горват напише «Сльозу барабана» і
«Полювання на сина», Іван Ребрик – «Злам», з’явиться екзотичний Петро Мідянка, а нині модерні
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речі пишуть Наталя Довганич, Андрій та Олеся
Ребрики, Лесь Белей, Кароліна Бундаш. Але це
тема окремого дослідження.
Висновки. Сьогодні, коли, приїжджаючи в Ужгород, вже поважний чоловік «йде мимо занепалого будинку, де була ізостудія і був історичний факультет Ужгородського університету, де минуло
мистецьке його дитинство, наче з-під землі рветься тужна мелодія втраченої вітчизни, а тінь сивочолого Маестро переходить дорогу і піднімається
ажурними сходами в далекі 60-і роки ХХ століття.
Вище, вище...» [2: 3].
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ЄЛИЗАВЕТА КРЕМНИЦЬКА:
ТА, ЯКА ЗАЛИШИЛАСЬ ЗА КАДРОМ

Гаврош О. І. Єлизавета Кремницька: та, яка залишилась за кадром. У статті розглядаються факти з біографії відомої закарпатської художниці, яскравої представниці нонконформізму – Єлизавети Кремницької. На
основі архівних джерел робиться спроба реконструювати події її першого десятиліття у професійному мистецтві та оцінювання творчості молодої художниці колегами та критиками.
Ключові слова: Закарпаття, живопис, нонконформізм, Кремницька, Бедзір.
Гаврош О. И. Елизавета Кремницкая: та, которая
осталась за кадром. В статье рассматриваются факты
из биографии известной закарпатской художницы, яркой представительницы нонконформизма – Елизаветы
Кремницкой. На основе архивных источников делается
попытка реконструировать события ее первого десятилетия в профессиональном искусстве и оценки творчества молодой художницы коллегами и критиками.
Ключевые слова: Закарпатье, живопись, нонконформизм, Кремницкая, Бедзир.
Havroch O. І. Elizabeth Kremnytska: the one behindthe-scenes. The article deals with the facts from the biography of the famous Transcarpathian artist, a bright representatives of non-conformism – Elizabeth Kremnytska. Based on
archival sources the author makes an attempt to reconstruct
the events of the first decade of professional art and to estimate the creativity of young artist by colleagues and critics.
Key words: Transcarpathia, painting, nonconformism,
Kremnytska, Bedzir.
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Постановка проблеми. 14 квітня 2015 року виповнилось 90 років з дня народження ужгородської художниці Єлизавети Кремницької. Учениця
засновників закарпатської школи живопису – Ерделі й Бокшая, Манайла і Контратовича за 53 роки
зуміла створити власний міф, який з відстані часу
обростає легендами і переказами. Роботи яскравої
представниці українського нонконформізму розпорошені поміж приватними колекціями, а наявні
у музеях – радше окрушини, ніж солідна добірка її
потужного таланту. Тож будь-яка виявлена інформація стає ще одним кроком до пізнання феномену
Лізи Кремницької.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Спогади про художницю – одне з головних першоджерел, на яких збудовані дослідницькі портрети
Кремницької, зокрема, Дмитра Горбачова, Михайла Сирохмана, Олени Папети, Івана Небесника-молодшого та інших. Поміж тим, практично неохопленими залишаються архівні джерела, що дозволяють прослідкувати становлення та розкриття таланту художниці у перші півтори десятиліття після завершення Ужгородського художньо-промислового училища.
Метою дослідження є доповнити творчий портрет однієї з найзагадковіших художниць Закарпаття на основі деталей, виявлених у поточному
архіві Закарпатської організації НСХУ (далі – ПА ЗО
НСХУ) та Державному архіві Закарпатської області
(далі – ДАЗО).
Виклад основного матеріалу. Особова справа
Єлизавети Кремницької у ПА ЗО НСХУ зберігає три
автобіографії, які, вочевидь, художниця не писала
самостійно (на це вказують відмінності почерків).
Сумніви викликає дата народження мисткині, адже у всіх трьох біографіях вказана дата 14 червня,
що різниться від тієї, яка міститься в довідниках
[9: 26]. Або ж Кремницька сама помилилась, переплутавши написання римських цифр IV та VI (згодом місяць народження прописаний словами), або
помилка вкралась на іншому етапі. Розв’язанням
цієї дилеми стануть віднайдені метричні записи,
записи у церковних книгах або свідоцтво про народження художниці.
Поміж тим, це – не єдина неузгодженість з особової справи. У записах справи виникають й різні
роки народження Кремницької – 1925 та 1926. У
«Питальнику для молодих художників – не членів
Спілки художників СРСР» від 3.06.1958, написаному, вочевидь, рукою самої художниці зустрічаємо
рік народження 1925 [7: 3]. В автобіографії художниці, датованої 1965 роком, знаходимо вже іншу дату
– виправлений іншою пастою 1926 рік [7: 21]. Ця ж
дата фігурує і в автобіографії 1968 року [7: 31]. Помилку можна було б списати на неуважність творчої
натури, але сумніви посилює копія свідоцтва про
шлюб, видана повторно 29 січня 1959 року (шлюб
Кремницької із Павлом Бедзіром було укладено
19.06.1952 р.), де говориться про 1926 рік [8].
Імовірно, що саме тоді виникла нова «варіація»
року народження художниці. Можливо, вона хотіла
бути одного віку із чоловіком, а не старшою на рік
(Бедзір народився 27.01.1926 р.) [9: 24]
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Кілька цікавих деталей до творчого портрету
художниці, віднайдених у ДАЗО, фіксують перші
кроки Кремницької у мистецькому житті краю. У
1952 році в житті Кремницької відбулися дві вагомі події: 19 червня вона стала дружиною Павла
Бедзіра, а згодом – дебютувала на VI обласній виставці [8; 10].
«Ми вчилися разом в училищі. Вона на кілька
курсів була молодшою. Ліза дуже хворіла і я, як
йог, хотів їй допомогти. Вона мені поскаржилась
на свої проблеми, і я запропонував вирішувати їх
разом… Я вважаю, що чоловік і жінка повинні мати
спільну програму розвитку. Коли вони обоє розвиваються шляхом вдосконалення, то можуть народити вищу людину», – згадував про шлюб з Кремницькою Бедзір [2: 24].
Їх перше спільне десятиліття справді стало своєрідним шляхом вдосконалення. Становлення молодих художників відбувалось у складні для регіонального мистецтва часи. Аналіз першого повоєнного десятиліття дозволяє скласти певні уявлення
про силу тиску на закарпатську творчу інтелігенцію під час утвердження радянського тоталітарного режиму. Відверта агресія спричинила «синдром
роздвоєння» серед митців та зміщення усталених
традицій. Ідеологічне перевиховання, постійний
контроль нівелювали прояви будь-яких дискусій.
У найтяжчому становищі опинились ті, кого тоталітарна система обрала за зразок «перевихованого» художника. Закарпатське мистецтво «відкупилось» творчістю А. Ерделі. До середини 1950-х рр. у
закарпатському мистецькому середовищі практично не помітно митців, що свідомо перейшли на позиції пристосуванства та підлабузництва. Для більшості художників процес «адаптації» завершився
переходом у жанр пейзажу, який на кілька десятиліть став мірилом таланту представників крайової
школи живопису.
У 1952 р. на VI обласній виставці, присвяченій
ХІХ з’їзду ВКП (б), 27-річна художниця представила дві живописні роботи – «Краєвид Усть-Чорної»
та «Піонери на прогулянці» [10: 9]. Живописна інтуїція вирізняла її емоційне сприйняття світу, що
на повну силу відчувалось у ранніх творах. Ще під
час навчання в Ужгородському художньо-промисловому училищі мисткиня добре засвоїла закони
композиції, значення композиційних ритмів, психологічне звучання кольорової тональності. Вже
тоді тендітна дівчина вирізнялась поміж своїх одногрупників, серед яких були Володимир Микита,
Михайло Заяць, Петро Ітяксов, Володимир Кокоячук та Павло Балла. Без сумніву, чотири роки спілкування із Ерделі, Манайлом, Бокшаєм вплинули
на її безпосереднє сприйняття реальності та художнього перевтілення.
Як правило, перші обласні виставки мали ґрунтовні обговорення. Стенограми зборів фіксують
зауваження та аналіз творів, де поміж ідеологічної
складової можна зустріти і цікаві характеристики
представлених творів. Під час обговорень картини
Кремницької і Бедзіра, зазвичай, розбирали разом.
Як правило, це були портрети та натюрморти,
жанри, які, на думку старших колег, по-особливому
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вдавалися молодій талановитій художниці. Так,
під час обговорення виставки 1954 р. художницю
не раз називають здібною й талановитою портретисткою, що тонко передає психологію людини.
Доречно зацитувати А. Коцку, який на тому ж обговоренні дав цікаву оцінку творчості Павла Бедзіра:
«Скромний, талановитий художник Бедзір в недалекому майбутньому може показати нам хороші,
зрілі роботи. Його пейзажі-етюди обіцяють багато… У Бедзіра є те, що, до прикладу, бракує художнику Габді, – живописність, кольоровість, сміливість поставити фарбу і чуття цієї фарби на картині. Тут же хочеться порадити художникові, щоб похвали і визнання його таланту не привели його до
зазнайства. Хочеться, щоб він і надалі при всій
скромності і старанному відношенні до роботи,
вдосконалював свої знання. Хочеться підказати художникові, щоб він звернув більшу увагу на художню культуру і підбирав свої теми більш обдумано,
а не передавав все те, що бачить» [3: 66-67].
Проте не всі були прихильними до творчого подружжя. Дивною і комічною видається сьогодні
критика колег, які бачили у реалістичних на той
час творах Кремницької та Бедзіра наслідування
творчості Врубеля. «…Вже довший час ми слідкуємо за творчістю Кремницької, Бедзіра, Чорнокнижного та деяких інших. Нам здається, що ці художники вже занадто заразились врубелівським культом. Ми всі любимо і поважаємо творчість відомого російського художника, але це не означає, що
нам потрібно його сліпо наслідувати. Художниці
Кремницькій та іншим ми радимо більше працювати над реальним рисунком, вивчати натуру, вивчати життя і передавати його власними засобами,
висловлюватися індивідуальною мовою. В противному випадку можна заблукати» [3: 106].
Подібні виступи не зупиняли ані Бедзіра, ані
Кремницьку. Старші художники, колишні їхні викладачі в училищі, всіляко їх підтримували. Так, з
архівних джерел довідуємось, що у 1955 р. Єлизавету відправили на творчу базу до Києва «для підвищення майстерності», а в грудні – відбулась їхня
спільна виставка із П. Бедзіром [4] .
У 1956 р. відбулась масштабна колективна виставка закарпатців у Києві та Москві до 10-річчя
возз’єднання краю із УРСР, яку згодом представили у Талліні, Вільнюсі та Сталіно. Серед 28 учасників більше половини – молоді художники віком 3035 років, зокрема, Василь Габда, Єлизавета Кремницька, Михайло Кобиленков, Семен Мальчицький, Юлій Сташко, Євген Грюнвальд, Йосип Гарані,
Михайло Сапатюк, Іван Шютев, Петро Ітяксов, Амброзій Іван, Федір Хохлов, Антон Кашшай, Павло Бедзір, Олександр Бурлін [1]. Кожен другий – нещодавній студент художнього училища. В експозиції
Бедзір був представлений 4 олійними етюдами, а
Кремницька – 2 живописними («Голова школярки»
та «Автопортрет») та 2 графічними портретами
(«Голова старої» та «Студентка») [1: 7; 10].
Під час обговорення київської експозиції були
присутні Т. Яблонська, С. Отрощенко, М. Глущенко,
В. Касіян, які відзначали незвичайний колорит,
живописну майстерність, оригінальну тематику та

своєрідні мотиви закарпатців. Знаний радянський
мистецтвознавець Леонід Владич ретельно проаналізував твори молодих закарпатців, серед таланту і обдарованості яких виділив саме Л. Кремницьку. «З молодих художників мені особливо хочеться виділити Єлизавету Кремницьку. Це, на
мою думку, значне та багатообіцяюче обдарування. В автопортреті, в рисунку «Голова старої» художниця створила змістовні, виразні людські образи. Вона − здібний живописець і рисувальник. Їй
під силу створення глибоких характерів» [5: 22].
Про роботи Бедзіра художник зауважив: «В етюдах
Павла Бедзіра, написаних широко і темпераментно, є прагнення передати стан природи, але немає
й натяку на ризик узагальнення образу природи.
Тим часом етюд, якщо він претендує на самостійну
мистецьку вартість, повинен мати зерно цього узагальнення» [5: 22].
У Москві закарпатці спричинили мистецький
вибух. Один з відвідувачів, переглядаючи виставку
іронічно зауважив: «Если мы их немного поучим –
они станут совсем серыми и не интересными» [5:
48]. Московські художники, критики та чиновники
під час обговорення чи не вперше заговорили про
довоєнні традиції закарпатського малярства та
школу, яка помітно вирізнялась на мистецькій мапі СРСР. Показово, що московські критики говорили про те, про що в Києві та Ужгороді мовчали або
й засуджували.
«Що ми отримали при возз’єднанні Прибалтійських республік чи Молдови? Ні однієї такої школи
реалізму, такої яскравості, як закарпатська, я поруч з нею поставити не зможу. Потрібно називати
речі своїми іменами, і створення такої вражаючої
за своєю реалістичною силою школи можна назвати творчим подвигом… Я виражаю захоплення завзятістю ужгородців, що вони навідріз відмовились
приймати парадний академізм за реалізм, хоч він
їм неодноразово підносився»,– відзначав відомий
радянський критик А. Членов [5: 147].
Як бачимо, лише за кілька років молода художниця Ліза Кремницька непомітно для себе стала
однією з найактивніших. Сила її таланту вражала
темпераментністю та емоційністю художнього вислову. Серед колег успіхи художниці помічали,
проте, як зазвичай, – не культивували. Це підтверджують події десятирічної історії вступу Кремницької до спілки. Очевидно «захоплення» художницею та її чоловіком експериментаторством з формою та кольором наклало свій відбиток: з кожним
роком у колі спілчан про творчість Бедзіра і Кремницької згадують все менше.
У 1958 р. відбулась виставка молодих художників, учасниками якої були Ф. Семан, І. Ілько, Є. Кремницька, М. Біланіна, А. Шепа, В. Звенигородський,
В. Микита та інші. Чи не вперше окремою експозицією була представлена творчість художників,
формування яких відбулось у перші повоєнні роки
в умовах офіційного соцреалістичного мистецтва.
Провести аналіз виставки доручили В. Берецу, О.
Чернезі-Балі, М. Тевельову, Белоусову та іншім. Роботи молодих, проте у більшості вже сформованих
художників, викликали гаряче обговорення. Кате77
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горичність та упередженість проявлялась чи не в
кожній характеристиці членів поважної комісії.
Найбільше тоді дісталось Ф. Семану за роботу
«Джаз» – «порочну за ідейним задумом, що пропагує гнилу буржуазну культуру, музику і танці в
стилі «бугі-вугі» і «рок-ен- рол» [6: 27].
З-поміж інших виділили портрети та натюрморти Кремницької. «Портрет дівчини» Кремницької вирішений у вузькому колориті, не на повну
палітру, проте вона добре передає ніжний образ
молодої дівчини… Її натюрморти за своїми художніми якостями гірші, ніж портрети». Натомість в
картинах Бедзіра (олійних етюдах) промовець побачив манірність [6: 27].
У червні 1958 р. Кремницька пише заяву на зарахування її в кандидати Спілки художників України. Лише у 1961 її висувають у члени Спілки художників України. Рекомендації Глюка, Борецького, Кашшая відзначають її наполегливість та оригінальний підхід до живопису [7:10-12]. Проте із виписки протоколу ІІ пленуму правління Союзу художників України від 25-27 грудня 1962 р. стає
очевидним факт відмови та виключення Кремницької – «кандидатури із простроченим кандидатським стажем…. за творчу пасивність» [7: 18]. Дивно, що темпераментна і активна художниця, яка
ще кілька років тому представляла закарпатську
художню школу практично на всіх представницьких виставках враз стала «пасивною».
Десятирічний марафон завершився у 1968 р. У
рекомендації В. Микити згадується так званий «адміністративний підхід», який одногрупник Кремницької називає головною причиною, чому художниця до кінця 1960-х залишилась за межами Спілки [7: 33]. На час зарахування у спілчанські лави
Лізі Кремницькій вже 43. Одна з найяскравіших і
найпомітніших, ледве зводить кінці з кінцями, перебивається замовленнями в Художфонді, живе разом із Бедзіром то кімнатці в будинку на вул. Павлова, то в майстерні Художфонду. Непорозуміння
чи свідомий акт приборкання норовливих?
Проте це – час активних експериментів. Картини другої половини 1960-х рр. відображають наростаючий драматизм образного сприйняття художниці, що виражалося у все більш інтенсивному
живописі та трансформації форм. Підкреслена декоративність, архітектонічна ясність та конструктивна чіткість композиції корегується у творах
Кремницької експресивно-динамічним началом,
схильністю до ритмічної гри площин та орнаментальної чутливості. Це власні пошуки мисткині національної форми, де автентичний колорит проявляється як на рівні сюжетів, так і на рівні пластичної мови. Тільки у 1960-х–1970-х рр. художниця
випрацювала свій індивідуальний стиль, в якому
відобразились європейські модерністичні впливи
та традиції народного мистецтва Закарпаття.
Висновки. Саме за такими експресивно-емоційними роботами Кремницьку запам’ятають і вважатимуть однією з найбільш самобутніх художниць
Закарпаття. Офіційне визнання за життя вона так і
не отримала. Комфорт і зручність, відомість і до78

статок, і, можливо, найголовніше – материнство
художниця обміняла на роки тривалого творчого
неспокою.
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ЕСТАМП ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

Орос І. В. Естамп як навчальна дисципліна в системі художньої освіти. В статті розглянуто естамп як
навчальну дисципліну в системі художньо-педагогічної
освіти і розкрито її теоретико-методичні засади в контексті викладання програмного матеріалу курсу «Теорія
і практика графіки». Обґрунтовується важливість дисципліни та окреслюється структура методичних засобів
художнього навчання у навчально-виховному процесі
підготовки вчителів образотворчого мистецтва.
Ключові слова: графіка, естамп, творчість.
Орос И. В. Эстамп как учебная дисциплина в системе художественного образования. В статье рассмотрено эстамп как учебную дисциплину в системе художественного образования и раскрыто ее теоретико-методические основы в контексте преподавания программного материала курсу дисциплины «Теория и практика
графики». Обосновывается важность дисциплины и обозначается структура методических средств художественного обучения в учебно-воспитательном процессе
подготовки учителей изобразительного искусства.
Ключевые слова: графика, эстамп, творчество.
Oros I. Print as a discipline in the system of art education. The article views «prints» as a discipline in the system of art education and discloses its theoretical and methodological principles in the context of teaching «printed graphics». An importance of the discipline is justified and structure of methodical means of art education in the process of
teaching and educational process of preparation of teachers
of art.
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Постановка проблеми. Одним із завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, є створення передумов для виховання
особистості, здатної творчо мислити, самостійно
приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати
на зміни в умовах докорінної перебудови всіх сфер
життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим нині
відбувається модернізація національної системи
освіти та вироблення новітніх концепцій виховання людини, особливо засобами мистецтва.
Мистецтво – одне з найважливіших і цікавих
явищ у житті суспільства, невід’ємна частина людської діяльності, що відіграє значну роль у розвитку не тільки окремої особистості, але і спільноти
людей будь-якої держави. Суть мистецтва визначається тим, що воно є найповнішою і дієвою формою естетичного усвідомлення навколишнього
світу. Мистецтво утілює в творах ідеї, думки, відчуття людей не у вигляді відвернутих понять, а в
цілком конкретній формі. Існує величезна кількість абсолютно різних видів мистецтва, кожен із
них характеризується своєю специфікою, ставить
власні завдання і створює для їх вирішення свої зображальні та виражальні засоби і прийоми.
Усі мистецтва мають власну мову і певну своєрідність художніх можливостей [5]. Художня графіка як вид художнього мистецтва потенційно наймасовіша серед усіх видів. Вона найбільш доступна
для творчості людини. Сила виховної і освітньої
ролі дисципліни «Естамп» має великий вплив на
естетичний розвиток особистості, сприяє формуванню і розвитку творчого потенціалу студента, є
результатом оволодіння основами друкованої графіки, професійному становленню вчителя образотворчого мистецтва. Однак сучасна практика художньо-графічної підготовки фахівців демонструє
відсутність комплексного дослідження естампу як
специфічної навчальної дисципліни в системі художньо-педагогічної освіти. Звідси слідує, що це є
багатоаспектна проблема, яка розглядається переважно крізь призму традиційних уявлень у вищій
школі, і не є достатньо дослідженою.
Мета статті – розглянути і розкрити естамп як
навчальну дисципліну в системі художньо-педагогічної освіти, визначити її теоретико-методичні засади та специфіку в контексті викладання основ друкованої графіки в курсі «Теорія і практика графіки».
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Дослідження різних аспектів Болонських реформ
представлені в роботах Я. Болюбаша, В. Байденко,
В. Ворнікова, В. Грубінко, О. Долженко, Б. Клименко, А. Ковалерова, К. Корсака, В. Кременя, К. Левківського, М. Степка, В. Стражєва, Л. Товажнянського,
В. Філіпова, Є. Шевченко та інших. Психолого-педагогічні умови, що сприяють розвитку професійної
компетентності, досліджували Є. Андрієнко, О. Асмолов, О. Коваленко, І. Назарова, В. Петрук, В. Сластьонін та інші. Головна думка досліджень в тому,
що традиційна система освіти була розрахована на
набуття аналітичних і інтелектуальних знань,
вмінь. Нова освітня парадигма за пріоритет професійної освіти розглядає орієнтацію на інтереси
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особи, на становлення її ерудиції, розвитку самостійності у здобутті знань, тобто на компетентнісний підхід до освіти.
Використання різних видів образотворчого мистецтва як професійно орієнтованих академічних
дисциплін в навчальному процесі підготовки вчителів розглядали в своїх наукових працях Г. В. Біда, А. А. Бєлов, П. Г. Коновець, С. В., Кузін, Б. Т. Лихачов, М. М. Ростовцев, А. С. Хворостов, Г. В. Черемних, О. Л. Шевнюк, Е. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова
та ін. Проблемою теорії і методики професійного навчання графіки, її першооснови – рисунка, займалися
багато відомих художників минулого і теперішнього
часу: Леонардо да Вінчі, А. Дюрер, Е. Делакруа, І. Є. Рєпін, Ж.-Б. Енгр, П. П. Чистяков, В. А. Сєров, І. Е. Грабар,
Б. В. Йогансон, Д. Н. Кардовский, Н. П. Кримов, В. Н. Яковлєв та інші. Ряд художників-педагогів (М. М. Волков,
Е. А. Кібрик, В. А. Фаворський, Б. В. Йогансон, A. M. Грицай, В. П. Єфанов,) розглядали питання навчання
основ мистецтва графіки в системі мистецької освіти у тісному зв'язку з композицією. Основні закономірності та методику викладання основ мистецтва художньої графики розглядали Н. Я. Богомольний, В.М. Звонцов, Є. В. Ковтун, А. П. ОстроумоваЛебедєва, М. І. Резніченко, А. В. Чебикін, В. І. Шистко. Вивчення значного масиву науково-методичної
літератури за означеною проблемою надало можливість розглянути питання щодо визначення дидактико-змістових ліній програмного матеріалу
дисципліни «Естамп» як складової курсу «Теорія і
практика графіки», котрий передбачено навчальним планом підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в системі педагогічної освіти. Наукове обґрунтування знайшло своє вирішення в працях В. П. Авраменко, Р. Ч. Барциць, В. Г. Єфіменко, Б. І. Клабуновського, М. І. Резніченко, Я. М. Твердохлібової, В. Христенко та ін.
Виклад основного матеріалу. У навчальному
процесі вивчення предметів спеціальностей художнього циклу ставиться завдання цілеспрямованого, самостійного формування культурних орієнтацій і установок особистості, здібностей, інтересів
і потреб в художньо-естетичних переживаннях і
морально-естетичних рефлексіях, розкриття духовного потенціалу особистості, що має творчу,
конструктивну спрямованість [5].
Особливої актуальності, як зазначає, Д. К. Гагішвілі, набувають проблеми ефективного формування творчого мислення у студентів мистецьких
спеціальностей і внесення суттєвих коректив, розробки нових методик навчання курсу графіки, як
основи професійної підготовки фахівця художнього профілю будь-якої практичної направленності.
У свою чергу, це визначає необхідність проведення
ряду наукових, дослідно-експериментальних досліджень [1].
У системі візуальної комунікації графічне зображення має свій конкретний матеріальний носій,
воно має властивість не тільки відображати час, а і
розвиватись у часі. Графіка належить до просторових видів мистецтва і як кожен вид мистецтва має
свою специфіку, ставить власні завдання і створює

для їх вирішення свої засоби і прийоми, певну своєрідність художніх можливостей, що формує її зображальну і виражальну мову. Графічна мова дозволяє залишати і одержувати інформацію, користуватись нею без винятку. Звісно, вся інформація настільки велика, що її можна відзначити знаком нескінченності, також вона ділиться на потрібну в
цей момент і непотрібну. Враховуючи всі можливості мови графіки, зокрема естампу, можна сказати, що будь-яка графічна образно-зображальна інформація є суб’єктивним відображенням в зображенні, обов’язково враховуючи те, що зображення
створене в той чи інший, але конкретно свій час.
Естамп є однією з галузей графіки, котра миттєво надає візуально-художню інформацію, роздруковану в значній кількості відбитків-оригіналів.
Під естампом розуміють графічний твір, відтиснений з якою-небудь друкарської форми. Ліногравюра, ксилографія, офорт, літографія – всі ці форми
сучасної графіки об’єднані в загальному понятті
«друкована графіка» [6], що і надає можливість
розгляду змісту програми дисципліни «Естамп», як
складової курсу «Теорія і практика графіки» [9].
Для системи мистецької освіти художня графіка ще у ХVІІІ ст. оформилася основними закономірностями як навчальна дисципліна. Художня графіка, як навчальна дисципліна входить в число обов’язкових дисциплін підготовки художників-графіків, а також є самостійною академічною дисципліною в навчальному плані підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва. У практиці
підготовки вчителів на художньо-графічному факультеті значна кількість годин протягом п’яти семестрів відводиться друкованій графіці (естампу).
Послідовне і систематичне оволодіння мистецтвом художньої графіки передбачено навчальним
планом та вимогами державного стандарту професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва. Так, Р. Ч. Барциць зазначає, що систематичні
заняття різними видами і підвидами друкованої
графіки, вивчення техніко-технологічних особливостей мистецтва естампу активно впливають на
процес формування професійної компетентності
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.
У процесі навчально-творчої діяльності в умовах майстерні друкованої графіки студенти художньо-графічних факультетів педагогічних вузів
отримують теоретичні знання та практичні навички творчої роботи над створенням графічної композиції, знайомляться з традиціями і прийомами
художньої та друкованої графіки (монотипія, ліногравюра, ксилографія, суха голка, офорт, гравюра
на картоні тощо). Практична діяльність студентів
в майстерні друкованої графіки, спрямована на
створення графічної композиції, є основоположною, оскіьки активно сприяє художній підготовці
студентів, розвиває їх творчі здібності, активізує
художньо-образне мислення [2].
Одним із аспектів визначаючим актуальність
сучасної художньо-педагогічної освіти у вищій
школі є недостатність методичних розробок з техніки і технології виконання естампу, що негативно
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впливає на процеси художньо-педагогічної підготовки студентів художньо-графічного факультету.
Навчальний процес же повинен спиратися на науково-методичну основу [3]. Тому викладачі педагогічних вишів особливу увагу звертають на необхідність укладення доцільних за змістом сучасних
програм і розробки спеціальних методичних рекомендацій. Вони зазначають, що професійна підготовка студентів у галузі мистецтва друкованої графіки є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в системі художньо-педагогічної освіти.
Усе це спонукало нас до науково-методичного обґрунтування визначеної проблеми.
У процесі проведеного дослідження змісту практичних занять естампом, аналізу та узагальнення
їх результатів ми виокремили пріоритетні теоретико-методичні засади в контексті викладання основ друкованої графіки-естампу в курсі «Теорія і
практика графіки», а саме: художньо-графічна підготовка студентів педагогічних освітніх закладів
являє собою єдиний освітній процес в курсі «Теорія і практика графіки», що поєднує в собі вивчення основ оригінальної та друкованої графіки. Дисципліна «Естамп» є логічним продовженням дисципліни «Оригінальна графіка». Оволодіння художньо-графічною майстерністю під час вивчення
основ естампу базується на знаннях, набутих уміннях з малюнка, композиції, історії мистецтв, дизайну, особливо під час оволодіння основами
оригінальної графіки протягом семи семестрів.
На основі аналізу науково-методичних положень, що є методологічним, загальнопедагогічним
базисом, нами розроблена програма дисципліни
«Естамп» , що вміщує такі основні розділи:
1. Монотипія. 2. Гравюра на картоні. 3. Офорт та
його різновиди. 4. Змішані види графічних технік
(високого, глибокого та плоского друку).
Кожний із розділів надає можливість оволодіти
закономірностями формоутворення в техніках
друкованої графіки, створити графічну композицію з образним сюжетом, усвідомити дидактичну
сутність методичних рекомендацій для процесу
художнього навчання та естетичного виховання
школярів засобами мистецтва графіки. Зміст практичної роботи складається із завдань-вправ (технічних, навчальних, навчально-творчих та творчих), метою котрих передбачено оволодіння способами створення естампу.
Загальна мета програми дисципліни «Естамп» –
сформувати професійну компетентність вчителя образотворчого мистецтва в галузі мистецтва графіки,
практично підготувати його до особистої творчої
діяльності та педагогічної роботи в умовах школи,
позашкільних навчально-виховних закладах.
Програма передбачає такі завдання:
− застосовуючи особисто-орієнтоване навчання,
надати необхідний обсяг знань про витоки та розвиток друкованої графіки, сформувати професійне
художньо-естетичне сприйняття дійсності та творів мистецтва графіки;
− сформувати систему умінь і навичок для
творчого застосування прийомів та засобів худож82

ніх технік друкованої графіки (естампа) у створенні творчої (навчальної) композиції з методичним
обґрунтуванням техніко-технологічних процесів;
− сформувати і розвити мислення в матеріалі,
що дозволяє зсередини придбати студентам тонкощі творчо-технологічного процесу створення художнього твору, оволодіти творчими методами в
образотворчій діяльності;
− підготувати майбутніх фахівців до методичної роботи щодо вирішення завдань шкільної програми за тематикою, що пов’язана з мистецтвом
художньої графіки.
У відповідності до мети та завдань дисципліни
«Естамп» дидактично-змістові лінії навчання ми
спрямовуємо на процес:
1. Оволодіння художніми принципами створення графічної композиції-твору (від задуму, від натури до втілення в завершеному композиційно естампі) на основі знань про техніко-технологічні
процеси та творчі методи.
2. Ефективного використання зображально-виражальних засобів різних графічних технік та оптимального виявлення їх особливостей для створення виразних навчальних робіт і образного вирішення у творчих композиціях.
3. Оволодіння технологією виконання графічних робіт в техніках друкованої графіки, професійне володіння інструментами, приладдями, оволодіння достатньо високим рівнем навичками друкування.
4. Професійного аналізу творів майстрів мистецтва графіки, розкриття особливостей графічної
мови, методичного обґрунтування в ході художнього навчання учнів основам мистецтва графіки.
5. Оволодіння високим рівнем мислення в матеріалі, композиційного мислення, графічного бачення, художньо-образного сприйняття натури, явищ.
Застосування усього набору методів художнього навчання у їх численних комбінаціях і поєднаннях забезпечує високу продуктивність оволодіння
основами мистецтва друкованої графіки студентами, якісний рівень їх творчого розвитку. Взаємодія
і взаємозв’язок методів художнього навчання визначаються єдністю завдань і змісту навчання.
Провідна роль в цьому навчальному процесі належить системі завдань-вправ, зміст котрих має бути
зумовлено аргументованою доцільністю їх застосування на заняттях з дисципліни «Естамп» як
обов’язкової компоненти мистецької освіти.
Із усього розмаїття методичних шляхів і засобів
активізації процесу навчання основ друкованої
графіки, як підтверджують результати практики,
заслуговують на увагу наступні чинники:
− виділення в програмі основних, провідних
теоретичних знань (фактів, положень, закономірностей, термінів і т. п.) і художньо-практичних
умінь, що відображають як основи традиційного
курсу художньої графіки, так і специфіку спеціальних навчальних завдань (і в графічному зображенні з натури, і по пам’яті), які виконуються на основі
виражальних можливостей графічного рисунка та
художньо-образними асоціативними уявленнями;
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− використання спеціальних навчальних завдань на розвиток творчої уяви в процесі малювання з натури і виконання художніх композицій;
− розширення та поглиблення міжпредметних
зв’язків з академічними курсами малюнка, живопису, композиції, предметами декоративно-прикладного мистецтва і народних ремесел, історією
образотворчого мистецтва, естетикою і культурологією;
− застосування системи наочних навчально-методичних таблиць (включаючи динамічні таблиці).
Таким чином, аналіз результатів практичного
досвіду дозволив установити принципові чинники, котрі цілеспрямовані на художньо-графічну
підготовку майбутніх учителів образотворчого
мистецтва й формування професійної компетентності, а саме: в цілому, можливо установити основні принципові моменти графічної освіти,
− спеціальне художньо-образотворче освоєння
об’єктів, що мають особливе значення або найбільшого поширення у сфері професійної діяльності
фахівця;
− розвиток навичок абстрагування конкретнопредметних образотворчих форм, вільного володіння абстагованим методом зображення за поданням і перекладом конкретно-предметного зображення в абстраговані;
− розвиток навичок узагальнення тональних
градацій, перекладу тонально-об’ємного зображення в силуетне, лінійне або лінійно-плямове;
− оволодіння спеціальними композиційними
прийомами у створенні графічного твору;
− освоєння максимально широкого діапазону
технічних засобів, можливостей матеріалів і прийомів роботи в плані пошуку творчого методу
створення естампу.
Висновки. На основі попередньо викладеного
матеріалу можливо зробити певні узагальнення та
висновки:
1. Існує величезна кількість абсолютно різних
видів мистецтва, і кожен із них володіє своєю специфікою, ставить власні завдання і створює для їх
вирішення свої засоби і прийоми. Всі мистецтва
мають власну мову і певну своєрідність художніх
можливостей, в тому числі і друкована графіка.
2. Успішне здійснення естетичного виховання і
художньої підготовки студентів художньо-графічних факультетів педагогічних вузів можливо за
умови всебічного розширення змісту навчальнотворчої та виховної роботи на основі використання традицій класичного мистецтва оригінальної та
друкованої графіки.
3. Успіх у навчанні основ друкованої графіки-естампу обумовлений творчим використанням взаємозв’язків між різними видами образотворчого
мистецтва, оптимальним співвідношенням теоретичних і практичних занять, ступенем в осягненні
та засвоєнні мови мистецтва друкованої графіки,
умінням застосовувати набуті знання і технічні навички у творчих роботах. Естамп як навчальна
дисципліна, що розкриває закономірності друкованої графіки, в міжпредметному поєднанні з інши-

ми спеціальними видами образотворчого мистецтва (живопис, оригінальна графіка, скульптура,
декоративно-прикладне мистецтво, література, музика) володіє великими потенційними можливостями в систематичному розвитку творчих здібностей й стає чинником формування професійної
здатності особистості майбутнього вчителя.
4. Наукова розробка педагогічної моделі викладання дисципліни «Естамп» рівнозначно повинна
відображати три аспекти цієї проблеми: художньопрофесійний, педагогічний і психологічний. Цілеспрямована науково-обґрунтована реалізація цих
можливостей на практичних заняттях в майстерні
друкованої графіки виступає як педагогічна необхідність [ 4 ].
Перспективи подальшого дослідження проблеми. Обраний нами напрямок дослідження знайде
своє продовження у вивченні такого питання, як
дослідження специфіки методів навчання основ
естампу в системі художньо-педагогічної освіти.
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Чжан Ібо. Процеси інтеграції та особливості творчості пекінського скульптора Чена Венлінга. У статті
мова йде про творчість відомого сучасного китайського
художника-новатора Чена Венлінга. Автор стверджує,
що полотна художника конвергентні у вияві нових візуальних форм та якостей.
Ключові слова: Чен Венлінг, Китай, урбанізація, поліхромність, масштабність.
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творчества пекинского скульптора Чена Венлинаг. В
статье речь идет о творчестве известного современного
китайского художника-новатора Чена Венлинга. Автор
утверждает, что холсты художника конвергентные в
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Виклад основного матеріалу. Світові презентації Чена Венлінга у Мадриді, Парижі, Берпіні, Венеції, США, країнах східно-азійського континенту
зробили ім’я 46-річного мистця знаним.
Кассельська композиція «Реінкарнація мамонта» (2012, нержавіюча сталь, 600x920x282см), що
сьогодні перебуває в оточенні зурбанізованого середовища, наче показує причину становлення і
розвитку природи і формує асоціації між минулим
і сьогоденням. У цілому твір викликає алюзії з прототипом самого мамонта, таким чином говорячи
про внутнішні взаємини, побудовані на природній
подібності.
Археологічна знахідка 1974 р. мавзолею гробниці імператора Ін Чжена з похованням багатотисячної армії вояків та офіцерів у натуральний розмір запам’яталася Ченові як одна з найдавніших
інсталяцій. Вона послужила для нього особистим
відкриттям і в майбутньому свої власні масштабні
інсталяції він робитиме, повертаючись спогадом
до днів своєї молодості – знайомства з теракотовою армією. У такий спосіб з’явилася серія творів:
фігурки оголених хлопчиків, зроблені з полімерів і
пофарбовані у відкриту червону барву. Це стало
для художника і публіки відкриттям: він їх виставив не в галереї, а просто на пляжі в Макау, у пробережній воді Південно-китайського моря.
Це свого роду відверта інсталяція, яка посвяченим мала нагадати про «теракотову армію»: хлопчики немовби зійшли зі сцени театру.
Серія хлопчиків «Red Memory» одержала всекитайське визнання. За словами японського критика
Шіба Чігео, серія«Red Memory» стала відправною
точкою для Венлінга. Венлінгу подобалось сприйняття людей червоного кольору. В його розумінні
червоний став виразником стилю, ствердності і, в
якомусь сенсі, антиінтелектуальним кольором.
Мова творів Венлінга стає виразною, напруженою, гострою і символічною. Не можна сказати, що
він є митець інтелектуально одержимий чи то безкомпромісний.
Через світову кризу в 2008 р. художник мав багато матеріалу для роботи. У зв’язку з економічними проблемами, умовами життя митець голосно
заявляв про свою позицію та говорив про причини
тих негараздів.
Отже, в серпні 2009 р. художник показав свій
масштабний твір в Пекіні у Мистецькому центрі,
що за характером динамічних творчих ініціатив
нагадує нью-йоркський Мистецький центр Челсі.
Поліхромний твір «What You See is not Necessarily True» (2009, полімер, 600x1100x500см) у багатозначній формі передає суть і наслідки руйнівної
дії, фатальної кризи, що втілена в персоніфікованих образах хижого бика та нікчемного «батькафункціонера кризової ситуації» з ріжками нечистої
сили на голові.
Величезна майстерня Чен Венліна у Пекіні нагадує фабричну лабораторію: для масштабного
твору в Парижі монтувався гігантський каркас з
металу, на подвір’ї можна було оглядати фантастичні образи предивних істот, улюблені автором
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варіації «The City Bull», гіпермасивний нефігуративний «Китайський краєвид» довжиною понад
100 метрів.
Висновки. Творчість Чен Венлінга є окрасою сучасного мистецтва Китаю і пролонгує його подальший високий рівень розвитку. І в цьому сенсі можна повторити сказане У. Еко у світлі епістемології,
«що ця творчість є відкритою, що вона конвергентна у вияві нових візуальних форм та якостей».
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Церкви к памятникам сакрального искусства Грекоуниатской Церкви накануне ее отмены 1839 г. В статье анализируются факторы, ход и последствия процесса унификации культово-обрядовой практики ГрекоУниатской и Русской Православной Церквей на Правобережной Украине и в Белоруссии в 30-е гг. XIX в., в частности форсированного уничтожения произведений униатского сакрального искусства.
Ключевые слова: Правобережная Украина, Беларусь,
Греко-Униатская Церковь, Русская Православная Церковь, сакральное искусство.

Роботи Чен Венлінга

Стаття надійшла до редколегії
10 травня 2016 р.

Sheretiuk R. M. Attitude of Russian Orthodox Church
towards famous pieces of monumental art of Greek
Uniate church before its abolition in 1839. The article
analyzes factors, course and consequences of the process of
unification of cult ritual practices of Uniate Greek and Russian Orthodox Churches in Right-Bank Ukraine and Belarus
in the 30s. of XIX century, including the forced destruction
Uniate works of sacred art.
Keywords: Right-Bank Ukraine, Belarus, Greek Uniate
Church, the Russian Orthodox Church, sacred art.

_____________________________________
© Руслана Шеретюк, 2017
85

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми. Упродовж кінця ХVІІІ–
ХІХ ст. унаслідок реалізації етноконфесійної політики Російської імперії й одержавленої Російської
Православної Церкви щодо Греко-Уніатської Церкви відчутно змінювався духовно-культурний ландшафт Правобережної України і Білорусі. На цих теренах проводилися заходи, спрямовані на формування у свідомості автохтонного населення упереджено-негативного ставлення до Греко-Уніатської
Церкви, та, зрештою, поетапне її скасування, а також відбувалося методичне вилучення та нищення її духовно-культурних надбань, зокрема в царині сакрального мистецтва.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання нищення надбань сакрального мистецтва
Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні та в Білорусі в 30-і рр. ХІХ ст. залишаються практично недослідженими, саме тому виправдано
звернутися до їх студіювання.
Мета наукової розвідки полягає у з’ясуванні ставлення Російської Православної Церкви до надбань
сакрального мистецтва Греко-Уніатської Церкви на
Правобережній Україні та в Білорусі в 30-і рр. ХІХ ст.
Виклад основного матеріалу. На початку ХІХ ст.
Російська імперія була як полінаціональною, так і
поліконфесійною державою. Однак її вищі урядові
кола були переконані, що для утвердження російської нації необхідно всіляко зміцнювати «благочестя», тобто православ’я, а будь-які відступи від
нього кваліфікувалися ними як посягання не лише
на релігійні, а й на національні та державні підвалини. За правління російського імператора Миколи І (1825-1855 рр.) кардинальні уніфікаційно-державницькі перебудови різних сфер суспільно-політичного та духовно-культурного, зокрема, релігійно-церковного, життя Правобережної України і Білорусі набули особливої виразності.
Низка урядових розпоряджень того часу дає підстави для твердження, що за правління імператора
Миколи І безслідно почали зникати культові споруди як об’єкти творчості «різноплемінних» народів, у
які вкладалися найкращі досягнення творчого генія
того чи іншого етносу у виявленні свого самобутнього образного мислення, а на їх місці поставали церковні будівлі, позбавлені національного колориту
та національного духу, уніфіковані за допомогою
казенних трафаретів та усталених взірців. Цьому,
зокрема, сприяло й те, що цар Микола І «найбільш
близьким серцю» видом мистецтва вважав зодчество. Тому не дивно, що саме особисті смаки російського самодержця мали вирішальне значення для
його розвитку. Прихильник суворого етикету у всіх
офіційних виступах, Микола І надавав перевагу суворим холодним монументальним формам. Під
впливом посиленого в той час інтересу до вітчизняної історії і пам’яток старовини у російській архітектурі формується національний стиль, який у
церковному будівництві набув особливого поширення. Оскільки «основою російської нації, а отже, і
національної своєрідності уявлялося православ’я, а
історичною основою православ’я – Візантія», то новий стиль отримав назву «російсько-візантійського» (Неоросійського, псевдовізантійського. – Авт.).
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Зауважимо, що утвердженню цього стилю в
церковному зодчестві Росії другої третини ХІХ ст.
сприяли, зокрема, відповідні приписи духовного
керівництва. Так, 25 квітня 1841 р. Синод видав
указ про те, щоб під час створення проектів побудови православних церков «переважно і при можливості був збережений смак давнього Візантійського зодчества» [7: 385]. Водночас про те, що справа облаштування культових споруд та їх зовнішнього вигляду мала «загальнодержавне» значення,
свідчило також видання двох атласів взірцевих
проектів церков (1839 р. і 1844 р.). Останній був виданий з урахуванням побажань Синоду, які, зрештою,
зводилися до вимоги включення до нього простих і
дешевих у виконанні проектів храмів [1].
Наголосимо, що одним із головних об’єктів прискіпливої уваги російського уряду в контексті уніфікаційних перебудов релігійно-церковного життя
на Правобережжі України і Білорусі стала ГрекоУніатська Церква, існування якої заважало царському самодержавству завершити остаточне злиття
цих теренів із Російською імперією.
1834 р. почалося зініційоване світською і церковною адміністраціями Росії поступове «відновлення по Греко-Уніатських церквах обрядів Богослужіння і постанов Греко-Східної Церкви у всій їх
чистоті». Вже 7 лютого 1834 р. відбувся собор уніатського духовенства Білоруської і Литовської
єпархій, постановою якого вводилися в користування служебники московського видання 1831 р.,
запроваджувалася перебудова уніатських церков
«за греко-східними взірцями», зокрема облаштування їх іконостасами, «без яких неможливо здійснювати східне богослужіння», а також висувалася вимога
до всіх архієреїв, «щоб вони всіма силами піклуватися про відновлення східних обрядів та викорінення «зловживань» у богослужінні» [9: 119].
Уже за рік білоруський генерал-губернатор князь
М. Хованський вимагав звіту у греко-уніатської адміністрації краю про вжиті з цього приводу заходи. В
одному з послань до єпископа Оршанського Василія
(Лужинського), він, зокрема, писав: «Урочисте святкування в уніатських церквах деяких латинських свят,
проголошення проповідей польською мовою, використання римських убрань, монстранцій, піснеспівів,
відправлення навіть римської мші та римських обрядів існують ще майже скрізь по-колишньому у всій
силі, що підтримує дух відчуження від Росії» [9: 127].
Зрештою, і справа облаштування уніатських культових споруд іконостасами «на греко-східний взірець»
просувалася надто повільно.
Однією з головних причин, що гальмувала її хід,
було недостатнє фінансове забезпечення постанови від 7 лютого 1834 р. про переобладнання інтер’єрів греко-уніатських церков. Хоча нею передбачалося виділення 5 тис. рублів щороку на упорядження греко-уніатських церков у Литовській і Білоруській єпархіях, однак до генерал-губернаторських канцелярій нерідко надходили скарги від
греко-уніатських духовних відомств про порушення
цієї постанови. Показовим у цьому аспекті є лист
єпископа Василія (Лужинського) до князя М. Хованського. У ньому, зокрема, він пише: «Більше від усіх
інших турбує мене цей важливий предмет і багато
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коштує моєму здоров’ю. Однак що робити, що починати без будь-якої звідки-небудь допомоги? Душі в заставу ніхто не прийме і грошей на цей предмет не позичить» [9: 212]. Саме з огляду на скрутні
обставини, він просив цивільну владу про дієву
підмогу в справі облаштування уніатських храмів
«за правилами Грекосхідної Церкви» [8]. Всього ж,
за поданими відомостями єпископа Василія, упродовж 1834-1835 рр. у Білоруській єпархії в церквах
було влаштовано 77 іконостасів.
Зрозуміло, що вказані переобладнання інтер’єрів
уніатських культових споруд вимагали значних матеріальних витрат, необхідних для облаштування
іконостасів, закупівлі книг та інших богослужбових
речей. З метою вирішення фінансових аспектів цієї,
як показав наступний досвід, складної проблеми, 5
листопада 1835 р. комітет міністрів Російської імперії ухвалив положення, за яким з державної казни
«відпускалося» на влаштування іконостасів, престолів
та церковного начиння до 300 рублів сріблом на
кожну з греко-уніатських церков [6: 1080].
Однак не лише недостатнє фінансове забезпечення гальмувало процес облаштування грекоуніатських церков «за правилами Грекосхідної
Церкви». Його утруднювали також вияви непокори рядового уніатського кліру та пересічних парафіян. Таким чином, опір проти «очищення» грекоуніатського обряду від «латинських домішок і перекручень» часто виходив із надр греко-уніатської
парафії, нищення духовно-культурних традицій
якої викликали іноді досить болісні реакції на це з
боку вірян-уніатів. Водночас приписам місцевої
церковної адміністрації щодо облаштування парафіяльних церков не корилися також і парафіяльні
клірики. Саме тому процес облаштування грекоуніатських церков Литовської та Білоруської єпархій відповідно до православних взірців, що супроводжувався виявами непокори з боку вірян-уніатів
та їх парафіяльних священиків, відбувався за безпосередньої участі цивільних структур регіону та
повсякчасного контролю з їхнього боку.
Більше того, відповідні постанови цивільної
влади слугують вартісним свідченням того, що
справа забезпечення повної відповідності всіх елементів греко-уніатської культової практики традиціям Російської Православної Церкви мала неабияке значення в контексті самодержавно-синодальних планів майбутнього скасування ГрекоУніатської Церкви. Так, 25 березня 1835 р. до правління Білоруської греко-уніатської єпархії надійшло розпорядження поліцейського управління
краю, в якому керівник останнього вимагав від ієрархів звітів «про успіх і засоби, що кліром вживаються щодо облаштування іконостасів згідно з
обрядом» [5: арк. 1]. Однак, як показала практика,
справа переобладнання греко-уніатських церков
просувалася надто повільно. Так, у Бобруйському
повіті Литовської греко-уніатської єпархії, за донесенням місцевого чиновництва, «іконостаси обладнані лише в 2 церквах, у всіх же інших таких немає,
і обряд богослужіння взагалі не узгоджений з постановами Східної Церкви» [5: арк. 12]. Огляд представників влади виявив, що із 47 греко-уніатських
храмів Дисенського повіту лише у двох із них є об-

ладнання, «схожі на іконостаси» [5: арк. 13-13 зв.].
Як зазначалося у складеній ними відомості, «у всіх
цих церквах Богослужіння хоча й проводиться слов’янською мовою і подібне до Греко-Російського,
однак із відступом великим, і священики під час
відправлення Літургії благословляють як католики, і в ужитку мають дзвіночки для дзвону в обідню» [5: арк. 13]. В Ігуменському повіті із 46-ти церков, що знаходилися на обліку духовного правління, лише одна була обладнана іконостасом [5: арк.
14-14 зв.]. Інспекція 9-ти парафій Речицького повіту виявила, що «Богослужіння відправляється духовенством ні за яким іншим, а за уніатським лише
обрядом» [5: арк. 15 зв. – 16].
Варто зазначити, що такі доволі невтішні результати у справі «відновлення чистоти богослужіння» викликали з боку цивільних високопосадовців нарікання на керівництво греко-уніатських
єпархій, яке, на їх думку, надто мляво виконувало
важливе для самодержавства завдання. Однак, як
дізнаємося з листа єпископа Литовського Й. Семашка до Віленського військового губернатора,
князя М. Долгорукова від 8 травня 1834 р., владика
мав на цей рахунок власні міркування. У цьому
листі він наголошував, що «перевиховати, так би
мовити, до тисячі трьохсот священиків з причтами, змінити внутрішнє улаштування восьмисот
Греко-уніатських моєї єпархії церков, придбати їм
потрібні церковні книги і священне начиння і одяг
– не є справа одного або двох років, і що тут необхідна з боку керівництва не лише розсудливість,
але й обережність» [4: 63-64].
Наступна цілеспрямована робота греко-уніатської ієрархії щодо «виправлення помічених недоліків» в облаштуванні парафіяльних церков Литовської і Білоруської єпархій, що часто пересічними вірянами сприймалася як «вигадка, що суперечить вірі» [9: 248-250], дала зрештою бажані для
владних структур результати. Станом на 5 травня
1836 р., згідно з надісланим у Греко-уніатську колегію звітом єпископа Литовського Й. Семашка, у
парафіяльних церквах Литовської єпархії було облаштовано 396 іконостасів [4: 273], у січні 1837 р.
їх було вже 509 [4: 305-306], а станом на 5 квітня
1837 р. – 561 [4: 319-320].
Одночасно із заходами, спрямованими на «дотримання в точності властивого Грекоуніатському
обряду богослужіння», тобто усунення відмінностей у культово-обрядовій практиці Православної
та Греко-Уніатської Церков, із храмів Литовської і
Білоруської єпархій вилучалися органи, лавки,
дзвоники, бічні престоли та інші речі, безпосередньо
пов’язані з уніатською культовою традицією. Зокрема, 31 липня 1833 р. єпископ Литовський Й. Семашко
видав розпорядження про продаж органів, оскільки
їх залишення «могло бути приводом до спокуси і,
займаючи даремно місце в церкві, лише б обмежувало саме місце і перешкоджало навіть хорошому
порядку в церкві і в богослужінні» [4:265]. Вже у
другій половині 1835 р. використання органів по
всіх греко-уніатських парафіях було заборонене. За
пропозицією єпископа Й. Семашка, постанова Литовської греко-уніатської консисторії від 19 березня 1836 р. приписувала благочинним і настоятелям
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монастирів упродовж 3 місяців продати органи, а у
випадку відсутності покупців – розібрати їх і знищити [2: арк. 2-4; 341: 265-266]. Згідно з рапортом,
надісланим Й. Семашком у Греко-уніатську колегію від 25 листопада 1836 р., 86 органів, що знаходилися в греко-уніатських церквах Литовської
єпархії, були ліквідовані [4: 307]. Однак, як показав
час, не всі греко-уніатські парафії виконали припис Литовської духовної адміністрації. Так, у вересні 1841 р. до відома Литовської православної
консисторії надійшла інформація про те, що в Більському благочинії «при багатьох церквах знаходяться ще органи». Як з’ясували чиновники православного духовного відомства, винним у цьому виявився Більський благочинний протоієрей Костицевич, якого за «крайнє недбальство» негайно було усунуто з посади [4: 601-602].
Розпорядженням Й. Семашка від 8 квітня 1836 р.
було заборонене використання дзвоників під час
богослужіння у греко-уніатських храмах, а самі
дзвоники рекомендувалося «продати або звернути
на інші церковні потреби» [4: 269]. Приписом єпископа Литовського від 20 травня 1836 р. скасовувалися також амвони, що не відповідали традиції російського православ’я [4: 278-279].
Ще один вияв «латинських домішок» у культовообрядовій сфері Греко-Уніатської Церкви – монстранції – розпорядженням єпископа Й. Семашка від 22
червня 1836 р. були вилучені з усіх греко-уніатських
церков Литовської єпархії. Згідно з інструкцією цього архієрея, вони були поділені чиновниками духовного відомства на «декілька сортів по приблизній їх
вартості» та сплавлені в окремі злитки [4: 281-282].
Останні надсилалися Й. Семашку в Санкт-Петербург,
де владика закуповував на них необхідні для єпархіальних храмів культові предмети, зокрема дарохранительниці та дискоси [4: 285].
Отже, укорінені традицією уніатські сакральні
предмети поступалися місцем православним. Вони
не просто усувалися з інтер’єру храму, а доволі часто огудно нищилися ревними виконавцями проурядової програми «возз’єднання» греко-уніатів із
Російською Православною Церквою. Зокрема, в рапорті греко-уніатського священика Я. Пашковського
до Летичівського духовного правління від 31 грудня
1835 р. зазначалося: «…у підвідомчих мені церквах
уніатські запровадження, як то престоли, полуризники, цимборії, монстранції, бічні вівтарики, польські ікони, Страшні Суди, чистилища католицькі
знищені» [3: арк. 3]. У рапорті благочинного І. Сциборського до вказаного духовного відомства від 25
лютого 1837 р. міститься, зокрема, наступне:
«Честь маю… донести, що при огляді церков відомства мого і за інших випадків я намагаюся нагадувати причту і парафіянам про знищення слідів уніатства, і вже зроблено багато виправлень, і багато
уніатства знищено…» [3: арк. 16-16 зв.].
Висновки. Таким чином, під час радикальної
нівеляції відмінностей елементів культово-обрядової практики Греко-Уніатської та Російської
Православної Церков нищився самобутній, виплеканий не одним поколінням, пласт національної
культури. Адже «сліди уніатства» були насправді
зримими виявами тих глибинних трансформацій,
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які відбулися у світоглядних орієнтирах, психології, а також художньо-естетичному просторі автохтонного населення південно-західного регіону
Російської імперії. У світських властей та церковних владик, як засвідчують численні документи
тієї доби, не виникало думок з приводу того, що ті
ікони, сповідальні, монстранції тощо – невід’ємна
складова історичної пам’яті народу, важливий компонент його духовної культури, який дозволяє підтримувати неперервність етнічної еволюції, передання її надбань наступним поколінням. І в цьому,
зрештою, немає нічого дивного, адже метою великоросійського самодержавства була саме деетнізація населення, тобто сприяння втраті народом
його прикметних рис, зокрема рідної мови, традицій і звичаїв у сакральній царині, а відтак з часом і
етнічної ідентифікації.
Зрештою цілеспрямовані, переважно насильницькі за характером, заходи царського уряду та Російської Православної Церкви виявилися недостатніми, щоб остаточно знищити сильну уніатську релігійно-культурну традицію. Це засвідчують не тільки численні документи кінця ХІХ – початку ХХ ст., а й
те, що й нині в багатьох православних культових
спорудах західних областей України, особливо тих,
які збереглися від XVII–першої третини ХІХ ст., зустрічається значна кількість різноманітних пам’яток сакрального призначення, пов’язаних із діяльністю Греко-Уніатської Церкви в минулі століття.
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Бехта Н. С. Зміст технічної та технологічної компоненти у підготовці фахівців за освітнім напрямком
«Мистецтво». У статті зазначено передумови успішної
підготовки фахівця-дизайнера, розглянуто зміст технічної і технологічної складових підготовки дизайнера на
кафедрі дизайну НЛТУ України, наголошується на взаємозв’язках і взаємовпливі дисциплін технічного і образотворчого спрямування, обґрунтовано важливість і доцільність вивчення дизайнерами ряду технічних і технологічних дисциплін з точки зору успішної професійної
діяльності. Особливу увагу звернено на практичну підготовку студентів, підкреслено важливість для студентів вміти інтегрувати отримані знання.
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Бехта Н. С. Содержание технической и технологической компоненты при подготовке специалистов по
образовательному направлению «Искусство». В статье отмечены предусловия успешной подготовки специалиста-дизайнера, рассматривается содержание технической и технологической составляющих подготовки
дизайнера на кафедре дизайна НЛТУ Украины, акцентируется на взаимосвязях и взаимовлиянии дисциплин
технического и изобразительного направления, обоснованно важность и целесообразность изучения дизайнерами ряда технических и технологических дисциплин з
точки зрения успешной профессиональной деятельности. Особое внимание обращено на практическую подготовку студентов, подчеркнуто важность для студентов
уметь интегрировать полученные знания.
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Бехта N. S. Content of Technical and Technological
Components in Designer Training according to the Educational Program «Art». Preconditions of the successful designer training are pointed out in the article; the content of
technical and technological components of designer training
at the Design Department of NFU of Ukraine has been considered; interconnections and interaction of technical and pictorial subjects are emphasized from the point of view of successful professional activity. Particular attention has been
paid to practical training of students; importance of ablility
to integrate received knowledge has been highlighted.
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Дизайн – це не тільки «як це виглядає».
Дизайн – це «як це працює».
Стів Джобc
Постановка проблеми. Як відомо, дизайн –
проектна діяльність, у результаті якої створюється цілісне гармонійне предметно-просторове середовище життєдіяльності людини. Щоб успішно
справлятися з такими завданнями, студент повинен за декілька років навчання оволодіти багажем
знань з різних наук. Власне, він стане успішним дизайнером, коли навчиться вміло поєднувати і застосовувати у своїй практиці ці знання. Завдання
педагога спрямовані на те, щоб навчити студентадизайнера інтегрувати одержані знання з різних
предметів у своїх розробках. Якщо на молодших
курсах це окремі меблеві вироби, то на старших –
меблеві набори, інтер’єри. Логічним підсумком є
виконання дипломної роботи, в якій власне стає
зрозумілим, чи досягнув студент успіху у своєму
формуванні як фахівець-дизайнер.
Як зазначає Віктор Даниленко у своєму підручнику «Дизайн», з середньовічних часів бачимо «поєднання в одному матеріальному предметі вдало
розроблених функції, конструкції, технології, зручності користування – і все це на художньому ґрунті». «…ремісники являли собою приклад, коли в одній особі, тобто в одній голові відбувалося поєднання художника і техніка. Як наслідок – маємо
«органічний сплав художнього та технічного начал. А це і є дизайн» [1: 17]. Більшість сучасних
шкіл вітчизняного та зарубіжного дизайну виходять з того, що в процесі навчання вирішального
значення набувають не стільки оволодіння конкретними фаховими знаннями та вміннями, скільки
здатність їх інтеграції на професійному рівні. На
початку 1960-х рр. у Радянському Союзі сформувалась спеціальна наука «технічна естетика» як окрема галузь загальної естетики, що стала методологічною базою усіх видів дизайну. У програмі підготовки фахівців визначились такі блоки дисциплін: проектування і виробниче навчання, художньо-композиційні, гуманітарні і технічні дисципліни. Усі ці цикли підготовки фахівців були представлені у рівній кількості та їх співвідношення відображало художньо-конструкторський напрямок.
Професії дизайнера притаманна певна специфіка,
що вирізняє її серед інженерних і суто художніх
професій, поєднуючи в собі риси матеріальної і духовної діяльності.
Виклад основного матеріалу. На думку провідних педагогів з викладання дизайну, успішну
підготовку майбутнього дизайнера визначає ряд
передумов:
− художня підготовка на основі класичної спадщини, сучасних тенденцій розвитку мистецтва та
національних мистецьких традицій і стильових
особливостей країни;
− професійно спрямована технічна підготовка.
Професія дизайнера (а особливо дизайнера інтер’єру) є одним із таких видів діяльності, де акумулюються знання суміжних професійних галузей
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– техніки, архітектури, мистецтва тощо – на основі
взаємообміну інформацією і технологіями. Передача цих інтегративних знань студентам вимагає
творчого підходу від майбутніх дизайнерів у їх підготовці до професійної діяльності. Отже, і викладання дизайну є творчою діяльністю, оскільки дає
змогу поєднати в єдине ціле творчий і технічний
аспекти навчання дизайну.
Вітчизняна дизайнерська освіта, – пише В. Ф. Прусак, – здавна існувала і дотепер існує, за формулюванням офіційних документів і публікацій, «виходячи з потреб промисловості» чи за «соціальним
замовленням». Відповідно до «потреб промисловості» планувалась кількість спеціалістів вищої і
середньої ланки. За так званим «соціальним замовленням» переважно формувались навчальні програми, і в такий спосіб створювався «образ» випускника дизайнерської школи [4: 18-19].
Наголосимо, що підготовка майбутніх дизайнерів до професійної діяльності ґрунтується на власній творчій діяльності студентів, яка має художньо-конструкторський зміст. Вихідним у творчості
дизайнера є знання про матеріали, що використовуються, і закони формоутворення, які підкоряються законам механіки, оптики тощо.
У навчальних планах підготовки дизайнера
співвідношення годин вивчення дисциплін технічного спрямування і дисциплін образотворчого
циклу складає приблизно 40/60%. Цикл технічних
дисциплін складають: «Матеріалознавство», «Конструювання», «Технічне креслення та інженерна графіка», «Комп’ютерна техніка», «Комп’ютерні графічні
системи», «Ергономіка», «Ергодизайн», «Основи САПР»,
«Прикладна фотографія», «Будівельна фізика», «Прикладна механіка». До спеціальних технологічних
дисциплін належать: «Технологія меблевих виробів», «Нові технології у формотворенні», «Захиснодекоративні покриття та оздоблення».
Власне перевагою фахівця-дизайнера нашого
профілю є його всебічна технічна підготовка, яка
дозволяє йому орієнтуватися у виборі матеріалів,
конструктивних тонкощах та розумінні основних
технологічних процесів при проектуванні виробів
чи інтер’єрів. Програмою наскрізної практичної
підготовки для студентів передбачено ряд навчальних практик, з яких тільки перша має пленерний характер (виконання замальовок з натури
окремих архітектурних елементів, графічне трактування архітектури міста, акварельні замальовки
на пленері тощо). Друга навчальна практика – обмірно-аналітична – полягає у вивченні і проведенні конструктивного аналізу меблевого виробу минулих історичних епох. Студенти застосовують
отримані технічні знання з дисциплін «Матеріалознавство», «Конструювання» при проектному опрацюванні таких виробів. Важливе значення для становлення фахівця-дизайнера має третя практика –
проектно-конструкторська, яка власне і є першою
«пробою пера» майбутнього фахівця. При проходженні цієї практики студент має можливість
спробувати себе як дизайнер безпосередньо на виробництві, причому часто буває, що саме після цієї
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практики студент визначається з напрямком своєї
майбутньої діяльності (реклама, поліграфія, дизайн корпусних меблів, дизайн м’яких меблів тощо). Проходження практики забезпечує ситуацію
заглиблення студента в реальний виробничий
процес, що допомагає кращому розумінню специфіки створення об’єкту дизайну.
Одним з ефективних напрямків практичної роботи зі студентами на кафедрі є проведення занять в спеціалізованих салонах з відповідним обладнанням. Так, практикується регулярне проведення занять з дисципліни «Проектування» в салоні «Sadolin», де студенти вивчають можливості
комплексного вирішення інтер’єру: кольорофактурні рішення стін (лакофарбові матеріали, шпалери), стелі, підлогові матеріали. З дисципліни «Конструювання» студенти кафедри щороку відвідують шоу-рум відомої фірми-виробника фурнітури
«Blum», де представлені найсучасніші тренди продукції, є обладнання для проведення випробувань
на міцність фурнітури. Такі методи навчання наглядно демонструють тісний взаємозв’язок і взаємовплив технічних і проектних дисциплін у сфері
дизайну. Студенти приходять до розуміння того,
що для успішного оволодіння професією недостатньо лише вміння зобразити «картинку», нехай навіть у тривимірному вигляді за допомогою спеціальних комп’ютерних програм.
Недаремно дизайн, спрямований на одночасну
розробку утилітарних і естетичних параметрів окремого промислового виробу, мав у спеціальній
термінології назву – «художнє конструювання».
«Проектування – створення системи як логічної
основи зовнішнього вигляду, проектувальник працює в системі абстракцій у матеріальній сфері.
Конструювання – добір конструктивних характеристик, що визначають логічну і естетичну основу
виробу, комплексу. Проектування завжди передує
конструюванню» [2: 6].
Процес проектування нерозривно пов’язаний з
питаннями конструювання в таких напрямках:
створення форми, що гарантує стійкість; математичний розрахунок складних криволінійних форм
меблів; застосування уніфікації; вибір оптимальних параметрів для деталей з врахуванням даних
досліджень на міцність тощо. За таких вимог обов’язково виникають питання вибору найбільш доцільних матеріалів, які б відповідали дизайну виробу, а також питання пов’язані з технологією виготовлення.
Спираючись на певний досвід у паралельному
викладанні дисциплін «Проектування» та «Конструювання», можемо зазначити, що слід заохочувати студентів до комплексної роботи над проектним образом. Нехай це і будуть попервах непрофесійні конструктивні рішення вузлів, що є цілком
зрозумілим на ІІ-ІІІ курсах через брак знань з конструювання меблів. Але таким чином вже з молодших курсів закладаємо у студентів навики всебічного проектування, поєднаного з конструюванням. Виходячи з цього, будь-яка ідея зовнішньої
форми меблевого виробу повинна бути обґрунто-
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вана конструктивним рішенням, тобто визначенням: з чого зроблено, чим з’єднано. Потрібно зосереджувати увагу студента на тому, з яких матеріалів він уявляє собі виготовлення цього виробу,
оскільки різні фізико-механічні властивості матеріалів по-різному впливають на формотворення,
жорсткість, міцність та естетичний вигляд виробу.
Також, не останню роль відіграють знання з конструювання про залежність міцності виробу від параметрів січень та товщин окремих елементів.
Таке поглиблене опрацювання проекту змушує
по-новому оцінити студентом розробку та збагачує тим її. Здавалося б, недосконалість певних існуючих на даний момент технологічних процесів,
брак нових технологій чи матеріалів можуть обмежити творчий політ фантазії. Але з іншої точки зору, можливо в процесі пошуку, яким чином досягти втілення проектного образу, і буде винайдено
несподіване раціональне рішення, тобто сам дизайнер може виступити новатором-конструктором
технологом. Одним з позитивних моментів навчального процесу вважаємо доцільність включення окремих зображень вирішення конструктивних вузлів у проект, особливо якщо у виробі передбачена
якась трансформація або нетрадиційні з’єднання
елементів. Це стає можливим при виконанні семестрових завдань, уже починаючи з ІІ курсу, коли
студенти працюють над проектом парти, стола робочого. У таких виробах часто передбачено регулювання по висоті та нахил стільниці. На ІІІ курсі
при проектуванні меблів для передпокою, кухні
часто зустрічаються різноманітні рухомі або поворотні елементи. На ІV курсі одне із семестрових завдань полягає у застосуванні принципів біоніки,
які часто також передбачають трансформацію виробу і потребують додаткових пояснюючих зображень конструктивних елементів.
З власного педагогічного досвіду зазначимо, що
особливо помітним є застосування знань з конструювання, матеріалознавства у проектуванні стільців на ІІІ курсі. Виконуючи у попередньому семестрі курсовий проект з «Конструювання» на тему
«Стілець столярний» та «Стілець металевий», студенти виявляються готовими до проектування
стільців з різноманітних матеріалів. Закладаючи в
конструкціях стільців металеві елементи, пропонують різні типи зварювання, продумують кріплення площинних елементів. Створюючи форми
елементів стільців столярних та гнутарних, враховують вплив динамічних руйнівних навантажень
при експлуатації і відповідно підбирають січення
та з’єднання. Працюючи над образним вирішенням стільців з пластичних мас, усвідомлюють, що
при тонких січеннях матеріалу необхідно застосовувати ребра жорсткості, для приєднання інших
частин використовувати закладні в пластик металеві кріпильні елементи тощо.
Така робота стимулює студентів до аналізу конструктивних особливостей виробів, сприяє виробленню навиків швидкого ескізного зображення окремих вузлів. Опрацювання конструктивних рішень змушує студентів задуматись над доціль-

ністю або можливістю застосування та поєднання
тих чи інших матеріалів у одному виробі, сприяє
розвитку аналітичного мислення, що в майбутній
професії дизайнера має суттєве значення.
Результатом органічного поєднання дисциплін
є дипломний проект спеціалістів-дизайнерів. Зокрема, розробка конструктивної частини не тільки
демонструє глибоке розуміння проектантом свого
меблевого виробу, а також дає повну інформацію
для виготовлення взірця або впровадження у виробництво. По своїх технічних кресленнях дипломники виготовляють взірці, які демонструють під
час захисту, можуть фахово охарактеризувати
особливості технології їх виготовлення. Проектуючи нестандартні форми своїх виробів, студентам
приходиться розробляти і нові для них конструктивні рішення, шукати нову фурнітуру, і таким чином добиватися втілення своїх проектних ідей.
Відомо, що загальнотехнічна підготовка готує
базу для спеціальних предметів і з’єднує загальноосвітню підготовку дизайнера у технічному університеті з його предметною спеціалізацією. Тільки на підставі фахової політехнічної підготовки
можливий органічний зв’язок цих компонент й поєднання їх у систему. Політехнічна підготовка має
забезпечити високий рівень знань, який дає змогу
застосувати їх на практиці, зрозуміти принципи
функціонування технічних пристроїв, машин, зокрема в галузях механізованого й автоматизованого виробництва, сприятиме виробленню практичних умінь і навичок, розвитку проектних якостей
задля рішення завдань трудового й професійного
навчання.
Розвиток науково-технічного прогресу, зокрема
широке використання систем автоматизованого
проектування (САПР), значно спростили процеси
технічної розробки проектів, що дає змогу одному
спеціалісту розробляти і художній образ, і його
конструкцію і технологію. Тому сьогодні в коло
професійних обов’язків дизайнера входить володіння комп’ютерною технікою, яке неможливе без
відповідної математичної підготовки. Невід’ємною
частиною освітнього процесу є реалізація проектних рішень за допомогою інформаційних технологій і комп’ютерної техніки шляхом вивчення циклу
офісних і професійних графічних програм таких
як: Photoshop, CorelDraw, 3D-MAX, ArchiCAD, AutoCAD,
PowerPoint. Реалізація цього забезпечується шляхом
вивчення дисциплін «Комп’ютерна техніка», «Комп’ютерні графічні системи», «Основи САПР».
Висновки і перспективи. Підсумовуючи багаторічний досвід кафедри дизайну у підготовці фахівців за освітнім напрямом «Мистецтво», хочемо
зазначити, що випускники-дизайнери, які успішно
оволоділи технічними та технологічними дисциплінами, що викладаються на кафедрі дизайну та
інших кафедрах університету, є більш затребуваними і успішними у професійній діяльності, швидше сягають висот кар’єрного зросту, мають ширшу
сферу застосування своїх знань і вмінь.
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Постановка проблеми. У системі безперервної
освіти України позашкільна освіта справедливо
посіла вагоме місце й стала її невід’ємною та унікальною ланкою. Свідченням цього є те, що відповідно до Закону України «Про загальну середню
освіту» позашкільні навчально-виховні заклади
були віднесені до загальної середньої освіти як навчальні заклади для виховання дітей та задоволення їхніх потреб у додаткових знаннях, уміннях,
навичках за інтересами (наукових, технічних, художньо-естетичних тощо) [2]. А прийнятий у червні 2000 р. Закон України « Про позашкільну освіту»
[3] відповідно до Конституції України визначив
державну політику у сфері позашкільної освіти, її
правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні заходи. Цими та рядом інших державних документів передбачається посилення уваги до творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості [1; 5; 6].
Упродовж останніх років комерціалізація засобів масової інформації, неконтрольований потік в
Україну низькопробної видовищної продукції, яка
здебільшого має агресивну спрямованість, зумовлює необхідність створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей і підлітків. Зростає
значення як для окремої людини, так і для суспільства в цілому, позашкільної освіти, в основу якої
покладено принципи гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей,
безперервності, добровільності, доступності та
практичного спрямування. Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі свого розвитку,
переходу до більш якісного стану, що зумовлено
принциповими змінами в суспільній свідомості.
Саме тому в сучасних умовах значно активізується
розвиток мережі різноманітних позашкільних навчальних закладів, змінюються підходи до розвитку творчих об’єднань за інтересами дітей та учнівської молоді в позаурочний та позанавчальний час,
посилюється увага до професійної орієнтації учнів,
їх допрофесійної та професійної підготовки [15].
На початку листопада 2014 р. Міністерство освіти і науки України опублікувало на своєму сайті
проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. – для громадського обговорення. Проект був підготовлений Стратегічною дорадчою групою при МОН, до якої ввійшли представники Коаліції неурядових організацій «За освітню реформу». Основні положення Концепції розвитку
освіти викликали в суспільстві жваву дискусію.
Пропозиції висловлювались на зібраннях освітян,
в соціальних мережах, на порталі «Освітня політика» та на інших майданчиках. Особливо неочікуваним і найбільш тривожним постало питання позашкільної освіти та її діяльності взагалі. У проекті
Концепції розвитку освіти України позашкілля
майже не розглядалось.
Велике занепокоєння для педагогів-позашкільників викликала і нова редакція Закону України
«Про освіту», яка виключила позашкільну освіту із
структури формальної освіти, залишаючи в ній такі рівні, як дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта. Розробники нової редакції розглядали позашкільну освіту як складову

неформальної освіти, що на погляд експертів могло стати кроком назад і поставити під загрозу не
тільки існуючу нормативно-правову базу, а і унеможливить збереження цієї ланки освіти.
З огляду на важливу соціальну роль цієї ланки
освіти та значний виховний потенціал позашкільних навчальних закладів особливої уваги потребує, насамперед, проблема збереження і розширення мережі позашкільних навчальних закладів різних типів державної та комунальної форм власності, недопущення їх перепрофілювання й реорганізації, відчуження земельних ділянок.
Після затвердження Державного бюджету, внесення змін до Бюджетного кодексу, до Закону України «Про позашкільну освіту» ситуація погіршилась. У зв’язку із недостатнім фінансуванням галузі стали наявні факти злиття закладів і прийняті
рішення про закриття з 1 червня 2015 р. позашкільних закладів. Так, у м. Мукачево, міська рада
прийняла рішення про закриття з 1 червня трьох
позашкільних навчальних закладів системи освіти: еколого-натуралістичний центр, станцію юних
техніків, центр туризму, краєзнавства, екскурсій та
спорту. Завдяки цьому понад 3 тисячі дітей міста
змушені будуть припинити свої заняття в різноманітних гуртках. Яку альтернативу можна запропонувати їм, де надалі вони будуть проводити свій
вільний час і яка кількість педагогів опиняться без
роботи? У січні цього року Міністр освіти звернувся особисто до кожного голови обласних державних адміністрацій з проханням зберегти діючу мережу позашкільних навчальних закладів. Про це
йдеться у листі «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів» від 29.01.2015р. №
1/9-40. У листі зазначено, що такі рішення нерідко
приймаються без урахування освітніх потреб і соціальних запитів населення, необхідності забезпечення змістовним дозвіллям дітей, які вимушено
переселені із зони антитерористичної операції [4].
При цьому місцевими органами влади не розглядаються можливості додаткових джерел фінансування, співпраці з недержавним сектором, бізнесом,
структурами, які зацікавлені в підтримці талановитих і обдарованих дітей, не запроваджуються
альтернативні форми охоплення дітей позашкільною освітою. Тому рішення про закриття навчальних закладів створюють соціальну напругу в суспільстві, формують відповідну громадську думку
щодо освітньої політики.
Сьогодні позашкільні навчальні заклади здійснюють належне патріотичне виховання дітей та молоді, є організаторами масових національно-патріотичних заходів, військово-патріотичних ігор, естафет, змагань, конкурсів, фестивалів тощо. Цей напрям виховної роботи визначений пріоритетним в
державній політиці. Але не всі органи місцевої влади дослухаються до позиції Міністерства та з урахуванням фінансово-економічних труднощів регіонів
не зважають на думку центрального органу освіти.
Коли ми говоримо про якість освіти як основу її
конкурентоспроможності, ми повинні розуміти,
що час вимагає від позашкільної освіти змін. Сучасний позашкільний заклад повинен стати дійсно
відкритою соціально-педагогічною системою, від93
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критою для сучасних технологій, сучасних направлень роботи, які викликають у дітей зацікавленість. Ця сфера може і повинна стати інноваційним
майданчиком для апробації освітніх моделей і технологій майбутнього. Звичайно позашкілля потребує державної підтримки, але й ми, педагоги, маємо навчитись працювати по новому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті науково-дослідницької діяльності в Україні було
здійснено вагомий внесок у розвиток теоретичних
засад позашкільної освіти. Наукові дослідження сучасних українських вчених були спрямовані на розробку питань позашкільної педагогіки, педагогічного процесу в позашкільних навчальних закладах; організаційно-управлінських основ діяльності позашкільних навчальних закладів; виховання, розвитку і
соціалізації учнів в позашкільних навчальних закладах; становлення і розвитку позашкільних навчальних закладів. Низка розвідок українських науковців
присвячена дослідженню теоретичних і методологічних проблем творчості обдарованих [17]; питань
неперервної освіти обдарованої молоді [19], особливостей освітнього процесу обдарованих у позашкільних закладах, зокрема у творчих об’єднаннях, малих
академіях наук [8; 9; 12]; висвітлено тенденції формування інтелектуальної молодої еліти в Україні [16].
Мало вивченою та дослідженою є позашкільна освіта
Закарпаття. Особливо її історичні аспекти. Історію
науково-технічної творчості на Закарпатті досліджували науковці Ужгородського національного університету В. Сагарда – доктор педагогічних наук, професор; В. Фернега – Заслужений вчитель України та
В. Зомбор – директор Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді [18].
Метою є проаналізувати етапи становлення позашкільної освіти на Закарпатті, визначити її основні проблеми, напрямки, тенденції та стратегії
розвитку (на прикладі історії становлення і розвитку закарпатського обласного центру науковотехнічної творчості учнівської молоді).
Виклад основного матеріалу. Позашкільна освіта в Україні пройшла довгий шлях випробувань,
пошуків і зовсім мало залишилось до відзначення
її 100 літнього ювілею. 1918 р. вважається роком
народження позашкільної освіти в Україні, коли в
уряді молодої Української держави, видатний педагог і громадський діяч Софія Русова очолила два
відділи – шкільного виховання і позашкільної роботи. Питання про позашкільну освіту і виховання
займало чільне місце уже у «Кодексі законів про
народну освіту в УРСР» 1922 р. З 1925 р. почався
перехід до планового розвитку мережі позашкільних закладів, вдосконалюється система управління позашкільною освітою [10: 6].
В основному за період 1920–1941 рр. в Україні
склалася державна й суспільна мережа позашкільних закладів, що дало можливість розвивати всебічні здібності та інтереси молодого покоління.
Визначилися типи позашкільних закладів як комплексних (будинки, палаци піонерів, дитячі містечка, парки тощо), так і спеціалізованих (станції
юних натуралістів, техніків, туристів; музичні, ху94

дожні, спортивні школи; бібліотеки,бібліотеки-читальні, дитячі театри, кінотеатри, театри ляльок,
дитячі залізниці тощо) [20: 40-47].
Одним із головних завдань позашкільного виховання було залучення дітей і підлітків до техніки, розширення політехнічного кругозору. Технічні гуртки почали працювати з 1923 р., бо в цей період трудове виховання стало одним із провідних
напрямів діяльності позашкільних закладів. Перед
гуртками було покладено завдання – розвивати
дитячий інтерес до технічної творчості, вивчати історію розвитку техніки, проводити технічні екскурсії, організовувати виставки. У позашкільних
закладах організовували популярні бесіди, лекції
на технічні теми, читання у зв’язку з вивченням
виробництва. Велися пошуки нових типів дитячих
позашкільних закладів.
У грудні 1927 р. в Києві було організовано першу в республіці дитячу технічну й сільськогосподарську станцію. Дитячі технічні станції, або станції юних техніків, були покликані вести роботу з
дітьми в галузі техніки. При станціях діяли гуртки
юних авіа- та судомоделістів, радіо гуртки тощо.
Основними принципами змісту роботи цих гуртків
були безпосередня громадська користь усього виготовлюваного гуртками; тісний зв’язок практичної роботи гуртка з вивченням відповідної галузі
промисловості; спільна робота гуртка з усією роботою закладу; колективність у роботі;найбільша самодіяльність дітей у визначенні й побудові роботи; посильність матеріалу.
На Закарпатті в цей час однією з форм позашкільної освіти були гуртки Пласту, які поширювались
завдяки товариству «Просвіта». Окрім всього іншого,
пластуни вчились орієнтуватись на місцевості, азбуки Морзе, надавати першу медичну допомогу, брали
участь у різних змаганнях [22: 72].
У 1920-і рр. на Закарпатті організовуються так
звані господарські школи, в яких учні в позанавчальний час навчились господарській праці (шити,
пекти, обробляти землю, набувати навичок з основ
садівництва, доглядати за тваринами, проводити
дрібний ремонт господарського інвентаря тощо).
Таких шкіл у 1938 р. було 134, де у 950 класах навчалося майже 7,3 тис. учнів [18:28].
У зв’язку з політехнізацією освіти у 30-х роках
значне місце в діяльності позашкільних закладів України посідає технічна пропаганда. На 1932 р. в Україні налічувалося 9 великих та 40 маленьких дитячих технічних станцій, велика кількість різних
технічних гуртків. Робота в технічних гуртках, в
основі якої лежали моделювання,дослідництво, створення дійових моделей, давала спеціальні знання і
навички з певним мінімумом політехнічних знань.
22 листопада 1933 р. була прийнята «Постанова
про допомогу школярам в оволодінні технікою»,
де наголошувалось, що всі міські бюро дитячих
технічних станцій зобов’язані знайти авторів із
складання книжок для дітей, для створення і випуск дитячих технічних кінофільмів із промисловості, агротехніки, взяти на себе організацію дитячих технічних станцій при школах, призначити
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технічних керівників гуртків, доручити їм організувати виставки, проводити лекційну роботу в
технічних гуртках [17: 97-99].
Перший державний позашкільний заклад з технічної творчості на Закарпатті був відкритий в
червні 1946 р. в м. Ужгороді, як обласна дитяча
технічна станція з відділеннями: технічна творчість і юних натуралістів мічурінців. Так цього року рух юних техніків на Закарпатті буде відзначати свій 70-літній ювілей.
У 1952 установа була реорганізована і на її базі
був створений перший профільний позашкільний
заклад – обласна станція юних техніків, а відділ колишньої дитячої станції юних натуралістів-мічурінців виділяється в окрему обласну станцію юних
натуралістів [18: 48].
У цей час розширюється профільність гуртків.
Додатково було відкрито судномодельний, автотракторний гуртки та «Умілі руки».
У грудні 1952 р. було проведено обласний семінар-практикум учнів-старост шкільних технічних
гуртків, семінар практикум керівників авіамодельних гуртків.

Огляд технічної виставки

У 1960-1970 рр. під особливим контролем органів управління освітою та комсомолу відбувається
заохочення технічної творчості дітей та учнівської
молоді. Проголошується Всесоюзна акція-конкурс
«Тобі, люба Батьківщино», яка позитивно вплинула на становлення технічних та спортивно-технічних гуртків. Патріотичному вихованню сприяло
проведення дитячих ігор «Зірниця» та «Орлятко».

У 1973 р. Мінпрос СРСР видає постанову «Про участь
у всесоюзному огляді науково-технічної творчості
молоді», за якою починають виділяти значні кошти на стимулювання розвитку дитячої технічної
творчості.
З перших днів відкриття Закарпатської обласної станції юних техніків щорічно проводяться районні (міські), обласні, всеукраїнські виставкиконкурси технічного моделювання та технічної
творчості, зміст і тематика, яких щорічно вдосконалювалася.
Протягом 1960-х рр. в Україні розпочинається
рух зі створення Малих академій наук.
У 1970-ті рр. при Ужгородському (тоді) державному університеті було створене Закарпатське обласне відділення Малої академії наук, яке при підтримці вчених краю, і зокрема, ректора університету професора Чепура успішно діяло. Але в кінці
80-х років з відомих соціально-політичних причин
своє існування припинило.
12 лютого 1998 р. в області заново офіційно відкрито з новим змістом і формами роботи Закарпатське територіальне відділення Малої академії
наук України. Координаційно-методичним центром МАН став Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді а базовим науковим закладом є Ужгородський національний університет.
На прохання управління освіти та науки Закарпатської ОДА долучитися до роботи з юними академіками – першими відгукнулися найвідоміші
вчені нашого краю: Опачко Іван Іванович, Комендар Василь Іванович, Братійчук Мотря Василівна,
Теличко Федір Федорович та інші.
Президентом Закарпатського відділення Малої
академії наук на установчій конференції було обрано академіка Національної академії наук України, іноземного члена Угорської Академії наук, директора інституту електронної фізики Національної академії наук України Отто Бартоломійовича
Шпеника.
У 1999 р. вперше було проведено І-ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України.
Уже в перший рік існування обласного відділення МАН із 150 учнів навчальних закладів області
(загальна кількість юних науковців в області на
цей час сягнула 1000 чоловік), які брали участь у
Всеукраїнських конкурсах, 12 стали їх переможцями і призерами, а учень 8 класу Воловецької ЗОШ
Лопіт Василь став лауреатом Міжнародного конкурсу «Космос» у Москві.
У вересні 1998 р. на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Міністерство освіти і науки України,
Український державний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді, Ужгородський державний університет провели Всеукраїнський колоквіум школярів «Космос. Людина. Духовність». З
цього часу, цей захід є традиційним і популярним
серед молоді, яка цікавиться дослідженням космосу. Щороку у колоквіумі беруть участь представники майже з усіх областей України.
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Екскурсії до лабораторії космічних досліджень
та до інших лабораторій наукових установ м. Ужгорода

Всеукраїнські змагання з радіопеленгації
«Полювання на лис»

Обласні змагання з авіамодельного спорту

Закарпатська команда на всеукраїнських
змаганнях з кубку чемпіонів України з картингу
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Наукові дослідження космосу полонили закарпатську учнівську молодь. Щороку збільшувалась
кількість бажаючих учнів приймати участь у Всеукраїнських конкурсах, конференціях пов’язаних з
вивченням Всесвіту і астрономії. Та найбільший інтерес у дітей зростав після відвідування Обсерваторії Ужгородського національного університету.
Нові форми роботи з обдарованими учнями дали велику можливість наповнити новим змістом
діяльність установи. За таких умов забезпечується
інтелектуальний і духовний розвиток талановитої
молоді. Створюються умови для творчого самовдосконалення, виявлення обдарованих учнів у
старших класах.
Найбільшого зрушення в розвитку технічної
творчості в Закарпатській області відбулося наприкінці вісімдесятих і початку дев’яностих років,
коли майже в усіх районах було відкрито районні
станції юних техніків.
Якщо до цього часу крім обласної працювала
тільки Мукачівська міська станція юних техніків,
такі станції відкриваються у Хусті, Рахові, Тячеві,
Виноградові, Іршаві, Великому Березному, Чинадієві, Берегові, Верхніх Воротах. В області залишилися тільки Перечинський, Міжгірський і Свалявський райони, де не було відкрито районних станцій
юних техніків через відсутність відповідних приміщень і, можливо, з причин недостатньої переконаності тодішніх керівників освіти згаданих районів
у ролі технічної творчості в загальному прогресі і
розвитку суспільства. Та на превеликий жаль саме
із згаданих причин та з метою економії коштів ряд
районних станцій юних техніків було закрито. Багато коштів зекономлено не було і великого впливу на виплату зарплат немає, а шкоду від цього ми
відчуємо з часом. Це істина, яка підтверджена історією освіти. Не випадково у Законі України «Про
освіту», у статті 38 «Позашкільна освіта» чітко вказано, що вона є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей,
учнівської та студентської молоді, задоволення їх
інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Тому стає незрозумілим, яким
шляхом буде забезпечуватися ця законодавча вимога у тих районах, де позашкільні заклади закрито. Учні втрачають можливості розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування
творчої наукової еліти, нехтується задоволення
потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей. А
це ті стратегічні завдання позашкільного навчання і виховання, що визначені також Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ ст.),
Законом України «Про позашкільну освіту»[18: 30].
Сьогодні помилки, допущені понад 20 років тому, зовсім не враховуються керівництвом області і
на місцях. Надзвичайно прикрим став факт закриття трьох позашкільних закладів освіти в м. Мукачеві з 1 червня 2015 р.
Таким чином, з 11 позашкільних закладів технічного спрямування в Закарпатській області працює тільки 5 (Закарпатський обласний центр нау-
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ково-технічної творчості учнівської молоді, Іршавська станція юних техніків, Хустський та Рахівський районні центри науково-технічної творчості
учнівської молоді, Хустський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді).
Відповідно до мережі гуртків науково-технічного напряму позашкільних навчальних закладів Закарпатської області станом на 2014/15 навчальний рік всього науково-технічною діяльністю було
охоплено 16525 вихованців. Координаційну діяльність технічної творчості в області здійснює Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.
Основні функції центру: навчально-методична
робота, методико-координаційна робота, організаційно-масова робота, навчально-виховна робота,
організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді, робота з обдарованими дітьми та
учнівською молоддю області.
У центрі працює близько 80 працівників, з яких:
48 основних працівників (з них – 26 педагогічних
працівників) 31 сумісників (з них – 29 педагогічних працівників). При центрі працюють 52 гуртки,
що забезпечують навчанням 2160 вихованців у напрямках: художньо-технічний, інформаційно-технічний, спортивно-технічний, початково-технічний,
предметно-технічний.
Протягом кожного навчального року центр
проводить більш ніж 25 обласних масових заходів,
крім того, команди Закарпатської області приймають участь у близько 30-и всеукраїнських масових заходах. При Закарпатському територіальному
відділенні МАН працює 18 філій. Протягом 20142015 н. р. в МАН Закарпаття працювали 495 гуртків та секцій, у яких науково-дослідницькою та пошуковою діяльністю займалося 6067 учнів.
На сьогодні центр знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація закладу бере до
уваги особливості складу педагогічного та учнівського колективів. У наш час для підготовки молодих спеціалістів для різних областей науки, техніки, культури і виробництва належить вирішити
складні та відповідальні завдання. Їх складність
полягає в тому, що нове покоління буде працювати на якісно вищому науково-технічному та культурному рівні. Відповідно, в процесі підготовки
підростаючого покоління до самостійної діяльності, потрібно передати йому все краще, сучасне і передове, що досягнуте на цьому етапі розвитку науки, техніки і культури. Складності цієї підготовки
полягають, також і в тому, що по мірі розвитку суспільства надзвичайно швидко збільшується об’єм
знань і досвіду людства, що має вивчити і освоїти
молоде покоління, щоб опираючись на них і творчо опрацьовувати ці досягнення, надалі розвивати
прогрес нашої країни [13: 4].
Тому особливо потрібно звернути увагу на організацію роботи з дітьми в тих видах людської діяльності, які потребують певних здібностей, таланту,
більших навиків і систематичної ціленаправленої
праці. Саме сюди і відноситься розвиток науковотехнічної творчості учнівської молоді – розвиток їх
конструкторських та винахідницьких здібностей.

Складність розвитку технічної творчості учня,
на відміну від інших його здібностей (музичних,
образотворчих, вокальних і т.д.) визначається колосальними темпами науки і техніки. Те, що було
відкрито або винайдено 5-10 років тому назад, застаріває і поступається новим відкриттям і винаходам, новим методам і прийомам праці.
Так само швидко змінюються ідеї, напрямки і
проблеми науки і техніки. І молодій людині часто
важко розібратися, осмислити і залишитись на
творчих позиціях в цьому бурхливому водовороті
науково-технічного прогресу. Окрім того, технічна
творчість і винахідництво вимагають від молоді
володіння найрізноманітніших практичних навиків і технічної кмітливості, які накопичувалися
довгим і наполегливим шляхом. Таким чином, щоб
забезпечити послідовність накопичування знань і
досвіду з техніки, що вимагає значної праці і часу,
доцільно розвивати технічну творчість людини з
раннього дитинства. Це підтверджується й тим, що
у багатьох визначних вчених, інженерів та винахідників саме з дитинства пробуджувався інтерес
до науки і техніки, який розвивається і закріплюється не тільки в процесі загальноосвітньої діяльності, але і шляхом конкретної практичної діяльності технічного напрямку.
Успішний розвиток технічної творчості школярів можливий тільки в умовах роботи технічних
гуртків. При цьому важливе значення мають не
тільки умови праці вихованців в технічних гуртках
і матеріально-технічне забезпечення практичних
робіт, але і організація навчання вихованців основам теорії, елементам конструювання технічних
пристроїв і практичним навичкам роботи.
Значення технічної творчості у формуванні якостей особистості та трудовому становленні молодої
людини надзвичайно велике і багатогранне. Технічна творчість − це насамперед засіб виховання таких
важливих якостей, як повага і любов до праці, допитливість, цілеспрямованість, воля до перемоги. Технічна і наукова творчість синтезуються в одне ціле –
науково-технічну творчість: технічна творчість набуває дослідницького характеру, а наукова дедалі більше спирається на технічні засоби моделювання, дослідно-конструкторські розробки.
Завдання сучасної системи позашкільної освіти
і виховання полягає в тому, щоб підвести вихованців на момент закінчення середньої школи до обдуманого вибору професії та відповідного навчального закладу для продовження навчання.
На сьогодні за нинішніх освітніх реформ важко
передбачити розвиток науково-технічної творчості у деталях, сказати напевне, якою вона буде за
змістом, формами, характером тощо. Але потрібно
сприяти формуванню, удосконаленню, реалізації
ідей та планів реформ [21].
Висновки. В Україні існує не так багато переваг
в освіті, які залишились із пострадянського періоду. Однією з переваг позашкільної освіти є те, що
це – «територія свободи», яка не має жорстких вимог, має необхідну гнучкість, забезпечує свободу
вибору виду діяльності, індивідуальний темп руху
за власною освітньою траєкторією.
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Навіть у нинішній непростій ситуації ні в якому
разі не можна відмовлятись від конституційних гарантій загальної доступності і безкоштовності позашкільної освіти. Різке згортання цілого ряду
проектів та програм, спрямованих на розвиток позашкільної освіти, загрожує позбавленням дітей
умов для розвитку своїх здібностей, порушенням
їх прав на підтримку творчого, інтелектуального
та культурного потенціалу. Для збереження та подальшого розвитку позашкільної освіти важливо
знаходити нові підходи, сучасні форми роботи, впроваджувати нові проекти, з урахуванням потреб суспільства, інтересів дітей та їх батьків в окремо взятому регіоні, місті, селищі. А це означає, що якість надання таких послуг повинна бути високо.
Перспективи. Отже, підводячи підсумки окреслимо основні завдання, які стоять перед нами у
збереженні позашкілля та подальшого її розвитку:
відзначити, що позашкільні заклади з технічної
− творчості учнівської молоді області впродовж
свого існування відіграють важливу роль в інтелектуальному розвитку молоді, чим вносять гідний
вклад в її соціалізацію, зокрема в підготовку висококваліфікованих робітників і спеціалістів області;
− переглянути й удосконалити систему науково-методичного забезпечення позашкільної освіи,
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів науково-технічного
спрямування позашкільних закладів освіти;
− забезпечити реалізацію комплексу заходів,
спрямованих на підняття престижу педагога позашкільної освіти у суспільстві;
− покращити та вдосконалити реалізацію заходів, спрямованих на підняття престижу технічної
творчості в області;
− позашкільним закладам активніше використовувати потенціал сучасних засобів комунікації
для розвитку партнерства з родинами, бізнесструктурами, неурядовими організаціями, підвищення рівня поінформованості про свої досягнення і проблеми;
− розвивати інфраструктуру позашкільної освіти відповідно до вимог сьогодення;
− оновити зміст позашкільної освіти у відповідності до інтересів дітей, потреб сімей і суспільства;
− розвивати міжнародне співробітництво у сфері позашкільної освіти;
− створити механізми фінансової підтримки
права дитини на участь в програмах позашкільної
освіти не залежно від місця проживання і соціально-економічного статусу родини.
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Постановка проблеми. Складний час перебудови системи освіти вимагає перегляду всіх ланок
неперервного освітнього процесу. Сьогодення
вплинуло й на зміст позашкільної роботи. Економічні, ринкові відносини, здатність до вільного вибору сфери діяльності – усі ці чинники посилюють
потреби особистості в отриманні додаткової освіти, раннього професійного самовизначення. Так
зростає попит на додаткові освітні послуги, посилюється увага батьків і дітей до позашкільної діяльності художньо-естетичного спрямування. Тому перед вищим навчальним закладом постає проблема
підготовки фахівця у галузі мистецтва до художньо-педагогічної діяльності.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Науковці характеризують готовність через такі показники: професійну спрямованість інтересів студентів
(О. Абдулліна), мотиви, інтерес і прагнення до професійної діяльності (В. Бойко, Г. Воробйова, Л. Григоренко, І. Нікулін, О. М’ясоєдова); якість знань (В. Васенко,
Р. Нізамов, І. Нікулін, Л. Савченко); оцінку власної діяльності й самого себе як її суб’єкта, рефлексивну поведінку (Г. Воробйова, Т. Гущина, І. Нікулін); самостійність та активність у роботі (О. Абдулліна, О. М’ясоєдова, Л. Савченко); емоційне ставлення до професійної діяльності (І. Нікулін), здатність регулювати свій
стан та стан інших (Л. Григоренко), задоволеність
діяльністю (Г. Воробйова, Л. Ліненко, Л. Нечаєва).
Мета статті – розкрити сутність та значення
квазіпрофесійних ситуацій у процесі підготовки
художників-педагогів.
Виклад основного матеріалу. В. Орлов стверджує, що «професійне становлення майбутнього
фахівця ґрунтується на його громадському та особистому досвіді, тому опанування професії й розвиток професійних якостей, крім засвоєння певних
когнітивних схем, умінь, систем предметних значень, спеціальних засобів мислення, передбачає
глибокі перетворення структур суб’єктивного досвіду» [180: с. 43]. Дослідник наголошує перш за все
на психологічному становленні особистості педагога – усвідомленні себе в професійній галузі, тому, на наш погляд, досить актуальним є впровадження в навчально-виховний процес вищого навчального закладу художньо-педагогічних ситуацій квазіпрофесійного характеру.
Квазіпрофесійна діяльність (квазі – від лат. quasi – якби, немов) – це діяльність, у якій студенти
виходять за межі опрацювання вузької теми заняття, шляхом включення в моделювання реальних
ситуацій вирішують професійні завдання та питання професійної взаємодії. Квазіпрофесійний досвід сприяє розвитку у студентів не тільки пізнавальної активності, а й професійної мотивації. Таким чином, задається напрям діяльності студентів
від навчальної до професійної, що пов’язано також
із трансформацією загальних інтересів, потреб,
мотивів у пізнавально-професійні, оскільки кожна
змодельована ситуація потребує від майбутнього
фахівця активної пізнавальної діяльності та творчого пошуку [1].
Включення студентів до вирішення художньопедагогічних ситуацій, адекватних особливостям
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художньо-педагогічної діяльності в позашкільних
закладах освіти – здійснювалося шляхом використання художньо-педагогічних ситуацій квазіпрофесійного характеру, що вимагали активного проживання, переживання, вирішення майбутніми фахівцями в галузі мистецтва тих чи тих проблем
практико-орієнтованого характеру.
Такі художньо-педагогічні ситуації можуть бути
об’єднані окремими виховними завданнями та становити ланцюжок послідовних подій: художньотворчі проекти (групові, індивідуальні творчі покази), майстер-класи, виступ на семінарському занятті
тощо. У процесі моделювання педагогічних ситуацій
на заняттях з курсу «Методика викладання образотворчого мистецтва» створювалися умови для пізнання кожним студентом самого себе, своїх емоцій, оцінок, ставлень. При розв’язанні художньо-педагогічних ситуацій майбутній педагог-позашкільник демонстрував не лише свої фахові знання, уміння й навички, а й власну педагогічну майстерність у ході організації навчально-виховного процесу в позашкільній
установі художньо-естетичного напрямку.
Уміння та навички, необхідні для організації художньо-педагогічної діяльності в системі позашкілля, головним чином, формувалися в межах
курсу «Методика викладання образотворчого мистецтва» в студентів спеціальностей «Декоративноприкладне мистецтво», «Образотворче мистецтво», у
процесі викладання допоміжних психолого-педагогічних дисциплін. У ході засвоєння лекційного
курсу використовувалися такі засоби реалізації художньо-педагогічної діяльності, як гра, моделювання (наприклад, образу вихователя позашкільного закладу), домислювання, асоціювання, проектування, колективна творча справа.
Досить актуальним є засіб моделювання педагогічних ситуацій, застосовуваний на практичних
заняттях, де студент уявляв себе в образі вихователя позашкільного закладу художньо-естетичного напрямку, створював власну модель керівника
навчально-виховного процесу, розробляв необхідний наочний демонстративний матеріал, конспекти занять за певною темою. Члени студентської
групи перевтілювалися в образи вихованців позашкільних закладів, допомагаючи уявному педагогу-позашкільнику реалізувати задум. Зазначена
форма роботи допомагає майбутнім викладачам
мистецтва відчути себе й у ролі педагога позашкільного закладу художньо-естетичного напрямку, і в ролі вихованця; відзначити «плюси» й «мінуси» в роботі організатора художньо-педагогічного
процесу. На заняттях такого типу на кожен експериментальний урок призначалися опоненти, експерти чи рецензенти, які намагалися дати оцінку
діяльності одногрупника, відзначити переваги та
недоліки творчого акту. Деякі практичні заняття
проводилися безпосередньо на базі позашкільного
закладу додаткової освіти.
Театралізація сприяла формуванню готовності
до художньо-педагогічної діяльності завдяки наявності в ній таких якостей, як синкретизм засобів
художнього вираження, колективність діяльності,
взаємодоповнюваність рольових позицій «режисе100

ра» й «актора». У ній створена можливість самореалізації, оскільки для досягнення загальної мети,
створення нового художнього продукту кожний
учасник виконував індивідуальну дію, яка була обрана ним самостійно, на основі власних можливостей. Інтеграція індивідуальних мотивів підвищувала взаємну зацікавленість учасників в ефективності роботи, визначала зростання пізнавальної активності й творчої самостійності [2: 12].
З питомим інтересом студенти розв’язували педагогічні ситуації, різні за змістом та характером, намагалися самі змоделювати певні ситуації. Така форма роботи проводилася на заняттях з «Методики
викладання образотворчого мистецтва» будь-якого
типу й сприяла виробленню навичок адаптації майбутнього вихователя в будь-якій життєвій ситуації
професійно-педагогічного характеру. Так, можна навести педагогічні задачі, що пропонувалися студентам для розв’язання в ході експерименту.
Задача № 1. Вихованці молодших класів засумували при ознайомленні з натюрмортами. На їхню
думку, розглядати натюрморти нецікаво, й даремно митці їх пишуть. Завдання: як розтлумачити вихованцям складну специфіку цього жанру та його
великі можливості?
Задача № 2. Заняття з декоративної композиції
в 4 класі за розкладом останнє. Часто адміністрація знімає із заняття кілька або й узагалі всіх вихованців старших класів для підготовки до творчих
заходів (монтаж/демонтаж виставок), суспільної
або господарчої роботи. Завдання: як на цю ситуацію повинен реагувати вихователь? Чи можна запобігти таких зривів занять і як?
Важливим напрямом у процесі моделювання
різних форм діяльності художника-педагога у позашкільних закладах освіти було звернення до інформаційно-комунікаційних технологій, які створюють неперевершені можливості для введення
дітей у світ мистецтва, презентації результатів дитячої творчості. Увага студентів мистецьких спеціальностей була звернена до віртуальних галерей
дитячої творчості (наприклад, kidz-art.narod.ru;
newart.ru; znv.ru; rndavia.ru/gallery), до періодичних видань для педагогів художньої освіти (art.
1september.ru/index.php; art-in-school.narod.ru; artin-school.ru/art/index.php?page=00; art-in-school.ru/
izo/index.php?page=00 та ін.). Так само, студенти
зверталися до спеціалізованих Інтернет-ресурсів з
проблем організації позашкільної освіти (наприклад, російські сайти – vidod.edu.ru; dopedu.ru; українські – udcpo.ucoz.ua (Український державний
центр позашкільної освіти), skviuarmk.ucoz.ua (сайт
журналу «Позашкільна освіта», pou.org.ua (сайт
«Позашкільна освіта») та ін.
Результати дослідження засвідчили той факт,
що моделювання ситуацій педагогічного спілкування забезпечує розвиток професійних здібностей до розв’язання художньо-педагогічних ситуацій у майбутніх викладачів мистецьких дисциплін.
Моделювання таких конфліктних ситуацій сприймалося аудиторією як «хвилина відпочинку», що
здійснювалася шляхом відволікання, зміни виду
діяльності. Розв’язання таких художньо-педагогіч-

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 8

них ситуацій сприяло введенню майбутнього педагога-позашкільника в професійно-творчу атмосферу.
Художньо-педагогічний процес було організовано так, що він базувався на співтворчості педагога й студента, майбутніх учителів між собою, у моделюванні педагогічних ситуацій створені умови
для пізнання кожним самого себе, своїх емоцій,
оцінок, ставлень. Співтворчість сприяла виробленню в студентів важливих соціальних навичок: відповідальності, уміння конструювати свою поведінку з урахуванням позицій інших людей, що є чинником розвитку гуманістичних мотивів спілкування, допомагала виробленню в студентів демократичного стилю керування. Співпереживання, що виникає в процесі співтворчості, сприяло емоційному
розвитку студентів, формуванню відчуття комфорту
в процесі навчання, створенню передумов для виникнення почуття задоволення від занять.
У межах програмового курсу «Композиція» на
практичних заняттях студенти виконували творчі
завдання, які були спрямовані на розвиток художньо-творчих рефлексивних здібностей. Студентам
пропонувалася тема, яку вони повинні були вирішити образно в зазначеній техніці при застосуванні певних художніх засобів. До розв’язання було представлено такі теми, як: створити просторову композицію – образ у геометричних тілах (матеріал: папір, гелеві ручки двох кольорів); створити аплікацію (натюрморт) з власне створених різних фактур одного кольору (матеріал: папір, простий олівець); у техніці кляксографії створити
композицію «Етнічні сюжети України» (матеріал:
папір, туш, чорна гелева ручка).
У ході виконання творчих завдань студенти
експериментальної групи проявили зацікавленість
до таких завдань. Аналіз продуктів творчої діяльності засвідчує, що студенти мистецьких факультетів здатні до рефлексії на творчому рівні. Так,
відрефлексувавши свої знання, уявлення, світоглядні позиції з низки питань студенти створили
досить оригінальні художні образи, які дозволяють стверджувати, що 40% аудиторії за час експерименту відпрацювали навички рефлексивної діяльності в галузі художньо-творчої діяльності.
Формування вмінь та навичок, необхідних для
організації художньо-педагогічної діяльності в позашкільному закладі, відбувалося в рамках Днів
науки, які традиційно щороку проводяться в Інституті культури і мистецтв ЛНУ імені Тараса Шевченка. У межах Днів науки нами було організовано
майстер-клас з художньої кераміки, який мав навчально-пізнавальний характер. Кожен студент,
спираючись на рекомендації провідного викладача, демонстрував свій спосіб декорування глиняного виробу. Такий захід дав змогу студентам повторити вже відомі й пізнати нові способи декорування гончарних виробів та передати технологічні
особливості своїм колегам, демонструючи в такий
спосіб свої фахові й педагогічні вміння. У межах таких заходів ми формували здатність майбутнього
художника-педагога донести інформацію до аудиторії, а в процесі дискусії з питань за специфікою
техніки виконання спроможність до діалогу.

Навички роботи з творами мистецтва формувалися в межах курсів «Історія мистецтва», «Інтерпретація символіки творів образотворчого мистецтва», «Аналіз художніх особливостей творів декоративно-прикладного мистецтва» на спеціальностях «Образотворче мистецтво» та «Декоративноприкладне мистецтво».
Під час проведення занять із зазначених вище
курсів використано різні форми організації занять:
лекції, бесіди, екскурсії, індивідуальні заняття тощо. З метою формування навичок роботи з творами мистецтва ми застосували таку форму роботи,
як час мистецтва (що ґрунтується на втягненні
студентів до розв’язання творчого завдання), у
процесі якого майбутні педагоги-позашкільники
організовували діалогову взаємодію художнього
твору, інтерпретували, аналізували твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Така форма роботи зумовила вироблення в студентів навичок естетичної оцінки художніх творів.
У разі нерозуміння студентами поставленого перед ними завдання ми розробили приблизну схему
аналізу художнього твору.
Представляємо основні, на наш погляд, компоненти аналізу творів мистецтва: 1. Відомості про
автора, назву, рік написання картини. 2. Власна
інтерпретація сюжету. 3. Ідейно-тематична спрямованість. 4. Аналіз композиційного рішення (установлюється доцільність окремих деталей, виділення планів). 5. Оцінка колірного рішення твору. 6. Символіка образів, деталей. 8. З’ясування загального настрою твору мистецтва.
Висновки і перспективи. Схема аналізу пропонується виключно для студентів художньо-педагогічних факультетів або навчальних закладів з поглибленим вивченням мистецтва як такого, оскільки коло поставлених питань вимагає попереднього засвоєння фахових дисциплін, таких як «Кольорознавство», «Композиція» тощо й додаткових
дисциплін, наприклад, літератури, де вони знайомляться з тропами: епітет, порівняння, метафора,
асоціативна аналогія.
Особлива увага приділялася включенню студентів у вирішення художньо-педагогічних ситуацій,
адекватних особливостям художньо-педагогічної діяльності у позашкільних закладах освіти. Такі художньо-педагогічні ситуації можуть бути об’єднані окремими виховними завданнями та становити собою
ланцюжок послідовних подій: художньо-творчі проекти (групові, індивідуальні творчі покази), майстеркласи, виступ на семінарському занятті тощо.
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Постановка проблеми. Вирішення глобальних
цивілізаційних завдань, які стоять перед людством
сьогодні, аж ніяк неможливе без уваги до освіти.
Стратегія розвитку національної системи освіти
має враховувати основні вектори цивілізаційних
змін. Такими у наш час є глобалізація, екологічні
загрози, інформатизація життєвого простору, пов’язана з цим прагматизація людських стосунків,
витіснення духовного, трансформація сім’ї тощо
[1]. Євроінтеграційні процеси для освітнього простору України – вираження глобалізаційних тенденцій та загальноцивілізаційних векторів розвитку. Виявлення закономірностей та специфіки нових феноменів, пов’язаних з євроінтеграційними
факторами, є актуальними для сучасної освіти України з огляду хоча б на те, що від професійного
та особистісного розвитку вчителя залежить майбутнє нації і держави.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Професія вчителя належить до професійної діяльності
на осі «людина-людина», на цій осі виникають постійні виклики, які змушують учителя йти в ногу
з життям. Саме така залежність викликає появу
досліджень постаті вчителя та його діяльності відповідно до умов у різні часи. Цій проблемі присвячено ряд концептуальних творів вітчизняної педагогіки в минулому (Г. Ващенко, В. Сухомлинський,
К. Ушинський; А. Волошин) та сучасному ( І. Зязюн
[2]; І. Колесник [3]; Н. Ничкало [4]; В. Чоповський [5]
та ін.), філософії освіти та психології (В. Андрущенко
[6], І. Бех [7], Г. Кремень [8], В. Корсак [9] та ін.). Науковцями розглядається як постать самого вчителя,
так і умови та стиль його педагогічної діяльності,
вплив на цю діяльність суспільних чинників. Однак зі зміною часу з’являються нові феномени у
цій царині, які необхідно дослідити.
Мета дослідження – узагальнити фактори впливу
на професійний портрет учителя сучасної України
в умовах євроінтеграції. Завдання – виявити зміни
в педагогічній діяльності внаслідок упливу євроінтеграційних викликів.
Виклад основного матеріалу. Розвиток технологічного суспільства виявляє все нові й нові протиріччя та проблеми, в ході розв’язання яких перед
людством та освітою постають нові вимоги. Академіком В. Г. Кременем виведено основні загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку ХХІ ст.
як історичний виклик людству:
• глобалізація суспільного розвитку,
• набуття людством здатності до самознищення,
• перехід від індустріальних до науково-інформаційних технологій [10].
У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність
переглянути освіту як механізм адаптації людства до
нових умов. Цій проблемі присвячено ряд наукових
розробок провідних вітчизняних філософів, педагогів, соціологів, психологів кінця ХХ – початку ХХІ ст.
(Бех І. Д., Зязюн І. А., Корсак К. В., Кремень В. Г., Луговий В. І., Мельник О. В., Огнев’юк В. О., Савченко О. Я.,
Сухомлинська О. В., Фельдштейн Д. І. та ін.), практична сутність ідей зводиться до того, що «завдання полягає не тільки в забезпеченні реальної, а не
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декларативної пріоритетності освіти. Не менш важливо побудувати освіту в контексті вимог і можливостей ХХІ ст., тобто осучаснити й модернізувати
всі її складові ланки, спричинені такими історичними викликами» [11].
З огляду на це варто детальніше оглянути основні вияви тенденцій цивілізаційного розвитку
людства в реаліях нашої Батьківщини, такі як урбанізація, панування високих технологій, децентралізація, гендерна рівність та падіння народжуваності, старіння населення, все більший вплив
віртуальної реальності.
Урбанізація для України – одна з головних триваючих ознак прогресу. О. Субтельний відзначав,
що в 1905 р. тільки 5% українців мешкали в містах,
у той час, як у 2000 році цей показник зріс, за даними статистики, до 68%. Масовий виїзд із сіл у міста спричиняє втрату архаїчної культури, вікових
традицій та обрядовості. Людина – вчорашній селянин – у місті втрачає свою архаїчну культуру,
проте не так легко набуває нової, поповнюючи ряди маргіналів, які виступають ідеальними носіями
та споживачами маскультури. Відмова від архаїчної
етнокультури – ознака міського населення в сучасній Україні – посилена трансформаційними процесами вітчизняної історії ХХ ст., посилюється ще й
тим фактом, що у менталітеті українців центральної та східної частини історично закріплений знак
відмови від свого, надається перевага чужому [12].
У таких умовах навчально-виховний процес має
отримати особливо чіткі орієнтири на національну
культуру. Тактика подвійних стандартів, намагання виховувати полюсами «національне» та «громадянське», продемонстровані в Україні відносно
не так давно, до подій на Майдані, вкрай загрозливі для майбутнього.
Високі технології, що прийшли на зміну традиційним, на перший погляд, полегшують буття, однак призводять до широкого використання штучних матеріалів. Штучність торкається навіть поведінки, пов’язаної з інстинктивною сферою. Так,
цивілізовані люди – батьки, коли виникають проблеми з вихованням чи навчанням дитини, дедалі
частіше демонструють «відхід» від інстинкту: стають в опозицію до власної дитини. Тип природної
батьківської поведінки відкрито демонструють
хіба що роми (цигани): вони прогнозовано стають
на бік власної дитини чи «свого» у будь-якій ситуації, захищають його всупереч логіці.
Децентралізація – процес перерозподілу функцій, повноважень, людей або речей, відхід від центрального управління − у цілому позитивне явище:
внаслідок децентралізації відбувається «вирівнювання» способів життя, коли сільська людина все
менше відстає від людини міської у використанні
досягнень науково-технічного прогресу. Децентралізація пов’язана з розвитком транспорту і мобільності.
Свобода пересування для сучасної людини така
ж важлива, як і свобода мислення чи віросповідання. В умовах тривалого безробіття на заході України, зокрема на Закарпатті, свобода пересування

спричинює відчутний відтік працездатного населення за кордон або в промислові райони.
Тривала відсутність батьків-заробітчан удома
змінює погляд дитини на родину, породжує явище
соціального сирітства. Щедрі на гроші батьки, намагаючись таким чином скупити свою провину перед дітьми, стають причиною порушення гармонії
між духовним і матеріальним началами буття у
свідомості дитини. Діти вдруге травмуються, уже
через надлишок отриманих у дарунок неконтрольованих коштів. Такі явища породжують бездуховність, егоїзм, вседозволеність як неправильне
розуміння свободи. Виховна функція школи та
вчителя з огляду на окреслене вище посилюється.
Ще один позитивний здобуток людства – гендерна рівність – являє суспільству у наш час свій
зворотний бік: «старіння» материнства як наслідок пріоритетності кар’єрного зростання, відхід
від природності (штучне запліднення, народження
шляхом оперативного втручання, раннє статеве
життя тощо), зростання кількості неповних сімей.
Вчителям у наш час вкрай необхідно вчитися
розуміти старіючу матір, яка обожнює свою дитину. Така мати рано чи пізно заводить розмову про
те, що її дитину в школі недолюблюють, недооцінюють, не розуміють, а при дитині саме вона обговорює вчителя, інших людей, доводить недосконалість школи, чим завдає шкоди формуванню дитини як особистості, в свідомості якої формується
ряд руйнівних установок та психологічних бар’єрів
на рівні життєво важливих компетентностей .
Падіння народжуваності, яке безпосередньо пов’язане з техногенними явищами та гендерною
рівністю, у свою чергу призводить до об’єктивного
зростання цінності кожної дитини – для сім’ї, суспільства, нації. Зростає кількість сімей з однією дитиною. Дослідження китайських психологів, де цей
процес унаслідок перенаселеності був унормований законодавчо, свідчать про його наслідки – егоїстичну спрямованість молоді. Діти-одинаки не здатні ділитись, не люблять визнавати права інших та
підтримувати слабкого, не поступаються в лідерстві.
Унаслідок падіння народжуваності та старіння
материнства, суспільних процесів підтримки дітонароджуваності, а також розвитку високих технологій відбувається старіння населення, що фіксується демографами. Спостерігається певна залежність: чим вищий рівень життя у країні – тим старіший середньостатистичний її громадянин. Літні
люди мають свої якості, які переносяться на суспільство: втрачається ентузіазм, властивий слов’янському менталітету, зникає бажання змін – натомість посилюється прагматизм, бажання сталості, комфорту. На цьому фоні у світі дедалі ширше фіксуються гедонізм, егоїзм, спрямованість на
матеріальні цінності, життя «для себе».
Поява віртуальної реальності, з одного боку,
збагачує людину додатковими можливостями, відкриває їй доступ до широкої інформації, а з іншого – служить оправданням замкненості у просторі
власного житла, відсторонює від природної потреби у спілкуванні. Людина сьогодні все менше хо103

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

дить у гості, все менше витрачається на живе спілкування, підмінюючи його віртуальним. Спілкування набирає формальних ознак. Люди шукають
невластиві їм оригінальні шляхи реалізації власного «я» (сублімування в художній творчості всупереч відсутності задатків, екстремальні форми відпочинку з ризиком для життя).
Все перераховане вище сукупно веде до втрати
колективізму, превалювання прагматизму, споживацьких настроїв та ідей, переважання у гуманістичному й демократичному суспільстві матеріального над духовним. Як наслідок – зміна ментальних настанов, утвердження песимістичних настроїв. Так, учителям сьогодні варто знати і про особливості національного менталітету різних представників народу України, і про національне переживання проблем, колективну та індивідуальну
здатність мобілізуватися в несприятливому середовищі тощо.
Негативні ознаки часу виявляють себе і в сучасній школі. «Падіння авторитетів» − даність суспільного життя в Україні сьогодні – у свідомості учня
викликає реальний відгук: зневажання державних
святинь сепаратистами на Сході, руйнування пам’ятників політичним вождям, висвітлення «темних» сторінок біографії політиків, культурних діячів тощо та інші «відвертості» журналістики повертаються суспільству тим, що в очах пересічного учня
втрачають авторитет держава, політики, культурні
діячі. Батько й мати, вчитель під впливом інтернетпростору втрачають позиції носіїв інформації.
Варто додати до цього ще й зміни в мотивації
діяльності вчителя та учня. Освіта для форми веде
до девальвації знань, у мові народу з’явилось навіть пов’язане з цим поняття − «корочки» (зневажливо – диплом).
Усе окреслене вище викликає в індивідів дезорієнтацію в ієрархії цінностей [13], наслідком якої
є неминуча криза уявлень, яка викликає в людей
стан депресії, невизначеності в прийнятті рішень,
відходу від соціальної та професійної активності.
Однак від 51,22 % до 71,59 % педагогів усе ж обирає сьогодні в Україні професію за головним критерієм − любов до дитини [14], і це вселяє надію на
те, що криза уявлень у педагогічному середовищі
не буде такою руйнівною, як могла б.
Завдання, що стоять перед освітою і суспільством у цілому в ракурсі тенденцій цивілізаційного
розвитку, самі по собі енергозатратні й складні.
Сьогодні вкрай необхідно дати відповідь на питання, що випливають безпосередньо з умов існування цивілізації. Від успішного розв’язання цих
питань залежить саме існування людства.
Завдання школи в ракурсі тенденцій цивілізаційного розвитку – формувати нове освітнє середовище – гуманне, демократичне, толерантне, полікультурне; духовний світ особи і суспільства на
засадах добра; самостійність та внутрішню свободу, активну життєву позицію, відповідальність за
власне життя самої дитини; закріпити нові стандарти поведінки, культури як самозбереження;
розвивати нову людину, нове суспільство.
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Одразу виникає запитання: яку нову людину,
нове суспільство має продукувати освіта уже сьогодні? Відповідь однозначна: відповідальну за
вчинки і дії перед майбутнім, з гуманним ставленням до інших, не-таких, з бажанням їх розуміти і
визнавати право кожного на «іншість» усупереч
законам сили та традиційним баченням, і – важливо – з ознаками одухотвореності.
Окреслимо ознаки сучасного освітнього процесу, який у майбутньому має призвести до глобальних ментальних змін:
• педагогіка – гуманістична;
• освітня ідеологія – людино(дитино)центризм;
• виховний ідеал – морально-етичний;
• спосіб навчання і виховання –інтелектуальнодуховний;
• стиль педагогічного спілкування – демократичний;
• пріоритет – індивідуальність;
• педагогічна система – особистісно-орієнтована;
• функціональний підхід – компетентнісний.
Важлива роль в освітньому процесі відводиться
педагогу як суб’єкту педагогічної дії. За І. А. Зязюном, узагальнений портрет суб’єкта педагогічної
дії складають знання як гностичний складник – загальнокультурні та спеціальні (з предмета, психології, педагогіки), а також здібності – конструктивні (проективні), організаторські, комунікативні. Якщо перший складник є основою успішної педагогічної діяльності, то другий – основою досягнення
високого рівня педагогічної майстерності [15].
За класифікацією акад. І. А. Зязюна, ключові компетентності педагога складають наступні:
• гностичні (система знань і умінь, що становлять основу професійної діяльності вчителя);
• конструтивні (інтелектуальне моделювання
навчально-виховного процесу);
• організаторські (організація процесу учіння,
самоорганізація діяльності вчителя);
• комунікативні (установлення контактів, здатність до емоційно-чуттєвого зараження, збудження інтересу, сприяння спільній діяльності) [16].
Доктор філософських наук К. В. Корсак на основі вивчення документів про освіту робить важливе
узагальнення: «Рекомендації міжнародних політичних та освітніх організацій (ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР,
ЄС та ін.) свідчать про те, що лідери людства найбільші надії покладають не на науковців і технологів, а на вчителів і вихователів» [17]. Тому вчитель,
щоб відповідати високим запитам суспільства, повинен традиційно багато працювати над собою,
закладати та розвивати складові ключових та професійних компетентностей відповідно до вимог
часу шляхом самоосвітньої діяльності, проходження навчання в закладі післядипломної педагогічної освіти. Нижче наводимо нові складові компетентностей вчителя як вимогу часу, які,на нашу
думку, йому необхідно формувати для успішної
професійної діяльності в сучасних умовах:
• гностична складова: етнокультурна, етнопсихологічна (знання про культуру, національний ха-
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рактер та менталітет представників різнонаціонального середовища – учасників глобалізації);
• конфліктологічна складова (знання про різновиди конфліктів, причини їх виникнення і вміння їм запобігати; про поведінку в екстремальних
ситуаціях, про посттравматичний синдром, про
пренатальну психологію тощо);
• хронотопна складова (відчуття особливостей
епохи і готовність діяти відповідно до них): екологічна, валеологічна, культурологічна, соціологічна,
гендерна тощо;
• конструктивна складова (стратегічна спрямованість та реалізація тактичної мети з урахуванням нових гностичних складників).
К. В. Корсак небезпідставно вважає, що знання з
сучасної педагогіки у рамках освітології (термін
В. О. Огнев’юка), чи ноосферної освіти (термін російських дослідників, який пропонує ввести К. В. Корсак), необхідно «доповнити ще й теорією інформації, етологією (еволюційною психологією), нейромолекулярною біологією та іншими молодшими
науками, що останнім часом досягли певних успіхів у дослідженні законів людського мозку, інших
складних систем людини» [18]. Адже вчитель має
бути готовим якнайширше використовувати позитивні фактори доби в сучасній школі і вміти протидіяти негативним.
Позитивні фактори доби в освітньому просторі
– це, на нашу думку, використання можливостей
Інтернету як засобу для отримання знань; інтелектуальна спрямованість учнів; формування полікультурної та особистісної толерантності на фоні національного відродження; індивідуалізація навчання
та орієнтування на особистість; гуманізація освітнього простору та демократизація стосунків.
Негативні фактори доби в сучасній школі – це,
на нашу думку, «падіння авторитетів», розбіжність між матеріальним і духовним вимірами людини, прагматизація суб’єктів освітнього процесу
як зміни в мотивації учня та педагога, збіднення
системи виховних впливів (унаслідок зміни суспільних формацій), духовне зубожіння; підміна виховання навчанням; Інтернет-простір як утеча від
реальності, що в сукупності веде до кризи уявлень
як негативно забарвленого емоційного стану.
Педагоги-майстри, наділені не тільки високим
рівнем знань, умінь, а й здатністю до творчості,
відчуттям смислу обраної професії, збагачені досвідом, одухотворені любов’ю до дитини, ведуть
перед у професії, виступають зразком для інших.
Складові професійної майстерності вчителя як система компетентностей на цей час уже добре вивчені і мають свою ієрархію: психологічна складова: любов до дитини і готовність її розуміти; професійна складова: належний рівень знань з предмета та методики його викладання; комунікативна складова: уміння будувати комунікацію з учнем,
батьками, колегами, членами суспільства; культурологічна складова: високий рівень загальної культури і вміння її утверджувати в інтересах суспільства; етична складова: високі моральні якості і дії з
погляду добра; світоглядна складова: демократизм,

гуманність, патріотизм і громадянськість, оптимізм тощо.
Та все ж головна ознака часу у вітчизняному
освітньому просторі – компроміс двох стилів педагогічного спілкування (авторитарного та демократичного), двох педагогічних систем – авторитарної та гуманістичної, потребує належного вивчення та осмислення.
В основі авторитарної педагогіки – диктат учителя з посиленим контролем дисципліни, накопичення знань з перевагою інтелектуального начала
над чуттєвим, недовіра до учня. В основі гуманістичної педагогіки – колективізм і співпраця, визнання індивідуальності і неповторності, цінності
для суспільства кожного, врахування інтересів учня та сприйняття його таким, яким він є. Якщо перша система дій скерована на результат будь-яким
шляхом, навіть ціною здоров’я дитини, то друга
визнає, що цінним є сам шлях до знань, спілкування в колективі з позицій гуманності. Нерідко саме
конфлікт двох педагогічних систем є причиною
непорозумінь між педагогами, батьками, учнем та
вчителем. Розв’язання цього – у визнанні демократичних основ педагогічного спілкування, переваг
притаманної нам філософії серця, коли, за визнанням Г. Сковороди, світ пізнається через емоції. Про
це ж каже І. А. Зязюн: «Будь-яке педагогічне рішення має зачіпати душу учня, його духовність, інтелект. Якщо ж дія педагога не враховує цих особливостей, то його праця лежить поза тією, що називається педагогічною, чи вчительською» [19].
З огляду на це варто звернутись до одухотвореного навчання, ідею якого сформовано психологом
І. Д. Бехом: «Одухотворення – це встановлення суб’єктом зв’язку кожного окремого знання чи дії з
вищою духовною цінністю і надання таким чином
цим навчальним надбанням особистісної значущості» [20]. За умови коригуючої чи тюторської
участі вчителя, учень має надавати навчальному
матеріалу вищого духовного сенсу, підпорядковувати навчання власній духовності – діяльнісній
любові, добросовісності, безкорисливості, справедливості, вірності, великодушності, милосердю, чесності тощо. Очевидно, що тільки таке навчання
дасть результат, пов’язаний з високим рівнем життєвої реалізації особистості, яка готова прислужитись суспільству в міру своїх обдарувань.
Освіта в Україні сьогодні обрала компетентнісну парадигму розвитку особистості. Проте ця парадигма сама собою ще не є універсальним засобом
оптимізації, вона дає результат тільки у взаємодії
з ідеями гуманістичної педагогіки, з інтелектуально-духовним способом виховання та навчання.
Результати дослідження. Вчитель у контексті
європейського вибору України має відповідати характеристикам: демократ, гуманіст, оптиміст, національно свідома та суспільно активна особистість, новатор, професіонал високого рівня, одухотворена особистість. Головні зміни в свідомості
вчителя стосуються зміни парадигми цінностей
від авторитарних до демократичних.
105

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Висновки і перспективи. Завдань в освіті періоду євроінтеграції буде досягнуто, якщо компетентнісний підхід втілювати на основі ідей гуманізму та інтелектуально-духовної педагогіки з урахуванням реалій суспільної дійсності в Україні.
Отримані результати дають можливість у майбутньому здійснити компаративний аналіз постаті
вчителя в Україні у діахронному та синхронному
вимірах, а також вибудувати психолого-педагогічну модель українського вчителя на основі культурно-національного підґрунтя.
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Твердохлібова Я. М. Концепт-модель дидактичних засад художньо-графічної підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва. У статті розкривається сутність змісту концептуальної моделі художньо-графічної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Конструкт-модель дидактичних
умов художньо-графічної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва розглядається як структурно-логічна система художньо-освітньої взаємодії педагога і студентів.
Ключові слова: концепт-модель, художньо-графічна
підготовка, педагогіка мистецтва, художня дидактика,
пізнавальна та навчально-творча діяльність.
Твердохлебова Я. Н. Концепт-модель дидактических основ художественно-графической подготовки
будущих учителей изобразительного искусства. В
статье раскрывается сущность содержания концептуальной модели художественно-графической подготовки
будущих учителей изобразительного искусства. Конструкт-модель дидактических условий художественнографической подготовки будущих учителей изобразительного искусства рассматривается как структурно-логическая система художественно-образовательного взаимодействия педагога и студентов.
Ключевые слова: концепт-модель, художественнографическая подготовка, педагогика искусства, художественная дидактика, познавательна и учебно-творческая деятельность.
Tverdokhlibova Ya. M. Concept model of didactic
foundations of art-graphic preparation of future fine
arts teachers. The article reveals the essence of the content
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Постановка проблеми. Зміни педагогічних парадигм в сучасній системі художньо-педагогічної
освіти окреслюють низку завдань підвищення рівня професійної підготовки вчителів в галузі мистецтва. Постановку питання посилює «Закон про вищу освіту» (2014), «Стандарт загальноосвітньої школи» (2011), Болонська угода (1999), а також новий
директивний наказ Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 р. № 1151 про «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)». Змінення стандартів вітчизняної освіти, директивно-нормативних вимог і наукових концептуальних поглядів не знайшло ще достатнього
відображення в змісті художньої педагогіки – настала гостра необхідність переглянути традиційну
дидактику та методику художнього навчання, в
тому разі й учбово-методичний матеріал з академічних дисциплін мистецького циклу, передбачених навчальними планами підготовки вчителя образотворчого мистецтва.
Серед численних чинників підготовки та розвитку професійного творчого потенціалу майбутніх учителів надзвичайно велика роль належить
мистецтву графіки. Художньо-графічна підготовка
майбутніх учителів постає як актуальна проблема
педагогічних вишів. Вона потребує наукового розгляду завдань та дидактичного забезпечення доцільними умовами процесу професіоналізації майбутнього вчителя в галузі мистецтва художньої
графіки. Необхідність фахової художньо-графічної
підготовки здобувачів вищої освіти зумовлено також вимогами шкільної програми з образотворчого мистецтва, в котрій 40% часу відводиться графічній діяльності школярів. Для забезпечення процесу навчання школярів основам мистецтва графіки вчитель має бути професійно підготовленим й
мати достатньо якісний рівень предметної компетентності. У вирішенні окреслених завдань значне
місце відводиться дисципліні «Теорія і практика
графіки», зміст котрої має бути забезпечений передовими концептуальними ідеями новітньої дидактики.
Отже, на сучасному етапі мистецької практики
«ключовою проблемою педагогіки стає забезпечення знань новими теоріями та інноваційними
методиками, висвітленням кращих історичних набутків у галузі викладання різновидів мистецтва
[12:8]. Визначена проблема є найбільш важливою
для розгляду дидактичних умов художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого
мистецтва за кредитно-модульною системою художнього навчання. Це спонукало до розгляду концепт-моделі художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в сучасній системі художньо-педагогічної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення історичного та сучасного досвіду в галузі художньо-педагогічної освіти, викладеного в
значній кількості науково-теоретичних доробках,
свідчить про різні підходи в педагогіці мистецтва
до вирішення завдань підготовки фахівців. Мето-

дологічні та теоретичні аспекти окресленої проблеми знайшли своє втілення в працях філософів [1;
2; 9; 12], наукових доробках представників психолого-педагогічних та мистецьких шкіл різних часів
розвитку художньо-педагогічної освіти [2; 6; 11;
12; 13; 15].
У масиві наукових праць учених Ю. Азарова, Т. Бабанського, В. Бондаря, В. Бондаревської, Б. Гершунського, В. Загвязинського, В. Зінченка, І. Зязюна, С. Коновець, Н. Кічук, В. Кузіна, О. Рудницької, С. Симоненко, М. Поташника, Л. Хомич, О. Чебикіна, О. Щолокової та ін. висвітлюються різні підходи до вирішення завдань сучасної дидактики. У них визначені основні аспекти психолого-педагогічних умов організації та здійснення професійної підготовки студентів педагогічних ВЗО. Дослідження у сфері вищої школи А. М. Алексюка, Г. Г. Ващенка, Н. В. Кузьміної, З. Н. Курлянд, О. М. Мороза, Н. Г. Ничкало, В.
Л. Ортинського, О. С Падалка та інших переконують, що успішність навчання-учіння та творчості
студентів залежить не лише від зусиль викладача
чи від студента, а і від їхньої співпраці в навчальному процесі, котрий забезпечений доцільними
дидактичними умовами його протікання.
Пошуки дидактичних засад художньої підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
здійснювали вчені та художники-педагоги. Проблемами дидактичного забезпечення складових педагогічної системи, спрямованої на процес художньої підготовки фахівців займалися вчені, художники-педагоги А. Бакушинський, М. Безчастний, А. Дейнека, Д. Кіплик, Б. Неменський, Н. Радлов, В. Суханенко, І. Туманов, В. Фаворський, П. Чистяков. Важливим для наукового розгляду окресленої проблеми є праці вчених, педагогів художньо-графічних
факультетів педагогічних закладів освіти (Г. Бєда,
С. Ігнатєв, С. Ломов, А. О. Мелік-Пашаєв, В. Орлов, І. Пастирь, М. Резніченко, О. Риндін, В. Щербина, Є. Шорохов, Б. Юсов, О. Яшухін), у котрих розкриваються
різні дидактичні підходи до процесу художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
У системі художньо-педагогічної освіти стали з’являтися різні нові педагогічні тенденції, технології,
котрі є об’єктом дискусій у спільності фахівців – практиків та вчених. В педагогічній науці вчені різних
напрямків і наукових шкіл розглядають нові теоретичні концепції, дидактичні підходи до процесу
художнього навчання, як у професійних закладах
освіти, так і в загальноосвітніх закладах (С. В. Коновець, Л. М. Масол, Б. М. Нєменський, В. Ф. Орлов,
І. П. Радченко, М. І. Резніченко, І. М. Туманов та ін.).
Науково-методичні аспекти художньо-графічної
підготовки студентів педагогічних університетів
розглядає М. Резніченко [10], що є підгрунттям для
нашого дослідження за темою «Дидактичні умови
художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва».
Вивчення новітніх наукових досліджень за 2005–
2010 рр. свідчить, що сучасна теорія і практика художньої освіти розглядається на основі нового теоретичного концепту – «педагогічна художня кому107
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нікація» (Л. К. Гавриліна) й водночас теоретично
оформлюється новий концептуальний зміст «педагогіки мистецтва» (В. Г. Лисенко, Б. М. Неменський,
О. П. Рудницька) та «художньої педагогіки» (Т. А. Копилова, В. М. Розін). В цілому сучасна психологопедагогічна наука розглядає художньо-педагогічну підготовку майбутніх учителів як дидактично
організований процес цілеспрямованих розумовопрактичних способів дій образотворчої діяльності
особистості, наслідком яких є творення на основі
засвоєння існуючого багатства художньої культури [1; 2; 3; 6; 9; 14; 17]. Однак, як засвідчили результати пілотажного дослідження, дидактичні принципи художньої педагогіки використовуються в
педагогічній практиці викладачів мистецьких дисциплін в основному не системно, а фрагментарно.
Це стало підставою для оформлення концепт-моделі, котра відображає основні структурні складові
дидактичної системи умов художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Визнання вченими освітнього потенціалу художньої дидактики і недостатня ступінь критичного переосмислення та трансформації її наукового ресурсу до сучасних завдань художньо-педагогічної освіти, надають можливість теоретичного
розгляду питань дидактичного забезпечення процесу художньо-графічної підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва.
При розробці складових змісту концепт-моделі
ми спиралися на передові ідеї педагогічного пошуку
дидактичних закономірностей і сутності дидактичних умов (Б. С. Гершунський, В. В. Краєвський, І. П. Подласий) та побудови загальної системи дидактичних
принципів (Ю. К. Бабанський, В. І. Бондар, М. О. Данилов, В. І. Завзягінський, І. П. Скаткін), а також
структури і змісту принципів навчання (Л. В. Занков, М. О. Данилов) та ін. [1;4;6] . Важливим науковим поглядом для розгляду проблеми є наукові положення В. О. Сластьоніна про моделювання структурно-змістових параметрів освітньої системи в
напрямку її функціонування та саморозвитку [14],
концептуальні ідеї про системне педагогічне проектування освітнього процесу Ю. Г. Татура [15] та
М. В. Гамезо, О. М. Леонтєва, Б. Ф. Ломова, С. А. Шапоринського про психологічні аспекти методології і загальної теорії знаків і знакових систем [17],
як для побудови системи практичних завдань-вправ,
так і для засвоєння змісту навчального предмету
«Теорія і практика графіки».
В теорії мистецької освіти стверджується ідея
про дидактичне осмислення багатоаспектної педагогічної практики підготовки фахівців [3; 5; 12; 16;
18]. У вирішенні завдань цієї концептуальної ідеї
важлива роль, безумовно, відводиться дидактиці.
Особливий інтерес для сучасної теорії і практики
являє собою новий концепт «науково-освітній потенціал художньої педагогіки», субтеоретичним
конструктом котрої є художня дидактика [8]. Академік Б. Неменський, услід за В. Сухомлинським,
котрий наголошував у свій час про користь принципу художності, зазначав, що гуманізація та гума108

нітарізація освіти наприкінці ХХ ст. без признання
дидактичного принципу художності, як рівнозначного дидактичного принципу науковості та наочності, неможливі, постільки «будь яка система пізнання, побудована не на фундаменті емоційного
використання мистецтва з дитинства, приречена
на провал» [8:123]. Приорітети художньої дидактики в системі мистецької освіти та концептуальні положення викладені в педагогічній технології
Б. Неменським в такому інструментальному значенні: закон художнього уподоблення розглядається як головний закон художнього сприйнятття
в поєднанні з творчою свободою особистості; принцип оволодіння вживанням на основі принципу цілісності емоційного оволодіння образотворчим
досвідом в єдності сприйняття життя і мистецтва
та творення під час практичної образотворчої діяльності особистості; принцип опори на апогей
явищ в мистецтві для розкриття і усвідомлення, як
образотворчої грамоти, так і змістових його художньої мови [5; 13:557].
Мета. Аналіз науково-методичних доробок дозволив нам визначити головні детермінанти логіко-смислового змісту дидактичних умов художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в сучасних умовах розвитку національної освіти України. Таким чином, на
цій основі ми окреслили складові концепт-моделі
дидактичних засад художньо-графічної підготовки
майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Формування професійного, художньо-естетичного сприйняття, як
форми всебічного пізнання зображаємого мотиву та
усвідомлення образотворчих способів дій, є також
важливою задачею художньої дидактики. Б. Ф. Ломов відзначав, що усвідомлене і разом з тим цілісне сприйняття можливе в тому разі, коли особистість оволодіває знаннями про основні способи
зображення, про основні елементи структури змісту рисунка графічного аркуша, а також навичками
роботи в матеріалі. І далі відзначав, що почуттєве
сприйняття потрібно співвідносити з роботою над
формою, до початку графічного зображення умоглядно передбачити це зображення на чистому аркуші паперу [5]. Виходячи із цих вищезазначених
положень, нами визначено, що процес формування
художньо-графічного образу, який має незначну
відмінність від процесу формування образу засобами
інших видів образотворчого мистецтва (живопис,
скульптура), зумовлюється особливостями трьох
рівнів пізнання в процесі розумово-практичної художньо-графічної діяльності. Перший – сприйняття, другий – уявлення, як психологічні способи дій
та третій, як практичний спосіб техніко-технологічного відображення мотиву, його образу на зображальній площині у відповідності вимог визначених змістом програмного завдання (системою графічних вправ – технічних, формоутворюючих, композиційних, навчально-творчих та творчих).
Художньо-графічну підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва ми розглядаємо
як цілісну дидактичну систему, котра структурно
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побудовано так: на першому етапі формуються
основи художніх уявлень, на другому – основи художніх знань, тобто художнього мислення і на третьому – основи художньої культури, тобто базові
основи художньо-образного усвідомлення мови
графіки. Цілісність дидактичної концепт-моделі
передбачає постановку мети конкретного завдання за модулями, а саме: обсяг інформації, котра
розглядає поняття, закономірності мистецтва графіки (від педагога та дидактичних засобів) й забезпечує зміст художньо-графічної освіти; доречні
методи навчання сучасної педагогіки мистецтва та
форми навчання (фронтальні, індивідуальні, групові, за допомогою електронних носіїв); дидактичні засоби навчання (посібники, наочність, методичні рекомендації, структурно-логічні карти) та
структура занять за змістом програмного завдання предмету, що передбачає послідовність навчально-творчої діяльності та контроль і корегування, оцінювання досягнень студентів; тривалість занять на протязі семестру, що надає можливість засвоїти на практиці програмний матеріал,
як за змістовим модулем, так і виконати творчий
індивідуальний проект; отримання результату навчально-творчої діяльності студентів через якісний і кількісний контроль, оцінювання навчальнотворчих досягнень студента (відповідно критеріям кредитно-модульного оцінювання за стобальною системою); аналіз результатів (перегляд робіт, обговорення результатів, рефлексія).
Важливою компонентою мають бути доречні
умови для протікання навчально-творчої діяльності студентів (спеціалізована майстерня з обладнанням та матеріалами). І найбільш значущою
умовою для ефективного вирішення завдань програми є постать педагога-художника, котрий здатний на професійному рівні компетентності й особистої культури організовувати й здійснювати
процес художньо-графічної підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва. Ці обставини
обумовлюють зміст складових структурно-функціональної концепт-моделі дидактичних засад художньо-графічної підготовки майбутніх учителів
образотворчого мистецтва в системі педагогічної
освіти. Важливою складовою її є перш за все методика наочного навчання, в котрій характер змісту
художньої дидактики спрямовано на формування і
розвиток художньо-аналітичного та художньо-образного мислення особистості в процесі виконання системи завдань-вправ на основі усвідомленого
теоретичного матеріалу.
Означені концептуальні пріоритети стали науковим підгрунттям для подальшого педагогічного
пошуку вихідної позиції у розгляді складових змісту концепт-моделі дидактичних засад художньографічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Такими складовими перш за
все є теоретичний та практичний, наочно-методичний матеріал, зміст котрого спрямовано на: а)
усвідомлене сприйняти теоретичних положень
мистецтва графіки; б) формування розуміння своєрідності мови художньої графіки, тобто формуван-

ня мислення в матеріалі; в) глибоке засвоєння залежності композиції від прийнятих типів зображальної поверхні та способів художнього вираження засобами графіки; г) засвоєння психологічних
закономірностей зорового сприйняття та способів
користування ними для створення художньо-образної структури графічної композиції в її функціональному зв’язку із застосуванням різноманітних способів та прийомів графічного зображення
художніми матеріалами (мислення в матеріалі); д)
оволодіння принципами створення (від задуму до
відтворення художнього образу в заключному етапі) графічної композиції на основі міцних знань
техніко-технологічних процесів та практичних умінь
використовувати зображально-виражальні засоби
різних графічних технік, виявляючи їх особливості
в створенні творчих робіт.
В основу проекту концепт-моделі покладено достатньо великий досвід, накопичений автором статті
та Одеською художньо-педагогічною школою.
У відповідності з характером пізнавально-практичної образотворчої графічної діяльності студентів ми передбачаємо систему шляхів та методів,
спрямованих на вирішення навчально-виховних
задач, детермінованих базовими дидактичними,
психологічними та соціально-педагогічними закономірностями освітнього процесу. Вони забезпечують концептуальну модель процесу пізнання – навчання – учіння – творчості студентів на заняттях
академічного курсу «Теорія і практика графіки»
дидактично-змістовими лініями.
Окреслені механізми пізнавальної діяльності
дозволили класифікувати орієнтовану систему
графічних вправ у зв’язку з навчально-творчими
завданнями і ступеня вираженності тих новоутворень, котрі створюються під час сприйняття і відтворення дійсності засобами художньої графіки на
різних рівнях художньо-пізнавальної діяльності. В
основу побудови системи вправ покладено закономірності співвідношення реконструктивної і творчої діяльності. Реконструктивне пізнання виступає
як підготовча ланка, а творче – як головна. Всередині реконструкції завжди присутні елементи
творчості, а всередині творчості – елементи реконструкції. Кожна вправа передбачає рішення конкретної навчально-пізнавальної та творчої задачі
за допомогою різних форм аналізу і синтезу. В дидактичну модель художньо-графічної підготовки
майбутніх учителів образотворчого мистецтва нами було введено систему вправ на таких рівнях навчально-пізнавальної діяльності:
відтворювальний рівень пізнавально-навчальної діяльності (настановчі, технічні вправи);
інтерпретаційний рівень художньо-пізнавальної діяльності (навчально-пізнавальні, допоміжні,
додаткові і варіативні вправи);
творчий рівень художньо-творчої діяльності
(проблемні та творчі вправи і завдання).
Конструкт-модель передбачає забезпечення
процесу «пізнання–навчання–учіння–творчість» дидактичними умовами у відповідності структури, логіки і рівнів розвитку художнього пізнання [3; 8; 14].
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Різні рівні пізнавально-практичної діяльності доцільно доповнюють один одного і вслуговують
орієнтиром для конкретного і цілеспрямованого
розгляду дидактичних засобів художнього навчання студентів основ мистецтва графіки. Для забезпечення процесу художньо-графічної підготовки
студентів ми розробили систему дидактичних матеріалі для кожного етапу. У відповідності організаційно-методичних форм і методів пізнання–навчання–учіння–творчості ми застосовуємо різноманітну наочність (твори майстрів графіки, графічні роботи студентів та школярів, таблиці з основ графічної мови, структурно-логічні карти техніко-технологічного та творчого (композиційного)
процесу створення графічного зображення, утворення художнього образу різноманітними способами та прийомами оригінальної графіки, авторські
посібники, наочно-методичні розробки з основ
графічної композиції, альтернативні програми, посібники а також навчальні видання вітчизняних і
зарубіжних авторів, художників-графіків.
Практична робота на першому етапі процесу пізнання–навчання–учіння–творчості спрямована на
пізнання фундаментальних закономірностей образотворення через оволодіння формальною композицією в сукупності всіх її складових за допомогою
системи формальних настановних вправ. Важливою
дидактичною умовою є використанням графічної
палітри зображальних засобів (лінія, штрих, м’ятно, точка, зигзаг, розчерк) в організації всіх складових формальної, тобто безпредметної композиції в
лінійному, тоновому, комбінованому вирішення.
Завдання-вправи передбачають розгляд й усвідомлення поняття «гармонія художньої форми в
композиції», тобто сукупність розумово-практичних способів дій має бути спрямована на організацію формату зображальної площини через урівноваження форм та їх співрозмірності. Забезпечується цей етап методикою наочного навчання з дидактично змістовими лініями (композиція, форма,
простір, колір, художня техніка з її прийомами і
способами виразного формоутворення) за структурно логічною послідовність на пропедевтичному рівні. Це дозволяє студентам оволодіти графічною палітрою зображення форми в формальній
безпредметній композиції у форматі аркуша паперу, як зображальної та художньої площини.
Пошуковий експеримент нашого дослідження
підтвердив визначену дидактичну концепт-модель художньо-графічної підготовки студентів, в
основу котрої покладено художній принцип «не
оформлювати форму, а виражати її, вкладати творчу думку в образ», що є дидактичною передумовою
протікання процесу оволодіння мовою графіки.
Основним творчим методом створення навчальнотворчої роботи для розробленої методики навчання основ мистецтва графіки є відтворення художньої пластичності форми графічним рисунком,
котра композиції надає змістовність і значущість в
образному вираженні.
На основі аналізу кола питань, що порушуються
в теорії і практиці художньої графіки, ми визначи110

ли такі пріоритетні дидактичні умови й завдання
концепт-моделі, котрі перш за все спрямовані на
розкриття загальних положень теорії композиції,
зміст котрої розглядає: а) мистецтво як форму художнього сприйняття світу; б) просторовість, зображальність та зоровість; в) діалектичне протиріччя рухового та зорового сприйняття; г) конструкцію та композицію в графіці, а також типи зображальних поверхонь (рухомо-дотична, рухомо-зорова та зорова); д) системи проектування простору світу, в залежності від вибраного типу зображальної поверхні; е) історичний огляд розвитку та
видозміни систем проектування на зображальні
поверхні (від настінного живопису до наших днів,
як найважливішого фактору, що формує внутрішню форму художнього твору, а відповідно і композицію, як головну структуру форми); ж) закони,
принципи та засоби композиції; з)композиційну
побудову (гармонії композиції) методом «золотого
перетину».
Важливим завданням для дидактичного розгляду методики художнього навчання за змістом
концепт-моделі є завдання, що пов’язані із графічними художніми техніками та техніко-технологічними операціями (способами та прийомами виразного зображення, образотворення), тобто створення художньої графічної роботи.
Лекційний та практичний зміст навчально-пізнавального матеріалу передбачає розгляд методичних питань про творчі методи створення графічної композиції, а саме: вибір композиційних принципів та засобів, що дозволяють найбільш яскраво
створити художній образ («мислення в матеріалі»); творчо-технологічні особливості різноманітних видів графіки; обмеженість й специфічність
графічних зображальних засобів та їх вплив на
трансформацію теорії композиції стосовно графіки; специфічні способи формування стилю в графічному творі; функціонально-структурний аналіз
графічних композицій, а також питання щодо проблеми вирішення просторово-часових співвідношень в графічній композиції та геометрично-протилежного зображення в графіці у відповідності
специфіки їх застосування.
Основна складність в засвоєнні графічних технік та основ графічної композиції полягає не в лекційному курсі, а в практичних заняттях, тому що
єдиний спосіб випрацювати «мислення в матеріалі»
– це систематичне виконання практичних вправ та
завдань, що закріплюють теоретичний курс. «Мислення в матеріалі» – не що інше, як можливість передбачення кінцевого результату, тобто композиції, яка може бути створена тільки при напрацюванні усвідомлених, увійшовши в руку навичок,
коли творчий процес направлено на самовираження, не скуте турботою про ремісничу квінтесенцію
зображення. Ускладнення завдання композиції надає можливість студенту засвоїти теоретичні положення не тільки шляхом навчання, а й в ході творчості, тобто усвідомити весь процес зсередини.
За результатами довготривалого дослідження
ми прийшли до висновку, що в процесі навчальної
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художньо-графічної діяльності особистість пізнає
не тільки реальну дійсність, але й опредмечує свої
знання, накопичує професійний досвід у формі
умінь та навичок, що процес пізнання-навчанняучіння-творчості здійснюється не емпірично, а в
формі академічної підготовки, цілеспрямованої на
придбанням знань, формуванням навичок та уміння застосовувати техніко-аналітичні та художньообразні способи дій графічної образотворчої діяльності. Техніко-аналітична підготовка та художньообразне пізнання, успішне оволодіння мистецтвом
графіки студентами, перш за все повинні базуватися
на теоретичних знаннях основ графічної композиції,
правил зображення засобами графіки, на знаннях
основ формування художнього образу, на розуміння особливостей художньої графіки, процесу образного пізнання і адекватного відображення навколишньої дійсності в системі художніх образів.
Визначений масив дидактичних умов створює
основу для продуктивної пізнавальної, навчальнотворчої діяльності студентів, результатом котрої є
достатньо якісний рівень образотворчих досягнень в галузі мистецтва графіки.
Таким чином, логіко-смисловий зміст концептмоделі спрямовано на методичний розгляд складових багатомірної педагогічної технологія художнього навчання в галузі мистецтва графіки.
Логіко-смисловий зміст поєднує складові компоненти визначеного процесу в образно-понятійну
дидактичну конструкцію з її методичними функціями. Такий системно-цілісний дидактичний підхід надає можливість більш доцільно управляти педагогічним процесом, отримувати якісні показники результатів навчання і виховання особистості.
Висновки і перспективи. Застосований комплексний підхід до визначення суттєвих характеристик художньо-графічної діяльності студентів в
процесі пізнання–навчання–учіння–творчості дозволило дослідити, обґрунтувати і сформулювати
базові дидактичні умови реалізації програмного
змісту навчального курсу «Теорія і практика графіки». В представленій концепт-моделі ми окреслили основні параметри її структури, а саме мету, дидактичні задачі, зміст. Ефективність структури
процесу художньо-графічної підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва де термінується окресленим дидактично змістовими умовами, котрі передбачають методику поетапного оволодіння основами мистецтва графіки.
Структурування дидактичних умов художньографічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва є подальшим завданням дослідження.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах духовного та національного розвитку суспільства
першочергової значущості набуває формування
культурної свідомості підростаючого покоління,
що ґрунтуються на базі законів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту». У законодавчих
документах підкреслена нероздільність навчання
та виховання, що виявляється в підпорядкуванні
організації та змісту освіти завданням формування
всебічно розвиненої особистості, яка є найвищою
цінністю суспільства [3; 4]. Ідея розвитку талантів,
розумових і фізичних та художньо-естетичних
здібностей, формування якісного рівня компетентностей, високих моральних якостей, наголошена
важливим чинником на законодавчому рівні [4].
Поряд із дошкільними установами, загальноосвітніми школами на формування художньо-естетичної культури підростаючої особистості впливає
розвинута система спеціалізованих позашкільних
навчальних закладів. Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей і обдарувань учнів,
розширення сфери їх інтересів та духовних запитів, професійного визначення [4: 2]. На думку науковців, початкова спеціальна та середня художня
освіта є дієвим засобом формування особистості,
на основі свідомого сприйняття цінностей світового та національного мистецтва (А. Бокотей, С. Мартинюк) [8]. Проблема інтегративного підходу у вихованні знайшла своє відображення у працях А. Богуш, Т. Дем’янюка, І. Зязюна, С. Коновець, В. Кононенка, Р. Скульського, М. Стельмаховича, К. Ушинського та ін. Отже, адаптаційна діяльність позашкільних закладів допомагає культурно-ціннісній
орієнтації особистості в сучасному художньо-мистецькому просторі.
Метою статті є розгляд проблем та завдань методики художнього навчання на основі інтегративного підходу до процесу виховання учнів молодших класів ПНЗ (позашкільних навчальних
закладів). Однією з нагальних проблем сьогодення
є потреба у створенні нових якісних, продуктивних методик художнього навчання, з використанням інтегративних програм з образотворчого мистецтва для молодших класів у ПНЗ.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Вивчення наукової літератури доводить, що використання інтегративного підходу, ідею комплексного впливу мистецтв висували такі педагоги та
діячі культури: П. Блонський, С. Коновець, Б. Неменський, Г. Шевченко, О. Щолокова, Б. Юсов, Б. Яворський. На думку науковців, усі види мистецтв споріднені й утворюють динамічну систему, єдиний організм із загальними закономірностями (Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Л. Савенкова). Основним напрямком наукових досліджень цієї проблеми, як
зазначають автори, перш за все постає розробка
змісту сучасних програм «Образотворче мистецтво» загальноосвітніх шкіл [7; 9]. Напрямок інтегративного підходу в педагогічній системі позашкільної художньої освіти має недостатню розповсюдженість розробленого навчально-методичного матеріалу.
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Досвід роботи художніх шкіл свідчить про необхідність розгляду та наукового обґрунтування змісту сучасних інтегративних програм з образотворчого мистецтва для молодших класів в позашкільних навчальних закладах.
Аналіз питань із визначеної проблеми показує,
що в розвинутих країнах у системі освіти на початку ХХІ ст. спостерігається тенденція зростання
складової частини гуманітарних і художніх дисциплін [1]. Точні дисципліни, що забезпечують розвиток сучасної науки та техніки, так само, як і гуманітарні та мистецькі, потребують збалансованого та врівноваженого підходу в методичному обґрунтуванні змісту процесу інтегрованого художнього навчання. Сучасна молодь, на думку дослідників, ставиться з прохолодою до будь-якого зайвого навантаження при вивченні точних або гуманітарних наук. Для них переважним є комфортне
проведення часу, що свідчить про кризу ціннісних
орієнтирів [6:11]. Адже усі досягнення техногенної
цивілізації не є носіями культури та етичних норм.
Цю роль відіграють суспільство, родина та індивід,
які за допомогою матеріально-технічної бази здатні транслювати ті важливі цінності, орієнтири та
норми, без яких людство підходить до проблеми
сутності людської природи, «антропологічної катастрофи» цивілізації (М. Мамардашвілі) [5], кризи
«людяності суспільства» (Тейяр де Шарден, К. Леві-Строс) [2].
Позитивним впливом образотворчого мистецтва у збалансуванні складових інтегративного підходу в системі початкової художньої освіти є його
здатність плідно розвивати емоційно-чуттєву сферу, поглиблювати знання, інтенсифікувати візуальний і сенсорний досвід, формувати загальну та
естетичну культуру особистості. Іншими словами,
інтегративне збалансоване мотивування продуктивних пізнавальних способів дій учнів при залученні до образотворчої діяльності та оволодінням
масивом знань з основ культурології, історії мистецтва допоможуть соціальній адаптації їх у сучасному національному та європейському художньокультурному просторі.
Таким чином, завданням позашкільних навчальних закладів можна визначити як соціальну,
так і естетичну орієнтацію, спрямовану на культурне залучення учнів у сучасне середовище людської діяльності. Важливе значення набувають інтегровані програми з образотворчого мистецтва,
що є складовою сучасної системи художньо-естетичної освіти підростаючого покоління. Такий підхід спрямовує забезпечення потреб особистості у
творчому прояві, інтелектуальному та духовному
розвитку. Реалізує два основних напрямки: поперше, ознайомлення із різними видами образотворчого мистецтва, а саме їх мовою та грамотою,
що формують естетичний смак, художню компетентність; по-друге, підготування до активної професійної та громадської діяльності, а також створення власного культурного дозвілля. Ці напрями
інтегративних програм ПНЗ визначають освітньовиховну функцію як носія духовності та культури,

спрямовану на вирішенні проблем не тільки художнього характеру, а й морально-ціннісного.
У науковій літературі існує думка, за якою з 5060 років однією із причин створення системи художніх шкіл у СРСР було заповнення деяких прогалин змісту загальноосвітніх шкіл, не стільки практичного, скільки теоретичного, культурологічного
характеру. У змісті планів художніх шкіл історія
мистецтв була теоретичною базою й існувала як
окремий предмет, з достатнім обсягом часу, а малюнок, живопис, композиція, скульптура та декоративно-прикладні направлення мали практичний
характер. Постановою Кабінету міністрів України
від 5 серпня 1998 р. «Про затвердження Базового
навчального плану загальноосвітніх навчальних
закладів» були введені нові предмети з 1 вересня
2001 р., серед яких «Культурологія». Зрозуміло, що
одна година на тиждень – не достатній обсяг часу,
за який проблематично розкрити великі культурні
надбання людства [8]. У загальноосвітній школі
нині розроблена методична література та підручники, що містять не тільки досягнення живопису,
архітектури, а також музики, театру, кіно-відео мистецтва, літератури (JI. М. Масол, О. В. Гайдамака,
Н. Є. Міропольська, Г. М. Падалка).
На думку психологів, образотворча діяльність
дитини є одним із небагатьох художніх занять, у
яких вона виступає джерелом, творцем власного
задуму. Спорт (художня гімнастика, акробатика,
фігурне катання), танок (балет), образотворча діяльність є складними системними процесами та соціальними за своїм походженням (Л. Виготський).
Ці види діяльності не можливі без базової підготовки під наглядом фахівця. За думкою Б. П. Юсова, вірш або музику, діти вивчають і відтворюють,
з точки зору виконавця, у тому порядку, що задумав композитор чи письменник. Вільного створення образів засобами різних видів мистецтв, діти
можуть досягти через певний час навчання. Для
молодшого віку образотворча діяльність є провідною у зв’язку з безпосереднім творенням образів,
розміркуванням, накопиченням зорових спостережень, розвитком здібностей, оперувати ними під
час сприйняття довколишнього світу, а також завдяки власному прояву та ставленню до навколишнього середовища [12].
Особливості сучасної педагогічної технології
освіти вивчаються вченими як процес цілеспрямованої та планомірної соціалізація особистості [7: 8].
За нашим припущенням, інтегративне викладання
образотворчого матеріалу на етапі початкової художньої освіти допоможе багатоплановому та глибокому впливу на молоду особистість [9: 10].
Поняття інтеграції в педагогіці визначається як
взаємопроникнення різних предметів на базі одного провідного освітнього компонента, що надає
можливість системного відтворення образу світу у
свідомості дітей, і допомагає створити цілісну та
гармонійну картину реальної дійсності. У цьому
аспекті Б. Юсов окреслив поняття «взаємодія мистецтв», що вбирає в себе термін «інтеграція», як
невід’ємний компонент взаємодії. Спільність емо113
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ційної природи творів різних видів мистецтв становить основу для комплексного розвитку юної
особистості. За припущенням Б. Юсова, інтеграція
є рівнем взаємодії мистецтв [12], яка ґрунтується
на змістовно-формальній конкретності кожного мистецтва й обумовлює закономірності існування їх комплексу, на що звертали свою увагу М. Григор’єв,
Л. Литвиненко, Н. Лисіна, Г. Шевченко та інші.
Виклад основного матеріалу. На основі аналізу
значного масиву наукової літератури з визначеної
проблеми та досвіду роботу ПНЗ ми прийшли до
висновку, що інтегративний курс повинен забезпечуватися методикою художнього навчання в міжпредметному зв’язку дисциплін: малюнок, живопис, композиція, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво (література, музика, кіно-відео мистецтво додатково) на базі провідного компоненту
– історії мистецтв.
Такий підхід потребує розгляду спеціалізованого інтегративного курсу художнього навчання,
зміст якого спрямовано на формування у дітей
системи знань із різних видів мистецтв.
У результаті пілотного дослідження було з’ясовано, що дидактичний принцип міжпредметного
зв’язку учбового матеріалу інтегративної програми для молодших класів повинен поєднати різні
блоки практичних і теоретичних направлень, тобто змістовних ліній художнього навчання.
На основі результатів дослідження ми визначили завдання інтегративної програми для молодших класів ПНЗ, а саме:
1) формування здатності особистості усвідомлювати свій власний розвиток як невід’ємну складову національної та світової культури;
2) виховання особистості, здатної до самовизначення та самоствердження в різних сферах продуктивної діяльності;
3) підвищення образотворчої креативності, розвиток індивідуальних особливостей засобами комплексного використання різних видів мистецтв;
4) підготовчий етап для продовження навчання
за фахом у старших профорієнтаційних класах ПНЗ.
У початкових класах ПНЗ інтегративна програма, перш за все повинна містити в собі принцип
виховання засобами образотворчого мистецтва –
це композиція, колір, форма, простір та прийоми і
засоби створення образу. Оволодіння образотворчими засобами потребує інтегративного подання
учбового матеріалу. Певний обсяг мистецтвознавчих тем запропоновано вивчати паралельно із засвоєнням практичних навичок.
Інтегративний навчальний матеріал, що ґрунтується на основі провідного компоненту – історії
мистецтв, спрямований на художньо-естетичний
розвиток учнів, вагомо підвищує ефективність
процесу оволодіння ними знань, а також адаптує
до нових видів образотворчої діяльності.
До творчої роботи дитину необхідно готувати,
звертаючись до тієї інформації, що вже закладена
самим викладачем, і яку потрібно вдосконалювати
конкретними дидактичними вправами. Спираючись
на основний компонент інтегративної програми
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(історія мистецтв), ми визначили розподіл тем відповідно до вікового розвитку та рівнем предметної компетентності учнів у галузі художньої культури. Комбінування тем змісту програми закладено на пропедевтичному рівні з урахуванням особливості дитячої психіки до частої зміни інтересів.
Ураховуючи зміни діяльності на уроках, ми розглядаємо певний історичний період, наприклад, Давній Світ як художню культуру, в яку заглиблюються діти, виконуючи завдання в різних техніках (малюнок, живопис, композиція, скульптура). Цілеспрямоване навчання та поступове ускладнення завдань на пропедевтичному рівні надає можливість
сформувати стійкі асоціації до певної історичної
епохи та закріпити потрібні практичні способи дій
образотворчої діяльності. Заздалегідь підготовлений наочний та теоретичний матеріал допоможе не
перевантажувати теми несуттєвою інформацією.
Дослідники психології дитячої творчості підкреслюють, що для якісного глибинного засвоєння
навичок і вмінь потрібно багаторазове та різноманітне опрацювання конкретного прикладу чи принципу. Таких підходів до однієї теми може бути до
100-200 разів (Н. Ф. Тализіна) [9]. У нашій педагогічній практиці художнього навчання засоби та форми
завдань відрізняються один від одного, щоб зберегти інтерес та зацікавленість дітей до самого процесу
образотворення. Відпрацювання розумово-практичних способів художньо-естетичної діяльності відбувається тривалий час протягом тижня чи місяця.
Інтегративний процес художнього навчання здійснюється під керівництвом викладача. З більш-менш
простими завданнями діти здатні впоратись, але
роль викладача, що ініціює пізнання, створює особливі педагогічні умови на уроці, контролює якість
виконання завдань, є вагомою. Творчий пошук дітей
у навчальній діяльності здійснюється за настановою
фахівця, який методично розкриває основи образотворчої грамоти та мови. Водночас викладач враховує індивідуальні здібності учнів, звертає увагу на
емоційно-психологічний стан кожного в класі, тобто
викладач продуктивно здійснює управління процесом художньо-естетичного розвитку дитини.
Інтегративний розподіл матеріалу з історії мистецтв у початкових класах ПНЗ надає можливість
послідовно, за результатами спостережень, у середніх і старших класах виокремити даний предмет у спеціальне теоретичне заняття. У зв’язку з
тим, що діти особливий інтерес до образотворчого
мистецтва мають саме в молодшому шкільному віці, суттєвий «відсів» учнів відбувається саме у 1-4
класах. У старші класи ПНЗ вступають чи бувають
переведені діти, які мають більш глибокі уподобання в цьому напрямку та бажають продовжувати освіту за фахом. Засвоєння змісту завдань інтегративної програми «Образотворча діяльність в
ПНЗ» у молодшій школі надає можливість учням
оволодіти основами образотворчого мистецтва
(закони композиції, кольорознавства, основи малюнка, скульптури, різноманітні техніки, декоративно-ужиткове мистецтво) у контексті змісту багатовікових досягнень світової та національної
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художньої культури. Використовуючи здатність
дитячого мозку вбирати особливо емоційну, цікаву інформацію, зберігати та опрацьовувати її досить тривалий час, надало нам можливість дидактично забезпечити багатопланову змістовну розумово-практичну діяльність учнів як педагогічну
форму розвитку дитячої психіки у ціннісно-орієнтованому, культурному напрямку.
З нашого досвіду можна зробити висновок, що у
старших класів ПНЗ запропонованою програмою
формується і розвивається більш якісний рівень
засвоєння та усвідомлення теоретичного матеріалу на уроці історії мистецтв. Такий підхід надасть
змогу на уроках малюнка та живопису конкретно
зосереджуватися на досяганні майстерності у певних техніках.
На даний час у зв’язку з тим, що старші діти мають дуже велике навантаження в загальноосвітній
школі, багато відвідують інші гуртки, курси та заклади. Часто саме історія мистецтв – такий важливий для культурного розвитку молоді напрям – залишається поза увагою, як у молодшій, так і у старшій школі. Випускники ПНЗ мають недостатньо
якісний рівень культурологічних та мистецтвознавчих знань, недостатньо сформований світогляд, невисокий рівень компетентності розуміння
стану національного мистецтва та його місця серед інших культур. Утілення сучасної інтегративної програми образотворчої діяльності для молодших класів ПНЗ, що базується на основі освітнього
компоненту історії мистецтв, надає змогу сформувати якісний загальнокультурний рівень у дітей.
Висновки і перспективи. Використання інтегративного підходу у викладанні образотворчого
мистецтва в позашкільних навчальних закладах
детерміновано наступними причинами: станом
культурного розвитку молоді, розробками науковців, законодавчою базою нашої країни. Ефективність формування ціннісно-орієнтованої методики
виховання учнів молодших класів ПНЗ за допомогою використання Інтегративної програми «Образотворча діяльність в ПНЗ» на базі провідного компоненту історії мистецтв надало змогу вирішити
такі питання: а)розширення гносеологічних можливостей дітей, уміння оцінювати й проявляти
своє ставлення в творчому напрямі; б) створення
впливу художнього образу споріднених видів мистецтв на психічні процеси особистості, що сприяє
формуванню внутрішнього світу в цілому; в) збагачення духовного, естетичного розвитку особистості в системі художньої освіти учнів ПНЗ; г) загальні та специфічні закономірності мистецтва осягаються на широких засадах комплексної взаємодії
шкільних предметів.
Найголовнішими результатами інтегративної
програми в позашкільних навчальних закладах є
не тільки набуття певних знань, умінь і уявлень, а
й загальний духовний розвиток особистості, складовими якого: творчі здібності, моральне самовдосконалення, гуманістична світоглядна позиція, повага до національної культури, образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтв.
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ХУДОЖНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН
(НА ПРИКЛАДІ «КОМПОЗИЦІЇ ЗАЧІСКИ»)

Віщенко О. В. Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних
дисциплін (на прикладі «Композиції зачіски»). Інтерактивні технології є неодмінною умовою для функціонування високоефективної моделі навчання, основною метою якої є активне залучення кожного з учнів у освітній
і дослідницький процеси. Застосування інтерактивних
технологій у навчанні полегшує сприйняття матеріалу,
сприятливо впливає на мотивацію студентів. Використання інтерактивних технологій на фахових заняттях
сприяє розвитку та формуванню уяви, створенню нових
образів, напрямів, тенденцій і технологій у перукарському мистецтві.
Ключові слова: інтерактивні технології, композиція,
зачіска, методи навчання, презентація.
Вищенко О. В. Использование интерактивных технологий в процессе преподавания художественнопрофессиональных дисциплин (на примере «Композиции прически»). Интерактивные технологии являются непременным условием для функционирования
высокоэффективной модели обучения, основной целью
которой является активное привлечение каждого из
учеников в образовательный и исследовательский процессы. Применение интерактивных технологий в обучении облегчает восприятие материала, благоприятно
влияет на мотивацию студентов. Использование интерактивных технологий на профессиональных занятиях
способствует развитию и формированию воображения,
созданию новых образов, направлений, тенденций и
технологий в парикмахерском искусстве.
Ключевые слова: интерактивные технологии, композиция, прическа, методы обучения, презентация
Vishchenko O. V. Using interactive technologies in
the process of teaching artistic and professional disciplines (through «Composition of hairstyles»). Interactive
technology is a prerequisite for the operation of highperformance model of learning, the main purpose of which is
active involvement of each of the students in the educational
and research processes. The use of interactive technologies
in teaching facilitates the perception of the material, has
positive effect on students' motivation. The use of interactive
technologies for professional classes promotes development
and formation of imagination to create new images, directions, trends and technologies in the art of hairdressing.
Key words: interactive technology, composition, hairstyle, teaching methods, presentation.
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Постановка проблеми. У наш час досягнення
науково-технічного прогресу супроводжуються великими змінами в різних галузях, у тому числі й в
освіті. Удосконалення міжнародних стандартів навчання показує наскільки важливим для освіти є
процес підготовки висококваліфікованих фахівців
на основі використання нових освітніх технологій
та інновацій, недолік яких останнім часом особливо відчувається.
Актуальним є застосування в ході навчальновиховного процесу інтерактивних форм і методів
навчання, особливо на заняттях художньо-професійної спрямованості, на прикладі дисципліни «Композиція зачіски» для студентів напрямку підготовки 020207 «Дизайн».
Головним завданням, що стоїть перед викладачами творчих спеціальностей – зробити процес навчання цікавим для студентів, динамічним і сучасним. І в цьому педагогам допомагають інтерактивні технології та методи.
Аналіз останіх публікацій та досліджень. Особливості застосування в навчальному процесі інтерактивних освітніх технологій представлено в роботах Т. Паніної, Л. Вавілової, Ю. Гущина, П. Щербань.
М. Гулакова, Г. Харченко у своїх дослідженнях розглядали інтерактивні методи навчання у виші як
педагогічну інновацію.
Мета статті – розкрити особливості застосування інтерактивних технологій у процесі викладання
художньо-професійних дисциплін при проведенні
теоретичних і практичних занять.
Виклад основного матеріалу. У ході засвоєння
дисципліни «Композиція зачіски» майбутній перукар-модельєр повинен уміти на основі навколишнього середовища знаходити ідею для розробки
нових форм зачісок, макіяжу, різних за стилістичним напрямком; розробляти та виконувати складні декоративні вироби зі штучного та натурального волосся; підбирати кольори і техніки макіяжу;
розробляти дизайн розпису нігтів, створювати індивідуальний художній образ кожного клієнта, на
підставі творчого виконання комплексного завдання з композиції.
Сучасний підхід до навчання повинен орієнтуватися на внесення у процес навчання новизни,
обумовленої особливостями динаміки розвитку діяльності, специфікою різних технологій навчання.
Сьогодні стало очевидним, що потрібно управляти
не особистістю, а процесом її розвитку. А це означає,
що пріоритет у роботі педагога віддається прийомам діалогового методу спілкування, спільним
пошукам істини та різним творчим завданням.
Основні методичні інновації пов'язані сьогодні
із застосуванням інтерактивних методів навчання.
Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської
від слова «interact». «Inter» – «взаємний», «act» – діяти. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма
організації пізнавальної діяльності, спосіб пізнання, здійснюваний у формі спільної діяльності студентів. Всі учасники взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії інших і
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свою власну поведінку, занурюються в реальну атмосферу ділового співробітництва з вирішенням
проблеми. Одна з цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, таких, при яких студент
відчуває свою успішність, свою інтелектуальну
спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання. Суть інтерактивного навчання полягає у спільній діяльності учнів у процесі пізнання,
освоєння навчального матеріалу, тобто кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде
обмін знаннями, ідеями, способами діяльності [1].
Китайська мудрість говорить: «Скажи мені – і я
забуду; покажи мені – і я запам'ятаю; дай зробити
– і я зрозумію». У цих словах знаходить своє відображення суть інтерактивного навчання. При використанні інтерактивних методів студент стає повноправним учасником процесу сприйняття, його
досвід служить основним джерелом навчального
пізнання. Викладач не дає готових знань, але спонукає учнів до самостійного пошуку. У порівнянні
з традиційними формами ведення занять, в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія викладача і студента: активність педагога поступається
місцем активності студентів, а завданням педагога
стає створення умов для їх ініціативи. Педагог відмовляється від ролі своєрідного фільтра, що пропускає через себе навчальну інформацію, і виконує
функцію помічника в роботі, одного з джерел інформації. Інтерактивне навчання широко використовується в інтенсивному навчанні. Для того, щоб
освоїти і застосовувати ці методи, викладачеві необхідно знання різних методик групової взаємодії.
Інтерактивне навчання забезпечує взаєморозуміння, взаємодію, взаємозбагачення. Інтерактивні
методи в жодному разі не замінюють лекційні заняття, але сприяють кращому засвоєнню лекційного матеріалу і, що особливо важливо, формують
думки, ставлення, навички поведінки. При використанні інтерактивних форм роль викладача різко
змінюється, перестає бути центральною, він лише
регулює процес і займається його загальною організацією, готує заздалегідь необхідні завдання і
формулює питання або теми для обговорення в
групах, дає консультації, контролює час і порядок
виконання плану.
Інтерактивні технології є неодмінною умовою
для функціонування високоефективної моделі навчання, основною метою якої є активне залучення
кожного з учнів у освітній і дослідницький процеси.
Застосування новітніх технологій у навчанні
полегшує сприйняття матеріалу, сприятливо впливає на мотивацію студентів та загальну ефективність освітнього процесу. До найпоширеніших інтерактивних методів у процесі викладання дисципліни «Композиція зачіски» можна віднести:
- творчі завдання;
- сase-study;
- презентація-проекту;
- майстер-клас;
- конкурси з перукарського мистецтва тощо.
Всі ці методи об'єднані високою ефективністю і
цілим рядом переваг. Розглянемо їх більш детально.

Під творчими завданнями розуміються такі навчальні завдання, які вимагають від студентів не
просто відтворення інформації, а творчості, оскільки завдання містять більший або менший елемент
невідомості і має, як правило, кілька підходів. Творче
завдання, особливо практичне, складає основу будьякого інтерактивного методу, мотивує студентів.
Невідомість відповіді і можливість знайти своє
власне «правильне» рішення, засноване на своєму
персональному досвіді й досвіді свого колеги, дозволяють створити фундамент для співпраці, співнавчанні, спілкування всіх учасників освітнього
процесу, включаючи педагога.
Однією з найбільш цікавих інтерактивних форм
проведення занять є розбір конкретних ситуацій,
який отримав за кордоном назву case-study. По суті, це навчання колективного проблемно-ситуаційного аналізу та прийняття рішень у контексті своєї
майбутньої професійної діяльності. Розбір ситуацій відповідає вимогам сучасної освітньої парадигми – «навчити вчитися», учасник повинен обробляти значні обсяги інформації, занурюватися в ситуацію, вникати в найменші деталі, оцінювати альтернативи й ризики, розуміти інших учасників,
«перенастроювати мислення» [2].
Сьогодні процес навчання збагачений такими
інтерактивними технологіями як: комп'ютер, сучасні мультимедійні технології (навчальні фільми,
презентації, власні розробки). Всі ці технології дозволяють підвищити процес сприйняття навчального матеріалу, що позитивно відбивається на ефективності навчання. Мультимедійні технології дозволяють якісно удосконалити процес навчання
фахівців на заняттях з предмету «Композиція зачіски». На даному занятті актуальні такі інтерактивні технології, як мультимедіа презентації, навчальні відео фільми з точною технологічною послідовністю, історичні відео фільми, які відіграють
значну роль у вдосконаленні навчального процесу,
навчальні інтерактивні та комп'ютерні програми,
спрямовані на проектування і створення цілісного
образу. За допомогою даних інтерактивних технологій у студентів розвивається проектне образне
мислення, збагачується образний запас історичних
і новітніх тенденцій і технологій моди, розвивається інтерес до професії, активізуються творчі та пізнавальні підходи. Використання інтерактивних
технологій сприяє розвитку та формуванню нових
образів, напрямів, тенденцій і технологій у перукарському мистецтві.
Навчальна дисципліна «Композиція зачіски» у
вищих навчальних закладах, формує у студентів
професійну творчу компетенцію шляхом розвитку
і вдосконалення всіх видів проектної діяльності:
проектування, розробка образу, малюнок, художнє
моделювання створеної роботи.
В основу такого навчального процесу закладено творче проектування, спрямоване на спільне рішення проблем, формування здібностей виділяти
головне, ставити цілі, планувати діяльність. Щоб
досягти синтезу вже існуючих образів з індивідуальною самостійною творчою розробкою студен117
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тів і активізувати їх на пізнавальні процеси, необхідне використання вище означених інтерактивних технологій.
Майстер-клас – це інтерактивна форма навчання та обміну досвідом, що об'єднує формат тренінгу та конференції. Майстер-клас (від англійського
masterclass: master – кращий; class – заняття, урок)
дійсно є семінаром, який проводить експерт у певній дисципліні, для поліпшення практичних досягнень у цьому предметі. Майстер-клас – сучасна
форма проведення навчального тренінгу-семінару
для відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з метою підвищення професійного рівня та обміну передовим досвідом учасників, розширення кругозору і залучення
до новітніх технологій.
Конкурсом вважається процес визначення найкращого претендента на перемогу (конкурсанта),
або кращих претендентів на перемогу (конкурсантів), відповідно до розроблених правил проведення професійного конкурсу. Визначення переможців здійснюється шляхом «якісного дослідження».
Мета проведення конкурсів – підвищити мотивацію і рівень професійної майстерності, а також
змусити студентів мобілізуватися за рахунок азарту, викликаного змаганням. Подібні конкурси проводяться у декілька етапів, рішення приймається
компетентним і авторитетним журі.
Творчий процес підготовки студентів до професійного конкурсу перукарів передбачає пошук ідеї,
форми і змісту зачіски, поєднаних у єдине ціле – проектний образ. В ході роботи над створенням стилізованого художнього образу за визначеною темою, де
головним арт-об’єктом є зачіска, включається асоціативний аналіз форми. Проектна ідея відображається
в малюнку, саме в ескізі визначається композиційна
побудова, конструкція зачіски. Для надання моделі
краси та гармонії виконують макіяж згідно призначення зачіски та тематики створеного образу.
Від сучасного навчального закладу потрібне
введення таких сучасних підходів до навчання, які
забезпечують розвиток комунікативних, творчих і
професійних здібностей і стимулюють потребу
майбутнього фахівця у самоосвіті на основі змісту
та організації навчального процесу [3:18].
Процес навчання повинен зацікавлювати, активізувати, залучати студентів у пізнавальну діяльність при вивченні предмета. Застосування освітніх інформаційних технологій дозволяє в значній
мірі інтенсифікувати навчальний процес і активізувати студентів.
Необхідно зазначити, що в навчально-виховному процесі інтерактивні методи навчання мають
свої переваги, серед яких:
- навчання стає індивідуальним, що враховує
особливості особистості, інтереси і потреби кожного учня;
- зʼявляється можливість ємко і стисло представити будь-який обсяг навчальної інформації;
- в кілька разів поліпшується візуальне сприйняття, значно спрощується процес засвоєння навчального матеріалу;
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- активізується пізнавальна діяльність студентів, вони отримують теоретичні знання та практичні навички.
Викладач вищого начального закладу повинен
створити необхідні умови для успішного навчання:
- готовність студента вчитися;
- застосування різних форм і методів навчання;
- повторення для закріплення знань;
- відповідність процесу навчання реальній життєвій ситуації;
- своєчасність неупередженої, адекватної оцінки дій студентів викладачем-тренером.
Розвиток творчого мислення та виховання творчої особистості – пріоритетні завдання для вищих
навчальних закладів, які готують фахівців з дизайну. Вирішити ці завдання можна за умов удосконалення навчального процесу та організації умов для
творчості студентів (професійні конкурси, фестивалі, робота в дизайн-студій та творчих лабораторій [4:34].
Висновки і перспективи. Для вдосконалення
навчального процесу у вищих навчальних закладах використовують сучасні технології освіти, які
дозволяють накопичувати, опрацьовувати, передавати великі обсяги інформації, відкривати великі
перспективи щодо розширення теоретичної бази
знань, та відпрацювання на практиці.
Таким чином, інтерактивні технології в навчальному процесі становлять собою ефективний
апарат розвитку художньо-професійних якостей у
студентів напрямку 020207 «Дизайн». Результатами використання інтерактивних методів навчання
засвідчили ефективність вироблення художньопрофесійних навичок у процесі засвоєння дисципліни «Композиції зачіски».
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феномен в системі позашкільної освіти Закарпаття.
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Софилканич М. И. З. Баконий, А. Турак: Неразрывность традиций художественного воспитания школьников. Ученик Иосифа Бокшая − Золтан Степанович Баконий вошел в историю художественного образования
Закарпатья как организатор эстетического воспитания
во внешкольном образовании, как основатель студии
изобразительного искусства, где прошли воспитание
тысячи детей школьного возраста. Студия С. Бакония
была образцовой на просторах Украины и всего Советского Союза. Методы работы З. С. Бакония продолжила и
развила Ангелина Турак. Эстетическое воспитание учащейся молодежи средствами изобразительного искусства − это феномен в системе внешкольного образования Закарпатья.
Ключевые слова: С. Баконий, А. Турак, эстетическое
воспитание, изобразительное искусство.
Sofilkanych M. Z. Bakonii, A. Turak: Continuity of
traditions of teaching pupils art. Yosyp Bokshai’s apprentice
– Zolotan Bakonii went down in history of art education in
Transcarpathian region as a promoter of aesthetic education
outside school, as a founder of fine arts workshop where
thousands of children got education. The workshop of Z. Bakonii was a role model for the whole Ukraine and even Soviet
Union. Anhelina Turak continued and amplified methods of
work of Z. Bakonii. Aesthetic education of school-aged children
by means of fine arts – is a phenomenon in the system of out of
school education in Transcarpathia.
Key words: Z. Bakonii, A. Turak, aesthetic education, fine
arts.
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Постановка проблеми. Позашкільна художня
освіта, пройшовши шлях становлення в різних політико-економічних та соціокультурних умовах,
накопичивши багатогранний організаційно-педагогічний досвід, залишається перспективним напрямом розвитку системи освіти та виховання підростаючого покоління. Водночас вона виступає засобом забезпечення зростання естетичного, морального та інтелектуального потенціалу шкільної молоді. Форми і методи позашкільного виховання активно розвиваються, незважаючи на складні умови сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Справу естетичного виховання шкільної молоді засобами образотворчого мистецтва в Закарпатті розвивав учень
Й. Бокшая – З. Баконій. Позашкільна освіта Закарпаття розвивалася від впливом Золтана Степановича
Баконія. Саме він у 1946 році заснував студію образотворчого мистецтва в Ужгородському палаці піонерів, якою керував 43 роки. Митець залишив значну теоретичну спадщину – близько 300 публікацій у
періодичній пресі про діяльність студії (1948-1989),
посібник для вчителів початкових класів з образотворчого мистецтва, методичні розробки, де обґрунтував систему художньої освіти школярів в умовах
позашкільних навчальних закладів [4].
Досягнення навчально-виховних цілей Золтаном Баконієм забезпечували такі форми роботи з
образотворчого мистецтва із різними віковими категоріями дітей, як: навчальні заняття; індивідуальна
та самостійна робота вихованців; практична підготовка. У сукупності вони сприяли популяризації образотворчого мистецтва, забезпечували високі результати творчого зростання молодого покоління,
яке презентувало себе на мистецьких виставках
різних рівнів (від місцевого до міжнародного).
Ефективність навчально-виховного процесу в
студії Золтана Баконія забезпечували методи навчання та виховання, які сприяли засвоєнню вихованцями обсягу образотворчих знань, умінь, навичок; розширенню їхнього світогляду, піднесенню
їх інтелектуального рівня; задоволенню потреб у
спілкуванні; забезпеченню розвитку талантів і здібностей дітей; реалізації виховних можливостей образотворчого мистецтва у процесі досягнення навчальних цілей; здійсненню гармонійного розвитку особистості; розвитку творчого потенціалу учнів; аналізу
результатів їхньої образотворчої діяльності та поведінки; створенню умов для емоційного розвантаження вихованців; протистоянню негативному впливу
вулиці, аморальним вчинкам [1].
Невід’ємною частиною системи естетичного виховання гуртківців, яка розширяла й збагачувала
світосприйняття школярів, підвищувала грамотність в образотворчій діяльності, було знайомство
з кращими творами художників, яке реалізовувалося на матеріалах мистецьких творів живопису,
скульптури, графіки, архітектури, народного образотворчого мистецтва. У розпорядженні педагогамитця було понад 1000 різних репродукцій відомих майстрів пензля, частина з яких була придбана бібліотекою, а більшість була зібрана самим З.
Баконієм [Там само].
119

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Студійці малювали з натури і по пам’яті, робили
тематичні та декоративні композиції, ілюстрували
казки і твори улюблених письменників. Портрет і
пейзаж, натюрморт і малюнки на вільну тему. Баконій ніколи не заперечував жоден стиль: різне
показував, у різному підказував. Інакше не вийшло
б із його учнів стільки відомих митців. Не випадково в нього займалися діти найвидатніших майстрів пензля А. Кашшая та З. Шолтеса, внучка Ф. Манайла, син письменника М. Томчанія. Студійцями в
різні роки були І. Віг, А. Бурдейний, В. Ганзел, С. Біба,
І. Клиса, В. Павлишин, О. Наурсков, Л. Яшкіна, Н. Пономаренко, М. Пуглик-Белень, М. Сирохман, П. Пилюгін, брати Скакандії, Д. Кремень та ін. Колишні
вихованці студії образотворчого мистецтва нині −
відомі художники, архітектори, лікарі, скульптори,
живописці, графіки, мистецтвознавці, письменники. Серед них народні та заслужені художники
України, а нині викладачі Закарпатської академії
мистецтв – В. Скакандій, Н. Пономаренко, М. Сирохман, І. Маснюк, О. Лукач, А. Волощук, В. МанайлоПриходько та ін. Остання, до речі, внучка славного
митця Федора Манайла.
Студія Золтана Баконія була першою позашкільною установою на Закарпатті, яка здійснювала
розвиток образотворчих здібностей, талантів, естетичних смаків школярів, поєднувала художнє
виховання з елементами академічної мистецької
підготовки, сприяла професійному самовизначенню студійців, забезпечувала поповнення місцевої
школи живопису новими іменами [4].
Загальним підсумком роботи З. С. Баконія стало
залучення до студії понад 8 тисяч вихованців; їх
участь у художніх виставках дитячої творчості в
понад 50-ти країнах світу, де вони неодноразово
були відзначені грамотами і цінними призами; художнє професійне становлення понад 500 вихованців, які по завершенні навчання у вищих художніх закладах Львова, Києва, Москви, Одеси, Харкова, стали професійними художниками, скульпторами, архітекторами, мистецтвознавцями. Цими досягненнями студія пишалася, завдячуючи багатоманітності форм і методів роботи, індивідуалізованому підходу до своїх вихованців невтомного педагога-новатора Золтана Баконія.
Про його діяльність писали багато дослідників:
І. Небесник, П. Ходанич, С. Федака, В. Зубач, В. Бурч,
А. Васильєва, І. Голод, С. Жупанин, О. Левченко, Т. Сорочан, зокрема більш детально дослідила творчість
Золтана Баконія вихованка його студії, доцент Закарпатської академії мистецтв Аліна Волощук, яка
захистила дисертацію на тему: «Система художньої освіти школярів у спадщині Золтана Баконія
(1946-1989 рр.)».
Заснована ще у 1946 році славним педагогом
Золтаном Степановичем Баконієм студія образотворчого мистецтва продовжує активно виховувати юні таланти та поповнювати лави митців рідного
краю. Вихованці студії є активними учасниками різних конкурсів, які проходять не тільки у ПАДІЮНі,
Ужгороді, області чи на теренах України, але і далеко за їх межами. Діти, педагогом яких є заслужений працівник освіти України Ангеліна Андріївна
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Турак, вже прославилися як переможці на таких
конкурсах: «Я хочу жити в якісному світі» (Катерина Розумник, Віктор Мойсєєв, Юлія Борисенко, Яна
Лучин, Анастасія Харута), «Митниця очима дітей»
(Анастасія Стецюк, Анастасія Заяць) та ін. Приємною звісткою було визначення серед кращих на
Міжнародному конкурсі у чеському місті Лідіце вихованки Габріели Деренак. За сім років навчання
для дівчини це не перша перемога. Вона дуже здібна, активно включається у всі конкурси. Відтак неодноразово отримувала трофеї: «Мій мальовничий
край», конкурс, який проходить на честь засновника
студії, «Моє рідне місто», «Українська служба ДАІ
очима дітей» (біл-борди з її малюнком можна було
бачити по всій Україні). Щороку кращі вихованці
демонструють свої творчі надбання на персональних
виставках, які проходять у ПАДІЮНі. Такі виставкизвіти уже представили понад три десятки вихованців. На заняттях студії діти не тільки малюють, але й
освоюють образотворчі техніки, такі як розпис, імітація, пастельна графіка, квілінг, об’ємна паперова мозаїка, робота пластикою, батік, аплікація. Таким чином, виставки в Обласному палаці дітей та юнацтва
абсолютно різноманітні й цікаві.
З. Баконій практикував щорічні творчі екскурсії
в мальовничі райони Закарпаття, де в співпраці та
під керівництвом досвідчених видатних художників краю шліфувалися грані дитячих художніх талантів. «Ці екскурсії прищеплювали почуття прекрасного, збагачували кругозір, знайомили з життям народу, розвивали любов до природи». Але такі пленери залучали не всіх студійців (переважно
учасників обласних і республіканських виставок
дитячої художньої творчості), охопити всіх бажаючих було неможливо. Тоді виникла думка про організацію спеціалізованого табору мистецького
спрямування «Юний художник», який би працював
під час літніх і зимових канікул і в якому могли б
поєднувати творчість з відпочинком більша кількість талановитих і здібних дітей. До того З. Баконій зауважував, що «образотворче мистецтво – це
один з важливіших видів естетичного, морального
виховання підростаючого покоління, воно входить
в комплекс тих видів виховання, без яких неможливе виховання у дітей загальнолюдських цінностей». Робота першого в Україні профільного табору
«Юний художник» розпочалася з 1967 року. Ініціативу керівника образотворчої студії Ужгородського
палацу піонерів З. Баконія підтримали Інститут удосконалення вчителів, обком профспілки працівників
освіти, вищої школи і наукових установ Обласної ради профспілок. Базою їх проведення ставали школи-інтернати Перечина, Сваляви, Нижніх Воріт, освітні установи Великого Березного, Липчі [2].
«Я була вчителем образотворчого мистецтва, а
Золтан Степанович, будучи вже керівником студії,
читав нам на курсах вчителів лекції і проводив з
нами практичні заняття. Так відбулося моє перше
знайомство із З. Баконієм», − згадує А. Турак [7].
23 роки А. Турак пропрацювала в Обласному палаці дітей та юнацтва, 8 років з яких була керівником цієї студії. А також разом із З. Баконієм у таборі «Юний художник», багато їздили по області та

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 8

поза її межами із виставками вихованців. 1989 р.,
коли Баконій тяжко захворів, то керівництво табором «Юний художник» та інші справи передав А. Турак. А. Турак розробила авторську програму для
дітей-шестирічок. Під її керівництвом діти беруть
участь у чисельних виставках. Значна частина вихованців Ангеліни Андріївни вибирають професію
художника. Ангеліна Андріївна Турак виховала і
спрямувала на здобуття освіти художника багато
дітей: «Мої вихованці, якими я усіма горджуся, працюють учителями образотворчого мистецтва, модельєрами, дизайнерами, видавцями, керамістами,
чимало з них стали професійними художниками й
народними майстрами. Головний мій постулат –
немає бездарних дітей!» Діти талановиті в усьому,
так вона ставиться до кожної дитини, і це дає свої
позитивні наслідки [7].
У роботі з дітьми Ангеліна Андріївна завжди
терпелива, завжди прагне дітей зацікавити і заохотити до праці, адже кожна дитина любить, коли її
твір оцінено. А для юних художників оцінка – виставка. Цей метод широко практикував шанований
всіма Золтан Степанович Баконій, використовуючи всі можливості, щоб виставляти дитячі твори.
Це продовжують і нинішні педагоги студії, яка сьогодні носить ім’я її засновника та нагороджена титулом «зразкова студія образотворчого мистецтва». Золтан Степанович завжди говорив (як згадує
А. Турак), що хотів би передати свою роботу своїм
вихованцям. Ангеліні Андріївні вдалося це зробити. Її вихованка Анастасія Стецюк після закінчення Закарпатського художнього інституту повернулася працювати в студію З. Баконія, де і продовжила творчу роботу А. Турак.
Але на цьому не закінчилася педагогічна діяльність Ангеліни Андріївни, на проханням батьків та
дітей, яких вона навчала, продовжила свою діяльність. При дитячій бібліотеці вона створила творчу
групу «Весела палітра»: «Я дітей заражаю образотворчим мистецтвом, займаємося всім, чим лиш
можна…». Заохочує дітей до роботи власним прикладом, наочно-образним методом, навчає дітей
малюванню, крім основних рисунку, живопису,
скульптури, композиції, працюють ще в різних техніках: малювання акварелями, різні види аплікацій, робота в пластиці, малювання гуашевими, акриловими, темперними фарбами в різних техніках,
декоративне малювання, робота в графіці (батік
контурний, резервний, техніка скрапбукінг) пласка і об’ємна техніка, колаус [7].
Важливою складовою естетичного виховання в
своїй роботі Ангеліна Турак вважає також літературну та музично-драматичну діяльність дітей. Вона написала багато змістовних і цікавих книг, які
сама ж ілюструвала – казкові розповіді про олівці та
пензлики, про сніговиків, яблуньку, чудові великодні писанки, незвичайні і фантастичні пригоди
дітей. Її книги вражають оригінальністю ідей, доступністю, і цікавістю як для художників-початківців, та і для вчителів образотворчого мистецтва,
серед них цікава книжка-методичка, яка написана
у казковій і водночас доступній для дітей формі
«Казки з шухляди», ця ж книга була надрукована

угорською мовою «Пензлики-казкарі», її фахівці назвали шедевром педагогічної літератури. Є ще багато
інших цікавих книжок, які викликають інтерес у
дітей, педагогів: «Зимовий сон», «Прадідова яблунька», «Бабка, коцурик і сметанка», «Дивотвір-писанка» «Ластівочка-Lastovička», «Замок-вербовичка»,
«Пригоди юних екологів у часі та просторі…», книжка-конструктор «Різдвяний подарунок», «Казка-розмальовка», в яких автор заохочує дітей до роботи так
би мовити, бути співавторами, домалювати, сконструювати, додумати. Її книжечка «Твої писанки», це
не просто звичайні казочки, а цілий навчальний матеріал, поданий своєрідно і цікаво, автор-педагог
вміло пов’язує казку з навчанням, з образотворчим
мистецтвом, з практичними надбаннями, вчить, як
вільно володіти пензлем, олівцем, фарбою [9].
Ангеліна Турак є автором «Експериментальної
програми з образотворчого мистецтва для дітейшестирічок» (2005). Програма рекомендована для
учителів і керівників гуртків з образотворчого мистецтва для дітей-шестирічок. Уроки, розроблені
автором, мають не тільки навчальний, розвиваючий, але й виховний характер, що робить програму
ціннішою в змісті національної програми «Освіта
України – ХХІ ст.» Основною метою програми є навчити дітей сприймати прекрасне не тільки під час
занять з образотворчого мистецтва, але і в спроможності сприймати навколишній світ, явища природи
в щоденному житті, розвивати естетичні смаки дітей. На цій основі розвивається особистий смак дитини, збагачується її духовний світ, формуються
естетичні переконання, які в свою чергу діють на
потреби, що сприяють їх якісному росту. Завдання,
які містить програма, легкі, цікаві, спрямовані на
розвиток пізнавальних інтересів, мислення, розвивають творчу уяву дітей. Матеріал програми подається в ігровій, доступній дітям формі. Це не тільки малювання. Але й елементи графіки, ліпки, аплікації, бесіди за творами відомих художників. Автор програми А.Турак має великий досвід у проведенні занять з дітьми різного віку і, саме завдячуючи нетрадиційним формам навчання, домагається високих результатів своєї роботи. Мета програми: дати навички правильного користування олівцем, фарбами, пензликами, ознайомитися з різними техніками образотворчої діяльності, враховувати вікові особливості; ознайомити з допоміжними
матеріалами, які можуть внести різноманітність,
оригінальність у творчість дітей; і головне, дати
основи образотворчої грамоти, виховувати у дітей
емоційність, сміливість уяви і фантазії, розвивати образне мислення, творчу свободу особистості [6].
Педагогічні заслуги Ангеліни Андріївни відзначені офіційно: їй було присвоєно почесне звання
«Відмінник народної освіти України», «Заслужений працівник освіти України», нагороджена Почесною грамотою та медаллю Закарпатської облради, була дипломантом конкурсу «Кращий закарпатець-2001» у номінації «Кращий освітянин».
Ангеліна Андріївна не тільки чудовий педагог
але вона і художник: «Я себе вважаю все ж таки
більше педагогом, ніж кимось іще, біля педагога я
– художник… Хоча любила малювати з дитинства».
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Табір «Юний художник», м. Свалява, 1977 р.

А. Турак є членом Спілки майстрів народного мистецтва Закарпаття та об’єднання художників м. Ужгорода «Барви Карпат». Свою першу персональну виставку А.Турак організувала в 1990 році в залах Закарпатського музею народної архітектури і побуту.
Потім було багато інших її виставок в Німеччині
(Швельм, 1992), ювілейна виставка в Ужгороді (1994,
2004), в Мукачеві (1998), в Угорщині (Бекешчаба,
1995), Дебрецені (2002,), в Словаччині (Свидник,
Стропков, Кр. Хлмец, 2001), в Чехії (Оломовц, 1996), в
Австрії (Грац, 1997). За своє життя Ангеліна Андріївна намалювала близько 1000 картин. Багато з них
подарувала, особливо картини релігійного змісту. Її
роботи є у римо-католицьких храмах с. В. Березний, в
Ужгороді – у храмах Святого Георгія та Святої Трійці,
в радванській каплиці Святого милосердя. Також Ангеліна Турак має цілу чудову колекцію цікавих
писанок. Кожна писанка оригінальна, двох однакових немає в неї. В Ангеліни Андріївни є книжечка
«Дивотвір-писанка», присвячена писанкам.
Різні грані її творчості гармонійно переплітаються між собою. Скромна, доброзичлива, чуйна, невтомна, талановита, цікава співрозмовниця, зуміла зберегти, примножити і продовжити шлях великих художників і педагогів Й. Бокшая, А. Кашшая, З. Баконія. А. Турак шукає талановитих дітей із природними
задатками в галузі образотворчого мистецтва, розвиває ці задатки і спрямовує їх у сферу художньої освіти. Багато із числа вихованців А. Турак обрали для
себе професію художника, інші пройшли вишукану
школу естетичного виховання, що стало продовженням визначної діяльності педагога З. Баконі.
Висновки. Ангеліна Турак серед чисельних вчителів образотворчого мистецтва у студіях та художніх школах Закарпаття є однією з провідних фігур,
що формують майбутнє художньої освіти краю [9].
Традиції, започатковані З. Баконієм та А. Турак,
продовжилися в діяльності їхніх учнів. Так, до
прикладу, колишні вихованці А. Турак, які отримали вищу художню освіту в Коледжі мистецтв імені
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А. Ерделі та Закарпатській академії мистецтв працюють за методикою А. Турак. При дитячій бібліотеці А. Турак створила творчу групу «Весела палітра», яку передала своїй колишній учениці-вихованці Рибалко Ксенії, а Стецюк Анастасія працює у студії З. Баконія, обидві продовжують і розвивають
справу свого педагога-наставника.
У 2014 році А. Турак відзначила свій 80-літній
ювілей виставкою власних творів. За станом здоров’я А. Турак вже не працює в студії і в творчій
групі «Весела палітра», але працює як художник
вдома. Часто до неї заходять її колишні вихованці
за порадою або просто поспілкуватися з вчителем і
наставником. Сьогодні вона вивчає нову японську
техніку з паперу «чігірія», багато малює.
Висновки. На прикладах педагогічної діяльності Золтана Баконія, Ангеліни Турак, учнів Золтана
Баконія та Ангеліни Турак можна стверджувати,
що в Закарпатській області склалася і функціонує
система позашкільної освіти, що займається естетичним вихованням шкільної молоді засобами образотворчого мистецтва.
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Formulation of the problem. During 2015 a
public of Transcarpathia (Zakarpatska oblast of Ukraine)
and all Ukraine celebrates the anniversary dates connected with the phenomenon of the birth of the Transcarpathian art school, foundation of the Uzhgorod
School of Art and Industry (1946), establishment of
the regional section of the Union of Artists of Ukraine
(1946), 125th anniversary of Adalbert Erdeli (was
born on 25 May, 1891) and Yosyp Bokshay (was born
on 2 October, 1891) and many other art events.
Presentation of the basic material. The artists of
high professional level from time to time had appeared
in Transcarpathia before the Transcarpathian school
of art on the territory of Hungarian Rus (other names
of the region were also in use) was officially recognized by art critics, but a tradition of the constant
transfer of art knowledge from one generation to
another did not exist.
Though there was no art educational institution in
the region the gifted masters appeared periodically
and became well-known due to their talent and
knowledge obtained in the other lands. They were the
17th century iconographer “painter of Mukachevo”
Illya Brodlakovych from the town of Sudova Vyshnya,
the graduate of Vienna Academy of Arts Yosyp Zmiy
Myklovskyi (1792 - 1841) from the village of Slovynka
(Eastern Slovakia), who was the painter of Presov
eparchy, a priest Mykhailo Mankovych (bishop Andriy
Bachynskyi paid for his study at Vienna Academy of
Arts) and others.
After the Hungarian revolution of 1848-1849 they
were mostly Hungarians who became well-known
artists from the natives of the region. Among them
were Mihaly Munkacsi (1844-1900), Bertalan
Karlovski (1958-1938) – a pupil of Mihaly Munkacsi,
Ferdinand Vydra (1815-1879), who lived and sturied
in Rome, Ihnat Roshkovych (1854-1915) – a son of the
Greek-Catholic priest of Ruthenian origin, a teacher of
Uzhgorod seminary. Ihnat Roshkovych studied in
Munich where his teachers were K. Piloti and A.
Wagner. During 1882 and 1883 he worked in Italy.
A prominent artist and pedagogue Simon Hollosi
(1857-1918) also bears a certain relation to Transcarpathia. He was born in Siget (now Sigetu Marmatiei,
Rumania) and died in Tyachiv (Transcarpathia,
Ukraine). He became world wide famous due to a
school-atelier that he had founded in Munich and the
first plain air art camp in Nagy Banya visited by the
artist from all Europe. Among the well-known artists
connected with Transcarpathia we must mention Imre
Revesz (1859-1945), Ihor Hrabar (1871-1960), who
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appeared in Russia and became the figure of Russian
culture as fate had willed it. A biography of unique
original Hungarian artist Tivadar Kosztka Csontvary
(1853-1919) is also connected with Transcarpathia:
his mother came from the village of Dravtsi and his
family lived in Serednie.
The given period of the development of pictorial
art in Transcarpathia before the World War I of the
talented singletons who due to their natural abilities
with great difficulties acquired the profession of artist
outside Transcarpathia, where the tradition of
knowledge transfer to younger artist still did not exist.
The years before the World War I we can call a
period of more active formation of the professional
artists in the region. Those were the years when such
personalities as Gy. Virag (1880-1949), K. Izai (18871938), E. Hrabovskyi (1892-1955), Gy. Iyas (18741942), Y. Bokshay (1891-1975), A. Erdeli (1891-1955)
got on art path.
A special lot fell upon the last two - Bokshay and
Erdeli. Having received a higher art education in
Budapest, they returned home and performed
pedagogical activity forming the generation of young
artists in the region.
Their activity coinсided with the favorable
conditions for the development of education and art in
Czechoslovak republic, Transcarpathia (at that time
called Pidkarpatska Rus) being a part of it form 1919
to 1939. There many positive notes about the work of
Jozef Pesek - a chief of education department from the
Czechoslovak government, whose activity has been
spoken abour at the previous conference. As it is
known during the first 10 years after the war the
Czechoslovak power invested more than 40 million
crowns into schools construction and repairs [6: 106].
Professional artists were invited to teach drawing in
the gymnasiums of the region. Yosyp Bokshay
affirmed that government in that time displayed great
interest to the development of art [1: 216]. Painters
could sell their works, they received stipends, a town
gallery was founded in Uzhgorod. Having felt this new
atmosphere artists Yulius Virag, Adalbert Erdeli,
Yosyp Bokshay, Samuel Beregi and artists fron Kosice
region Cordag, Halas, Musson, who joined them,
organized exhibitions in Berehovo, Mukachevo, Kosice.
There was a try to organize a “Club of artists of
Pidkarpatska Rus” (1922). One should note that the
aesthetic tastes and plans for the future of the
mentioned members of Club exhibitions differed a lot,
and this did not promote consolidation. A. Erdeli’s
dream was to become an outstanding European artist
and for this he left for Munich in 1922 and he stayed
there till 1926.
1927 is an important year for the development of
pictorial art and art education in Transcarpathia.
Erdeli was back after his four-year stay in Germany.
He had a personal exhibition in Munich “Glasspalast”,
he visited important art centres in European
countries. During his absence positive changes took
place in education and art, there appeared many
creative people from Czechia and Slovakia. Erdeli
decided to settle in Uzhgorod and get a job of the
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teacher of drawing at Uzhgorod school (its director Jan
Riha worked previously in Mukachevo) and in
Uzhgorod seminary (director Avhustyn Voloshyn).
In 1927 Erdeli began his pedagogical career in
Uzhgorod and together with Yosyp Bokshay organized
extracurricular classes in art subjects that gained the
title of Public School of Drawing in Uzhgorod. It was in
1927 that Andriy Kotska, Adalbert Boretskyi and
Andriy Dobosh started attending these classes and
thus they were the first generation of artists brought
up in Pidkarpatska Rus.
During next years the number of artists both of Rus
(Ukrainian) and Czech nationalities was growing. Gradually amidst Uzhgorod artists the idea of creating a
certain society has matured. As Yosyp Bokshay affirmed the greatest supporter of this idea was landscape
painter and graphic artist Bedrich Ozdian. The
initiators were also A. Erdeli, Y. Bokshay, Czech artists
L. Kaigl, J. Cupal, J. Tomasek, S. Frcek, J. Riha and
others. For the regulations of the society were taken
those of the Prague Pictorial Art Association “Manes”.
On the 12 of June, 1931 the artists of Pidkarpatska Rus
gathered in the restaurant of the city park. The Society
of the Pictorial Art Workers of Pidkarpatska Rus was
founed and Erdeli became the head of the society. [2: 2].
In 1931 the Society of the Pictorial Art Workers of
Pidkarpatska Rus developed an active work. The
materials about creative activity of the Society
members were prepared, the public lectures on art
were delivered, a preparation for the exhibition of
December 1931 and January 1932 took place. The
exhibitions were held in the gym of T. Masryk school
under the patronage of region’s president Antonin
Rozsipal. We can call 1931 the year of the conception
of the Pidkarpatska Rus artists organized activity and
this led to the rise of Transcarpathiab art school and
art education. More and more new members usually
trained by Erdeli and Bokshay were accepted to the
Society. Only few figures had a high status of wellknown artists at that time, the recognition of their
pupils was ahead of them.
The work of Erdeli was generally recignized. He
had successful exhibitions in Munich and Paris, in
Prague National Gallery, the information about the
artist appeared in the “Encyclopedia of the newest
time” (“A legujabb kor Lexikona”) published in 1934 in
Hungary under editorship of Sztrazimir Oszkar. In the
same year the article about Erdeli was included into
biographical Dictionary of culture figures of
Czechoslovak Republic edited in Prague by professor
A. Dolensky. The same the recognition of Yosyp
Bokshay’s art was growing - his works were exhibited
in Uzhgorod, Presov, Prague.
In terms of advertising and information on the
work of the whole staff of the Society of Fine Arts in
Subcarpathian Rus a large effect had exhibition of
their works in 1936 in Bratislava, which was
sponsored by the Society of friends of Subcarpathian
Rus and its chairman Yaroslav Zatloukal and
promoted by the editor of Carpathian newspaper
"Ruskiy People's voice" Eugene Nedzel'skyi. The
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exhibition halls were given by “Umelecka Beseda” in
Bratislava. 95 works of 19 authors were presented at
the exhibition on February 12, 1936. The newspaper
"Lidove novini" from February 15, 1936 in the article
"From Bratislava exhibition of Subcarpathian artists'
gave a positive assessment of their work.
Encouraged by the success of the exhibition in
Bratislava the organizers decided to transfer it to Brno
and then to Olomouc, Zlin, Moravian Ostrava and to
Prague. In the result of negotiations in the autumn of
1936, of Subcarpathian artists with Czechoslovak
Union of artista it was decided to hold the exhibition in
Prague in February 1937. Selection of paintings was
captious and was controlled by representatives from
Prague Mr. Stech and Mr. Wagner. Selected for the
exhibition were 40 best works of A. Erdelyi, J. Bocshay,
I. Erdelyi, A. Kotska V. Dwan-Sharpotoki, Z. Sholtes.
The exhibition called "Slovakia and Pidkarpatska Rus,
their people and the land in pictorial art" opened on
January 29 and continued until February 23, 1937 in
Mislbek Hall on Prikope in Prague. The Czechoslovak
Union in Prague was the main organizer of the
exhibition and the role of its "protector" performed
president of the Czechoslovak Republic Edward Benes.
Schooling and education minister doctor E. Franke had
to speak at the opening. As it was noted by art critic
prof. Stech "Transcarpathian fine art is developing in
its own entirely independent way" [8]. We can
obviously say that the exhibition of Transcarpathians
in Prague in 1937 was perceived positively,
conclusions of the viewers and art critics about it were
the first official recognition of the existence of
Transcarpathian school of art.
In the last years of the Czechoslovak Republic
Society of the workers of Fine Arts in Subcarpathian
Rus continued their creative and exhibition activities.
Students of Erdelyi A. and J. Bokshay started their
educational activities in schools of Transcarpathia but
continued painting. At fall of 1938 in the results of the
Munich Agreement Uzhgorod, Mukachevo and
Berehovo were given to Hungary. Next year
Subcarpathian Rus declared independance under the
name of Carpathian Ukraine and on March 15 it was
occupied by Hungarians. A military power was
established in the region. In June 1939 the military
power moved to civilian commissioner. On May 20 in
Uzhgorod in the restaurant "Astoria" in the presence
of the police officer Bela Rozemuller a constituent
meeting to establish the Union of Artists of
Subcarpathia led by Bela Erdelyi and secretary Andriy
Kotska took place.
In early July 1939 the members of the Union of
Artists of Subcarpathia together with guests from
Budapest, teachers of the Hungarian Royal Art
Institute led by its rector Agoston Benkhardt, along
with teachers Lajos Szentivani, Imre Peter, Laszlo
Cirkelblak, Odon Nagy, Vladimir Szabo left for plai air
in the villages of Volosyanka and Uzhok, Velyky
Berezny, where to stay at Zoltan Sholtes, priest and
artist’s place. The artist worked here until the end of
August 1939. Colleagues from Hungary proposed to
Subcarpathian artists to participate in the next all-

Hungarian exhibition in Kosice with a separate
collective exposition. The success of this action led to
greater recognition of the Transcarpathian school of
art and drew attention to the young talent Andriy
Kotska. At the suggestion of Hungarian colleagues and
wife of the ruler of Hungary Miklos Horty Andriy
Kotska was recommended to go to study in Italy in the
Academy of Fine Arts. After a year of training trainees
had the exhibition of their works, attended by King
Victor Emmanuel III of Italy. King suggested Kotska to
continue training for one year at the Academy of St.
Luke under guidance of Professor Ferruccio Ferrazzi
and that was realized.
In 1940 in Uzhgorod in the "Felvidek" cafe there
was a permanent exhibition of the works of Transcarpathian artists. It became interesting foe the art critic
from Budapest Ernest and Kallayi. Among his conclusions it was said that: "... the Carpathians artists one
can notice undeniable Slavic features, distinguishing
them very much from the Hungarian perceiving." His
conclusion is extremely important: "One may hope
that this development will be maintained within the
specified nature and people. It would be an unjustified
mistake to try to conquer this in best sense
autonomous original Carpathian art inspiration by any
part, in fact, for the sake of imaginations and forms
manufactured in Budapest. [349].
Recognition and understanding of the high level of
art in Transcarpathia by the Hungarian authorities
was the organization of the joint exhibitions in
Uzhgorod of Transcarpathian artists and leading
Hungarian artists called "Ungvarski (Uzhgorod) art
weeks”. Adalbert Erdelyi gave a qualified evaluation
of the works of Hungarian artists in the newspaper
“Kárpáti Hiradó” and the Ruthenian-Hungarian
magazine "Dawn-Hajnal”.
In the autumn of 1944, Soviet troops controlled the
whole territory of Transcarpathia, members of the
Congress of People’s deputies in Mukachevo adopted a
resolution of reunion of Carpathian Ukraine with
Soviet Ukraine.
On June 29, 1945 the governments in Prague and
Moscow signed an agreement on joining the Transcarpathian Ukraine to the Ukrainian Soviet Socialist
Republic. In August 1945 a delegation led by Minister
of education of Ukraine Pavlo Tychyna, including
writers Mykola Bazhan Yuri Yanovsky, Petro Panch,
artists Hnat Yura, Natalia Uzhviy, Ambrosiy Buchma,
composer Andriy Shtogarenko and artists Vasyl
Kasian and Mykola Hlushchenko came to Uzhgorod
from Kyiv. The last two visited the ateliers of the
Uzhgorod artists and were greatly impressed by their
creative work. Vasyl Kasian recalled his visit at
Adalbert Erdelyi’s place in his autobiographical work
"Portrait": "The house in which he lived, we
approached as a museum. Outside it was painted by
young Uzhgorod artists. From murals I remember
"Madonna" by Adalbert Boretsky, a temperamental
artist who moved to Slovakia soon afterwards. Erdeli
said about himself that he was from Hryts family and
his surname in Hungarian means "forest" because this
was one of his ancestors.
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V. Kasian also recollects his visit to A. Kotska: "In
his house I met with former guerrilla commander Vasil
Rusyn and his wife. There I drew a portrait of this
hero. Andriy Kotska was unmarried. He acquainted me
with the head of the People's Council of
Transcarpathian Ukraine Ivan Turyanytsia, and I made
also his portrait in his residence "[4: 482].
Having got to know the town of Uzhhorod and its
artists lives, V. Kasian and M. Hlushchenko together
with artists of Uzhhorod went for a long journey
through Transcarpathia. According to V. Kasian we
know the following: " all Transcarpathia, villages and
cities that we passed on our journey was hospitable to
us. Erdelyi was the soul of this initiative. He did the
route defined the stops in places he knew people, he
gave each of us the album for sketches, finally foun a
truck - and we set off on hiking tour "[4: 482].
During this journey colleague talked about the
future of Transcarpathian art school, about education
and department of the Union of Artists of Ukraine.
Many of the things discussed was soon realized. In
March 1946 the Uzhgorod School of Arts and Inductry
was opened and Erdelyi became his first director. In
August, 1946 the regional branch of the Union of
Artists of Ukraine, also headed by Erdeli started its
activity.
Now, in 2016, we celebrate the 70th anniversary
of these events. Both these events prove that Soviet
power understood the importance of these
organizations. After the creative journey around
Zakarpattya Kyiv guests invited colleagues to do an
exhibition of their works at eighth Ukrainian
exhibition in Kyiv. The proposal was accepted taken,
but works traveled too long on theruined postwar
railroads and arrived with delay. A special space was
prepared for Transcarpathians at the Museum of
Russian art. The exhibition was a great success.
Now we know that power could not display respect
towards Erdeli for a long time. Within a year he was
removed from the leadership of art school, and in
1949 was cursed for "cosmopolitanism", he was
actually declared anathema.
Despite the strange distortions in relation of the
Soviet authorities to Transcarpathian artists and their
head, a certain respect and recognition in of the
Transcarpathian school of art was preserved and even
was slowly growing. Josyp Bokshay, painter of realistic
manner, was the first to be celebrated. In 1948 he was
awarded the "Sign of Respect" order. Yet the true
recognition of Transcarpathian artists by the Soviet
power came only after the death of Stalin and
conviction of his cult by N. Khrushchev ism after 1956.
A. Erdelyi, who died in September 1955, didn’t find
this recognition.
It is now time to highlight some evidence of
recognition of Transcarpathian art school in the Soviet
Union. In 1958 Yosyp Bokshay was elected a
corresponding member of the USSR Academy of Arts,
and in 1960 he received the title of People's Artist of
the UkrSSR. In 1962 Moscow publishing house "Soviet
Artist" published a book "Bokshay Josyp Yosypovych,"
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by art historian Vira Kuryltseva. This work gave a
detailed picture of the sources of formation of Transcarpathian art school [5]. The term "Transcarpathian
school of painting" thereafter was used constantly.
Especially big resonance in promoting the Transcarpathian school of painting was achieved at the
exhibition of A. Erdelyi, A. Kotska and F. in Manaylo in
1964. Next exhibition in Moscow representimg works
of J. Bokshay, H. Gluck, Z. Sholtes and V Svyda under
the name "Old and new Transcarpathia" has finally
cemented in the minds of viewers and critics the fact
that there is a phenomenon of Transcarpathian region
in the field of fine art .
A great role in the approval of the term
"Transcarpathian Art School" belongs to art historians
Hryhoriy Ostrovsky and Vladimir Tseltner. The most
well-known works of Ostrovsky are " Adalbert M.
Erdelyi" (1966), "Joseph Y. Bokshay" (1967)
monograph "Pictorial Art of Transcarpathia" (1974).
The works of Vladimir Tseltner are "Adalbert Erdelyi"
(1972), "Fedor Manaylo" (1986), " Kotska Andrey
Andreevych" (1980), "Manaylo Fedor Fedorovych"
(1980). Art critic Valentina Martynenko, who studied
the ouevre of Ernest Kontratovych and Vasil Svyda,
tried to define stylistic features of the Transcarpathia
art school: "First of all it is a romantic symbolism in
the interpretation of the nature and way of life,
organic contact with the folklore in all its forms and
preference of coloursin the architectonics of painting,
intent attention to the problems of the dynamics of
form and image, to the issues of technology, structure
and texture of painting "[7, 12].
The most original recognition of Transcarpathian
school of art was the Moscow edition of "Pictorial Art
of Transcarpathia " album (1973). Such albums were
usually devoted to the art of republics of the Soviet
Union. In this case it concerns the art of one
individual region.
Finally we have to put a rhetorical question: "How
to continue the tradition of education of new
generations of Transcarpathian art school? "Obviously,
with the help of art education. In 1946 Uzhgorod
School of Art and idustry was founded and it existed
under the name "Uzhgorod School of Applied Arts"
until 1995. This school for decades, until 1991, trained
specialists in the field of artistic ceramics, artistic
woodwork and artistic metal for the enterprises of the
Ministry of local industry. Together with subjects
related to processing technology materials (clay,
wood, metal), students studied drawing, painting,
composition and other artistic disciplines. This
allowed to bring up new generations artists who have
joined the ranks of the Union of Artists of Ukraine. At a
distance of time when Union was led by luminaries A.
Erdelyi, Bokshai F. Manaylo, it became apparent that
Transcarpathia education must prepare new
professionals a higher level, because existing school
gave only secondary art education.
During Gorbachov's "perestroika" an opportunity
appeared to reorient curricula of schools in the
academic area, increasing the amount of hours of
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drawing, composition and painting. These changes
were carried on with the support of the rector of Lviv
State Institute of Decorative and Applied Arts Emanuil
Mysko after the agreement had been gained to
establish the educational-methodical complex
Institute - School. Due to the education reform in
Ukraine, our team put forward a goal to reorganize the
school into the Uzhgorod College of Arts named after
A. Erdelyi, which was realized in 1995. We got the
right to train bachelors. With the course of time a
doubt arouse in the Ministry of education and Science
of Ukraine whether college can train bachelors and
there appeared a need to opene the institution. In
2003 by order of Cabinet of Ministers of Ukraine the
Transcarpathian Art Institute was opened. It is
extremely important landmark in the development of
art education Transcarpathia. For the first time in
history an opportunity appeared to provide higher art
education at home within Transcarpathia.
The best and most skilled teachers of A. Erdelyi
College of Arts, the leading artists, members of the
Union of Artists who had higher education and and
honor awards were invited to work at Institute . All
conditions were created for research work and
obtaining scientific titles of associate professor or
profesor. The scientific and educational activities at
the Institute allowed to pass licensing and
accreditation for the right to prepare bachelors and
specialists in fine arts, arts and crafts and design. On
the basis of the Transcarpathian Art Institute the
annual international scientific and practical
conferences "Erdelyi lectures" were held, "Scientific
Journal of Transcarpathian Art Institute" has been
published, nationwide painting competitions for
students of art high schools Ukraine were held. The
Ministry of Education and Science of Ukraine noted
the active team of Transcarpathian Art Institute and in
ranking of art educational institutions of Ukraine for
2013 we took the 8th place. Only Kharkiv State
Academy of Design and Art had a higher rank (3rd
place).
Conclusions. Following the will of the founder of
the Transcarpathian art education Adalbert Erdelyi
who saw the highest institution of art education in his
native province as Academy, the staff of Institute
began to act in the same direction.
During 2015 there was licensing for the right of
Transcarpathian Art Institute to train Masters of fine
art and design. To the process for licensing the leading
experts from Lviv, Kyiv, Poltava and Kharkiv were
included. They took note that in the Transcarpathian
Art Institute at that time 30 associate professors
(during last year another 5 associate professors and
candidates of arts joined the staff), professors Mykola
Mushinka and Alexander Kupar, People's Artist of
Ukraine Vasily Skakandiy and others have been
working.
Administration of Transcarpathian Art Institute
directed the scientific and teaching staff towards
academic training, which has the basis of mastering
professional disciplines of drawing, painting,

composition, study of the heritage of the founders (A.
Erdelyi, J. Bokshay A. Kotska F. Manaylo, A. Boretsky E.
Contratovych). Ministry of Education and Science and
personally minister Serhiy Kvit have considered the
desire and actions of the team and on April 13, 2016 a
decree of MES of Ukraine under number 424 was
signed and institute was renamed into Zakarpattia
Academy of Arts, which should take its rightful place
among the academies that train professional artists
and designers in Ukraine.
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Мушинка М. І. Звʼязки Василя Касіяна із Закарпаттям та його дипломна робота. Найвизначніший український графік ХХ ст. Василь Касіян (1896-1976) від 1918
року майже до самої смерті підтримував тісні стосунки
із Закарпаттям. Навчався у Празі під керівництвом проф.
Макса Швабінського, який зобразив трагедію України й
віру в її воскресіння. У 1945-1946 роках сприяв заснуванню т. зв. «Академії мистецтв» (художньо-промислового училища) в Ужгороді – предтечі нинішньої Закарпатської художньої академії.
Ключові слова: Василь Касіян, Макс Швабінський,
Академія образотворчого мистецтва у Празі, соціальна
графіка, соціалістичний реалізм, Закарпаття, українці
Праги.
Мушинка М. И. Связи Василия Касияна с Закарпатьем и его дипломная работа. Крупнейший украинский график ХХ в. Василий Касиян (1896-1976) с 1918 года почти до самой смерти поддерживал тесные отношения с Закарпатьем. Учился в Праге под руководством
проф. Швабинского, который изобразил трагедию Украины и веру в ее воскресения. В 1945-1946 годах способствовал основанию т. н. «Академии искусств» (художественно-промышленного училища) в Ужгороде − предтечи нынешней Закарпатской художественной академии.
Ключевые слова: Василий Касиян, Швабинский, Академия изобразительного искусства в Праге, социальная
графика, социалистический реализм, Закарпатье, украинцы Праги.
Mushynka M. I. Connections of Vasyl Kasian with
Transcarpathia and his graduation thesis. The most
prominent illustrator of XX century Vasyl Kasian (18961976) since 1918 and till his death was keeping very close
relationships with Transcarpathian region. He studied in
Prague supervised by Professor Maks Shvabinskyi, who
depicted a tragedy of Ukraine and belief in its revival. In
1945-1946 he contributed to foundation of a so called
«Academy of Art» (art industrial college) in Uzhhorod –
forerunner of modern Transcarpathian Academy of Art.
Key words: Vasyl Kasian, Maks Shvabinskyi, Academy of
Fine Arts in Prague, social illustrations, socialist realism,
Transcarpathian region, Ukrainians in Prague.
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Постановка проблеми. На 2016 рік припадають три круглі ювілеї найвизначнішого українського графіка ХХ століття Василя Ілліча Касіяна
(1896-1976): 120 років від дня його народження,
90 років від здобуття ним вищої художньої освіти
та 40 років з дня смерті. Про нього і його творчість
написано кілька книжок та кілька десятків журнальних статей [13]. Менш відомим є факт, що цей
художник мав тісні стосунки із Закарпаттям. Більше того. Він стояв біля колиски Закарпатської художньої академії, яка цього року відзначає 70-річчя від заснування. Ще один круглий ювілей. Саме
зв’язкам В. Касіяна із Закарпаттям присвячена доповідь, наприкінці якої розглянемо його мабуть
найвизначніший твір – «Голгофу» («Розп’яття»).
Виклад основного матеріалу. Василь Касіян
народився 1 січня 1896 року в с. Микулинці нинішнього Снятинського району Івано-Франківської області у багатодітній селянській сім’ї (п’ятеро хлопців та четверо дівчат). Від дитинства мав потяг до
малювання. У 1915 році, коли відступаючі частини
Австро-угорської армії проходили його краєм, він
вперше побачив гармату і вирішив намалювати її.
При малюванні схопила юнака австрійська варта і,
вважаючи його російським шпигуном, заарештувала. 17-річному юнакові загрожувала кара смерті.
Лише заступництво письменника Василя Стефаника (посла Австрійського парламенту) зберегло йому життя. У 1916 році В. Касіяна мобілізували в Австро-угорську армію і після короткого вишколу направили у званні молодшого лейтенанта у маршбатальйон, дислокований на Закарпатті: спочатку
в селі Луги, пізніше в с. Буштино. Тут його призначили командиром чоти переважно хорватських солдатів, а після кількох місяців відправили на італійський фронт, де він, ранений у ногу, потрапив у полон та концентраційний табір у Монте-Кассіно (поміж Римом і Неаполем). У таборі художника залучили
до товариства «Українська громада», яке видавало
рукописний журнал «Лаккароні». В. Касіян був його
художнім редактором та ілюстратором [15]. Тут
відбулися його перші художні виставки [24].
Після закінчення війни В. Касіян подався у Відень, а звідти – у табір військовополонених вояків
Української Галицької Армії у Німецькому Яблоному, в якому пульсувало активне культурно-громадське життя [16: 53-62]. Тут він успішно завершив
матуральні курси і з атестатом зрілості в 1920 році
вступив на філософський факультет Українського
вільного університету, а 1922 року – у чеську Академію образотворчого мистецтва, ректором якої
був чеський (і європейський) графік Макс Швабінський (1873-1962). Саме він після успішного завершення дворічного курсу навчання (1920-1922)
прийняв В. Касіяна у свій спеціальний графічний
клас, який той 1926 року закінчив з відзнакою. Паралельно вчився в Українській студії пластичного
мистецтва у Празі [16: 192].
Під час літніх канікул 1921 року В. Касіян відвідав на Закарпатті свого шкільного друга і виконав
кілька зарисовок, з яких найвизначнішою є акварель «Селянська родина на Закарпатті» [6:192].
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Влітку 1922 року художник відвідав Закарпатську Україну втретє разом із студентом архітектури Федором Кондрашенком. На цей раз за дорученням Міністерства освіти Чехословаччини вони досліджували народне мистецтво (дерев’яні церкви,
світську архітектуру, сільське господарство, вівчарство, народні звичаї, обряди та інші фольклорноетнографічні явища). Протягом трьох місяців митці пройшли через все Закарпаття – від Ужгорода до
Ясіня [14:77]. Зібрані ними матеріали частково були використані на виставці «Мистецтво і життя
Підкарпатської Русі» (Прага, 1924).
У празький період у центрі художньої уваги В. Касіяна була соціальна графіка: важке життя та праця робітників, безробіття, страйки тощо.
У 1927 році В. Касіян виїхав до Радянського Союзу, громадянином якого він був з 1923 року. Значну частину своїх художніх творів празького періоду він подарував Музею визвольної боротьби України у Празі. Кілька з них нещодавно було знайдено у запаснику Слов’янської бібліотеки в Празі [18:
114]. Дванадцять графік В. Касіяна після ліквідації
Музею визвольної боротьби України 1948 року потрапило у Музей української культури у Свиднику
[3:317]. Дублетні гравюри перед виїздом в Україну
він розпродав або дарував своїм друзям та знайомим. 75 естампів він 1927 року надіслав на виставку української графіки у Брюселі [20:241].
Останньою роботою В. Касіяна, створеною на
території Чехословаччини, був пам’ятник українським воякам на військовому цвинтарі в Ліберці
[18: 106].
В Україні В. Касіяна було призначено на посаду
викладача, пізніше – професора різних дисциплін
образотворчого мистецтва в художніх інститутах
Києва та Харкова. У 1937 році його (як і майже усіх
західноукраїнських діячів культури, які повірили у
т. зв. «більшовицьку українізацію» і виїхали «будувати незалежну Україну», було обвинувачено в українську буржуазному націоналізмі і звільнено з
роботи. Від арешту та розстрілу В. Касіяна вберегла політична ангажованість його мистецтва, яка
повністю відповідала вимогам соціалістичного
реалізму.
У 1941 році його разом з Поліграфічним інститутом було евакуйовано із Харкова у Самарканд в Узбекистані (Середня Азія), де він працював професором до 1944 року. У Харкові усе його майно, включаючи художню творчість, в часі війни згоріло.
Ще у часі війни (1943) В. Касіян став заслуженим діячем мистецтв УРСР (1943) та народним художником СРСР (1944). Після війни його художня,
політично-громадська та педагогічна творчість
розгорнулася ще з більшою інтенсивністю. Він
став членом Академії мистецтв СРСР (1947), Академії архітектури УРСР (1950), Героєм Соціалістичної
Праці (1974), завідувачем відділу образотворчого
мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР у Києві (1955-1962), завідувачем відділу образотворчого мистецтва «Української Радянської Енциклопедії» (1959-1963),
кількаразовим лауреатом Сталінської та Ленін-

ської премій, депутатом Верховної Ради трьох
скликань (1947-1975), головою Спілки художників
України (1962-1968) тощо [17: 425-426]. Його художня спадщина охоплює понад 10 000 гравюр,
між ними є п’ять видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка,
за оформлення яких він став першим художником
в Україні – лауреатом Державної премії ім. Т. Шевченка (1964).
Крім Шевченка, В. Касіян ілюстрував твори Василя Стефаника, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Марка
Черемшини, Олеся Гончара, Павла Тичини, Максима Рильського та десятків інших письменників.
Важливе місце у його творчості займають плакати, портрети, екслібриси. Повною даниною добі
є його «соціалістична виробнича тематика»: цикли: «В країні Рад», «Дніпробуд», «Київські метробудівники», «На колгоспних полях», «Більшовицький
врожай» тощо. Та й вони не позбавлені «касіянівської» романтики.
Після приєднання Закарпаття до Радянської України 1945 року відновилися і зв’язки Василя Касіяна з цим краєм. У серпні 1945 року він, як заступник голови Спілки художників України, разом з художником Миколою Глущенком прибув в Ужгород,
щоб налагодити творчі й організаційні зв’язки з
митцями Закарпаття, головним чином, допомогти
створити обласну організацію Спілки художників
України, організувати систему закупок творів мистецтва, влаштувати виставки в музеях тощо.
Центральною темою їх подорожі було заснування художнього училища, яке Василь Ілліч обіцяв
підтримати у Міністерстві освіти УРСР. Свою обіцянку він дотримав: Ужгородське училище художнього та декоративного мистецтва (первісна назва
– «Художня академія») завдяки його сприянню було засноване 1946 року.
Ось як описує цей історичний візит В. Касіяна
на Закарпаття художник Андрій Коцка:
«Ми відразу зустрілися з Василем Касіяном, як
рідні брати […]. Василь Касіян приїхав на Закарпаття, як додому, бо добре знав і любив наш край. […]. А
справ було багато і Василь Касіян старався заповнити працею кожен день. Разом з Миколою Глущенком вони відвідали вдома майже всіх ужгородських
і мукачівських художників, познайомилися з їх творами в музеї, оглянули монументальні розписи Йосипа Бокшая. І одночасно вони встигали самі багато малювати – тоді Василь Ілліч виконав аквареллю краєвиди Ужгородського замку, види Ужгорода,
зірваний міст на річці Уж, пейзаж, а також робив
зарисовки різних типів людей. Тоді ж у моєму домі
Касіян зустрівся з колишнім командиром партизанського з’єднання Василем Русином і там намалював портрет героя. Я познайомив Василя Ілліча
також з головою Народної Ради Закарпатської України Іваном Туряницею, і наш київський гість побував
у його резиденції й виконав портрет» [14: 76-77].
Полагодивши службові справи, київські гості в
товаристві закарпатських художників вирішили
здійснити творчу подорож по Закарпаттю. Учасник подорожі Андрій Коцка про це пише: «Нас було
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кілька: Василь Касіян, Микола Глущенко, Йосип Бокшай, Федір Манайло, Адальберт Ерделі, Адальберт
Борецький і я. Вирушили ми в дорогу вантажною
машиною, яку нам запропонував генерал Колдубов –
герой битви за Карпати. Машина на той час була
справжньою розкішшю, адже минуло всього кілька
місяців після закінчення війни, яка принесла стільки лиха на нашу землю. Поїздку ми розрахували на
три тижні, а маршрут складали так, щоб була
змога зупинитись у знайомих нам людей і щоб наші
гості побачили все Закарпаття: Мукачево, Берегове, Виноградів, Хуст, Тячів, Тересва, Рахів, Міжгір’я,
Усть-Чорна. Погода була прекрасна, лише інколи падали невеликі дощі, але брезент над машиною надійно захищав нас. Спали ми, де доводилось, – і в
сільській хаті, і на оборозі, і в школі – і всюди нам
було добре. А головне, ми багато малювали. Усі мали однакові великі альбоми і замальовували усе, що
нас захоплювало: красу природи, людей і околиці, величаві обійстя, береги рік, левади в Нижніх Воротах, ранок у Требушанах, замок у Хусті, шлях на Воловець, краєвиди в Брустурах і біля Говерли, рахівських лісорубів […]. Касіян був прекрасним рисувальником. Я бачив, як він захоплено працював і ще й нас
заохочував до праці. Робота поруч з ним ставала
справжньою школою, бо ми бачили в його особі великого художника. Відвідали ми тоді і ті місця, де
Василь Ілліч бував влітку 1922 року. Багато чого за
цей час змінилось на краще, а в деяких селах художник уже не застав пам’яток архітектури та мистецьких розписів – вони були або зруйновані війною,
або потерпіли від байдужих господарів чи невмілих
реставраторів. Подорож була цікава. Ми повернулися додому з незабутніми враженнями і новими
творами» [14:77-78].
Сім творів В. Касіяна з цієї подорожі, переважно
зарисовки олівцем, разом з двома – кольоровим
офортом та аквареллю з 1921-1923 років – Ярема
Гоян вперше опублікував у книзі «Воскреснемо!»
[5: 65,145, 165, 172, 192, 206, 240, 275, 286].
Після закінчення подорожі київські гості порадили закарпатським художникам підготувати добірку картин для Всеукраїнської художньої виставки в Києві, запланованої на переддень 28 річниці
Жовтневої революції 1945 року. В. Касіян був головою оргкомітету виставки. Картини були своєчасно вислані, однак залізниця доставила їх у Київ із
запізненням, і на виставку вони не потрапили. Роботи прямо з Києва відправили на Всесоюзну художню виставку в Москву, відкриту в січні 1946
року. Там вони з великим успіхом експонувалися в
окремому залі.
Обговорення виставки відбулося на Х пленарному засіданні Спілки художників СРСР в кінці травня
1946 року за участі 50-членної делегації художників
України, в якій була і чотирьохчленна делегація
закарпатських художників (Адальберт Ерделі, Федір
Манайло, Адальберт Борецький та Андрій Коцка).
Зворушливою була зустріч закарпатських художників з уродженцем Закарпаття, академіком
АН СРСР Ігорем Грабарем, який в Москві тоді керував роботами з реставрації пам’яток архітектури і
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мистецтва [14:79]. Пізніше Ігор Грабар подарував
Закарпатському краєзнавчому музею (заснованому теж за сприяння В. Касіяна в червні 1945 року)
50 своїх живописних та графічних творів [19].
Уп’яте Василь Касіян прибув на Закарпаття
1965 року як голова Спілки художників України,
разом з великою групою московських, київських і
львівських художників. Вони повторили подорож
1945 року, на цей раз уже автобусом та на легкових машинах [14: 80].
Василь Касіян до кінця життя підтримував листовні контакти з багатьма діячами культури Закарпаття. Його близьким другом був художник
Андрій Коцка, єдиний, хто опублікував спогади
про взаємини з В. Касіяном [14].
Чимало друзів у нього було в Чехії. Між ними на
перше місце слід поставити балетмейстра Володимира Лібовицького (1906-1984), який листувався з
ним кілька років, а перед смертю подарував мені
частину свого архіву, включаючи кільканадцять
листів В. Касіяна до нього, писаних добірною чеською мовою й ілюстрованих орнаментами. Останні
листи Касіяна писані із лікарні «Феофанія» під
Києвом.
У післявоєнний період В. Касіян двічі відвідав
Чехословаччину. Вперше у вересні 1958, аби привітати свого учителя Макса Швабінського з 85-річчям від дня народження та 65-літтям творчої діяльності. Цей візит митець описав у ґрунтовній
статті «Художник сонця і життя», присвяченій
ювілею Макса Швабінського [10:151-160].
Вдруге Василь Касіян приїхав до Чехословаччини 1965 року і побув тут кілька тижнів. Гідом була
йому Бланка Стеглікова, яка про його візит згадує:
«Під час цих відвідин я мала змогу багато розмовляти з Василем Іллічем, була для нашого шановного гостя гідом у столиці і в поїздці до південної Чехії. Я бачила, з яким хвилюванням входив видатний
графік до своєї альма-матір – Академії мистецтв,
де минули його незабутні студентські літа і відкривався шлях у велике мистецтво […]. Була гарна
літня пора, ми п’ятого серпня 1965 р. поїхали в південну Чехію – до гуситського табору, до Південночеської галереї Алеша в Глибокій, до Ческе-Будейовиць, де відвідали графіка Кароля Штєха, і до ЧескоКрумлова» [22:150].
У 1972 році у південночеських містах Чеське Будєйовіце та Пісек відбулися персональні виставки
творів Василя Касіяна, на яких було представлено
91 графічний твір: 57 із його празького періоду, 34
– з радянського. Кураторці виставки Бланці Стегліковій вдалося із матеріалів чеських галерей та
приватних колекцій укомплектувати основну частину творчості празького періоду, яка в Радянському Союзі в 1943 році безслідно пропала [21].
Напружена графічна, педагогічна та громадсько-політична робота Василя Касіяна не могла не
відбитися на його здоров’ї. В останні роки він часто хворів і значну частину часу проводив у лікарнях, найчастіше у «Феофанії» під Києвом. Та і там
він не сидів без діла. Не маючи ні паперу, ні фарб, ні
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графічного станка, він крейдою малював чудові картини на бетонній стіні огорожі лікарні [5:125-127].
В. Касіян помер 26 червня 1976 року в Києві.
У 1978 році встановлено Республіканську премію його імені, а 1982 році на його батьківщині – в
м. Снятин було відкрито Художньо-меморіальний
музей Василя Касіяна, в якому зосереджено понад
1700 експонатів [17:426].
Свою доповідь про Василя Касіяна закінчимо
розповіддю про його дипломну роботу «Голгота»
(інша назва «Розп’яття») з 1923 року, виконану
технікою офорту під керівництвом його учителя
Макса Швабінського. Розміри 63,5×49 см. Мені її
подарувала Ольга Байлук із Праги, а вона одержала твір від покійного чоловіка як весільний подарунок, куплений від автора перед його від’їздом в
Україну.
У 1996 році ця картина з ініціативи посла України
у Словаччині Дмитра Павличка експонувалася на
виставці до 100-ліття від дня народження Василя Касіяна в «Українському домі» в Києві і була там на
почесному місці – як найвизначніший твір виставки.
В України не зберігся жоден її відбиток, бо весь архів
художника, як вже було сказано, згорів при бомбардуванні Харкова 1943 року.
Офорт є відгомоном автора на політичні події
після Першої світової війни й окупацію України
більшовицькою Росією та Польщею, а також надією на її воскресіння. Не дивно, що в радянський
період вона становила табу для дослідників. Не
згадував її навіть сам автор. Я її репродукцію вперше опублікував і прокоментував в американському «Українському православному календарі» 1988
року [15:38-43]. Її репродукція була опублікована і
прокоментована лише в незалежній Україні – у
книзі Яреми Гояна «Воскреснемо!» [5:38-43].
У центрі картини на фоні темного неба – Ісус
Христос, розп’ятий на хресті в момент, коли віддає
душу Всевишньому. На хресті напис по-єврейськи,
по-грецьки та по-латинськи. «Ісус Назарянин Цар
Юдейський». По боках у верхній частині – два розбійники, а внизу – три групи людей. З правого боку
– темні постаті веселих євреїв із спотвореними карикатурними обличчями, з-поміж яких виділяється зрадник Юда Іскаріотський, який тільки що зрозумів облудність свого вчинку і, спіймавшись за
голову, тікає геть із Голготи, а задоволений первосвященик сміється з нього. У центрі картини –
римські солдати, з яких один (сотник), повернений
обличчям до Христа, ніби каже: «Чоловік цей
справді був Син Божий» (Марко, 15, 38). З лівого
боку – світлі людські постаті: омліваюча Мати Божа, яку затримує один з учнів Ісуса, її сестра, Марія
Магдалина, Марія – мати Якова Молодшого та Йосифа, Саломія та кілька інших жінок і чоловіків. Усі
дуже засмучені. На задньому плані – дальші людські постаті, контури міста, каравани верблюдів,
пальми. Картина створена у стилі італійського ренесансу.
Світлі постаті з лівого боку здаються нам якимись знайомими. Усі одягнені у стилізоване українське вбрання – намітки, кептарики, сорочки, ша-

ровари. У деяких постатей помітні навіть вишивки
на рукавах та поясі. Обличчя одної з жінок – це
майже копія «Селянки з Покуття» лише з розпущеним волоссям. Так, це – мати художника з помітними п’ятьома ярусами коралів. Вусатий дядько внизу – це, напевно, батько митця, зображений і на лінориті «Тарас Шевченко» (разом з матір’ю Касіяна).
А хто цей сумний юнак з кучерявим волоссям, що,
упавши на коліна перед Спасителем, зложив руки
до молитви і глибоко задумався? Це, без всякого
сумніву, автопортрет самого Касіяна. Щоб переконатися у цьому, досить порівняти його з часто публікованим автопортретом 1926 року, виконаним
також технікою офорту. Інші постаті теж, мабуть, з
близького оточення художника. У лівому нижньому розі підпис: «Касіян 923».
Висновки. Отже, вищеназвані факти свідчать
про те, що один з найвизначніших українських радянських художників Василь Касіян на початку
свого творчого шляху мав безпосереднійстосунок
до релігійного мистецтва і ніколи не переставав
бути патріотом України.
Оскільки Академія сьогодні святкує 70-ліття заснування, дарую до її ювілею авторський станковий естамп Василя Касіяна «Тарас Шевченко» 1960
року з власноручною дедукацією художника студентові Київського театрального інституту ім. Карпапенка-Карого Ярославу Сисаку, пізнішому директору Українського національного театру в Пряшеві.

Автопортрет
Василя Касіяна «Ой літа орел…», 1975
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CHURCH PAINTING OF YOSYP BOKSHAY
AS A REFLECTION OF
NEO-ROMANTICISM PECULIARITIES
IN THE ART OF TRANSCARPATHIA

Михайло Приймич. Церковне малярство Йосипа
Бокшая як відображення особливостей неоромантизму в мистецтві Закарпаття. У статті розглядається
творчість визначного закарпатського художника Йосипа
Бокшая у контексті культурно-політичних трансформацій у краї першої половини ХХ ст. Прояви неоромантизму у творчості художника зауважуємо на рівні формотворення, спостерігаємо їх у тематиці творів церковного
мистецтва. Відзначаємо особливу увагу митця до закарпатської дерев’яної церковної архітектури, до історичних постатей, зокрема, свв. Володимира та Ольги, свв. Антонія та Феодосія, свв. Бориса і Гліба. У багатьох творах
цього періоду бачимо намагання ідеалізації національної історії і українського селянства.
Ключові слова: живопис, неоромантизм, церква, Закарпаття, мистецтво.
М. Приймич. Церковная живопись Иосифа Бокшая
как отражение особенностей неоромантизма в искусстве Закарпатья. В статье рассматривается творчество
выдающегося закарпатского художника Иосифа Бокшая
в контексте культурно-политических трансформаций в
крае первой половины ХХ в. Проявления неоромантизма
в творчестве художника замечаем на уровне формообразования, наблюдаем их в тематике произведений церковного искусства. Отмечаем особое внимание художника к закарпатской деревянной церковной архитектуре, к
историческим фигурам, в частности, свв. Владимира и
Ольги, свв. Антония и Феодосия, свв. Бориса и Глеба. Во
многих произведениях этого периода видим попытки
идеализации национальной истории и украинского крестьянства.
Ключевые слова: живопись, неоромантизм, церковь,
Закарпатье, искусство.
Mykhailo Pryimych. Devotional art of Yosyp Bokshai
and peculiarities of neoromaticism in Transcarpathian
art. The article analyses works of famous Transcarpathian
artist Yosyp Bokshai in the context of cultural and political
transformations in the region in the first half of XX century.
We can see neoromaticism in his works on the level of form
making and in topics of devotional art works. The artist
payed special attention to Transcarpathian architecture of
wooden churches, historical characters, such as ss. Volodymyr and Olha, ss. Antonii and Feodosii, ss. Borys and Hlib.
Many works of that period try to idealize the past of national
history of Ukrainian peasants.
Key words: painting, neoromaticism, church, Transcarpathian region, art.
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Formulation of the problem. Today in the art
history mainly consider two factors are considered
when we speak about the formation of painting school
in Transcarpathia: folk arts and beauty of nature of the
land. Since 1990s the factor aof European education is
also mentioned, which led Transcarpathian artists to
modern art forms. In general, even the penetration of
modern forms into creativity of Transcarpathian
artists does not contribute to leveling the perception
of Transcarpathia of that time expressed by Ivan
Olbracht: "Africa in the heart of Europe". Evidently
such a view on regional culture gives the figures of
founders of the Transcarpathian painting school the
glory of mediums through which the phenomenon
occurred that has received a determination as
Transcarpathian school of art. To a great extent
through ideological approaches to fine art and art
history (as part of the guide and theoretical basis of
artistic process) in Transcarpathia almost no attention
was paid to the existence of church art. And we dare to
say that the only form of preservation and
development of its representational system Ukrainian
population of the region had only church painting,
which as a factor of Transcarpathian painting was
noted O. Izvorin in his work.
Analysis of studies and publications. Among the
first researchers of the works of J. Bokshay was O.
Izvorin [3], who considers this artist as one of most
authoritative artists at that time. Basing on the
previous researches a special attention to the creative
style of the artist was paid by H. Ostrowski [7], which
partly dealt with church painting, analyzing the
development of fine art of the reghion, it can be seen
in the book of 1967 [8]. In the Soviet period the artist
was paid much attention to, but his church painting
was not taken into consideration, and it did not
represent the artists legacy fully. However, the artist
himself tried to analyze the artistic process in the
region [4]. The creative work of the artist and has
been also studied in our time [11, 12], but the whole
picture of the work of the prominent Transcarpathian
artist has not yet been created.
The aim of the publication is to present the role
of еру tradition church of painting, which manifested
itself even through modern form until the midtwentieth century. For this we’ll make an analysis and
systematization of church painting in a pictorial
heritage of the outstanding Transcarpathian artist of
the twentieth century Yosyp Bokshay using
chronological principle. Thanks to contextual
approach we’ll observe the peculiarities of the image
system and ideas that had formed this artistic
heritage.
Presentation of the main material. Holy
Scripture for J. Bokshay as for Renaissance artists was
the main basis, where he found inspiration and themes
for his work. The artist sought in the Bible answers to
uncomfortable questions that troubled him and
society. Due to this he often filled his paintings with
didactic sense. To these works we can refer the
triptych composition consisting of topics: "The Parable
of the Publican and the Pharisee," "Transfer of Key to

St. Peter", "The Parable of the Prodigal Son". The use of
ornamentation, the same subject in the Episcopal
chapel, suggests that the artist created this cardboard
to order that he performed in 1927. Both in the
mentioned sketch and in the Episcopal chapel
paintings the artist tries to combine illusory genre
scenes with decorative medallions and ornamentation.
In ornament we observe a weaving plant motifs
similar to Byzantine. Artist uses a golden background,
on which cloud are painted, which reminds, for
example, the image of the Virgin in the apse of St
.Volodymyr cathedral in Kyiv.
For this reason, we suggest that, while in Ukraine,
the artist was able to directly or indirectly get
acquainted with the achievements of religious art
Kyiv. This is made sure having compared the
aesthetics and principles of making forms in
compositionsof the Refectory Church of the Kyiv
Pechersk Lavra and in the Bokshay’s work "Holies of
Rus land", especially when comparing images of saints
in the refectory and images of Sts. Anthony and
Theodosius of the Caves on canvas of the artist. And
the appearance of the image of Sofia of Kyiv or the
temple that resembles ancient Rus churches with
many cupolas in the background of the "Holies of Rus
land" composition [2] indicates the artist's great
attention to Ukrainian history and spiritual tradition.
Evidence of this are also images of St. princess Olha
and St. Volodymyr, Sts. Borys and Hlib, Sts .Anthony
and Theodosius of Caves and St. Yosaphat. And if St.
Yosaphat was a popular saint in Transcarpathia as
well as Sts. Anthony and Theodosius of Caves, the Sts.
Borys and Hlib were hardly known to the public. At
Bockshay composition St. Yohosaphat seems to show
the spectator the origins of their faith, the princes
founders of Christian state and monks - founders of
monk life. To some extent, this composition can be
considered a programme work of the artist.
The paintings "Teachers of the Eastern Universal
Church" and "Holies of Rus land" - by the way, both
signed by the author in Cyrillic (now in the
Transcarpathian Art Museum) were created in 19341935. Matured decorativeness and gilt background
indicate of author’s attempts to use a some features of
iconography. Composition "Teachers of Eastern
Universal Church" presents, according to attributes,
three saints: St.Basil the Great (Caesarea), St. Gregory
the Theologian (Nazianzen), and St. John Chrysostom
in red vestment, with an open book (this also indicates
the iconography of saint), and near St. Gregory the
Theologian we see Gregory Nyssky. The right two
figures are easily identified, because here we have the
image of the bishop with a book and a monk with a
cross in his hands. Obviously, this is a characteristic
iconography of Sts. Cyrill and Methodius. There still
remains the figure of bishop holding the Uzhok church
in his hands. If we consider the church with three tops
as a symbol of the Trinity, we can assume that there is
a depiction of St. Athanasius of Alexandria, who
defended the dogma of St.Trinity and the divinity of
Christ. However, later in Cathedral Bokshay painted
the image of this saint in black monastic clothes, but
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the last of the Fathers of the Church St. John of
Damascus was depicted by the artist as bearded old in
episcopal clothing. Although for the benefit of St. John
of Damascus may indicate his gesture of rising the
temple, we can, to some extent, link to his work
"Source of knowledge" and his standing for ikons
veneration. However the saint didn’t have the rank of
bishop, that is why taking into acount the iconography
of St. Athanasius and symbol of temple as the Trinity,
it would be logical to associate this image with this
saint (St.Athanasius).
It is interesting that the work on the "Teachers of
Eastern Universal Church" and "Holies of Rus Land"
coincides with the time when the artist worked on the
iconostasis for the church of Holy Spirit (1933-1934)
[13] in Redemptorist order monastery in Michalovce
(Slovakia). The project of the temple and bell tower for
this monastery was done by outstanding Ukrainian
architect Volodymyr Sichynskyi [1]. This cruciform
temple with five domes resembles the church
buildings of old Kyiv tradition. Therefore it is quite
difficult to assume that the appearance of the church
of Rus tradition on canvas "Holies of Rus land" and in
the Redemptorist monastery are phenomena not
associated with each other. It would look strange if
architect and researcher Volodymyr Sichynskyi
(whose responsibilities included supervising the
construction) and a fairly well-known artist Yosyp
Bokshay (who did sketches and painting of icons for
the same church) could not meet. Surely the artists
easily understood one another and had something to
share with one another and not just because both
descended from priests families, but both were also
quality artists and erudite people. There are many
similarities in the works of both artists, manifested in
a special attention to the history of native people. At
that time Volodymyr Sichynskyi worked in Eastern
Slovakia and made a project of the wooden church in
the village of Nyzhniy Komarnyk in 1938 [6]. Thus, at
least from 1933 to 1938 Sichynskyi had been often
here. We have information about his research work on
the territory of the modern Transcarpathia 1924-1925.
The iconostasis in the monastery of the
Redemptorists in Michalovce was established in 1935.
Since this order was of latyn rite, the first abbot the
Greek rite Jan Zakopala proposed the idea of low
iconostasis with open altar. Later on similar
iconostasis after artist’s project was put in the village
of Dorobratovo, Irshava district in the church of St.
Nicholas, of which we shall speak below. Therefore we
may assume that the project of iconostasis belongs to
Bokshai, and the idea of low iconostasis could appear
after the Russian captivity. We have basis to claim that
the artist could see the church of St. Sophia of Kyiv and
its iconostasis, which at that time consisted only of
lower tier, as well as this solution could be affect by
the iconostasis at St. Volodymyr cathedral in Kyiv.
Anyway the form of Dorobratovi iconostasis is very
similar to Michalovce iconostasis, and preserved
sketches of the artist prove this.
Joseph Bokshay activities was connected with
these terrytories, at least from 1929, when he painted
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murals in the church of the Intercession of Virgin Mary
in the village Novi Ruskov near Trebišov (Slovakia),
which are among the largest works of masters. Compositions in the church have similar characteristics,
inherent to Episcopal chapel in Uzhgorod. Artist keeps
principle of combining active colors, exquisite drawing
with plane decoration and gilded areas. The main
composition in the altar part is "New Testament
Trinity", which fits into the central segment of the
apse’s vault. Below "Trinity" in semicircle arch the
artist painted the "Heart of Jesus Christ". This image is
very interesting because it overlaps the images of land
sitting above it on the clouds are God the Father,
Christ and the Holy Spirit in the form of dove. In the
similar way the artist painted the image of "Heart of
Jesus" in 1927 in Uzhgorod on the background of the
Exaltation of the Holy Cross Cathedral.
This attitude to the image of "Heart of Jesus" is to
have a some value for the artist, which can be
associated with a particular attitude of the artist to
piety, honor of fear of Christ. This devotion has
acquired large expansion after the initiation of the
whole world by Pope Leo XIII to the Heart of Jesus, on
9 June, 1899 [5], which in the early twentieth century
led to various discussions in the Greek Catholic Church
on the feasibility of piety in the church of the Greek
Rite. About Yosyp Bokshay’s particular relevance to
this piety testifies the placing of the image of Christ,
who points to his heart on the background of the
whole planet. In two side segments the artist depicted
the four angels who incline their heads to the
greatness of Creator. On two sides of this composition
the artist depicted four Evangelists in four arches,
which is also very interesting, because in
Transcarpathia such an image we meet for the first
time in Uzhgorod Cathedral.
The main altar image of "Intercession of the Virgin"
is painted in a typical Bokshay’s soft manner. Shown
above the clouds is Mother of God that holds the
mantle, and four angels along with her. Painted lower
are the images of five figures: in the centre Roman
Sladkopivets holding a book with the inscription
which is a hymn for Intercession of Blessed Virgin
[10]. On both sides of deacon to whom by some
sources is attributed this akathist, the Emperor and
Empress of the areola, which can be indicative of the
image of St. Konstantyn and St.Helena (although
according to the history Emperor Leo VI the Wise
shuold be dipicted there), and at the edges - St. Andriy
and and bishop with a nimbus.
This composition of altar image is very interesting,
because behind the altar on the east wall of the apse
another image of "Intercession" is made, but in different interpretation. Maria with maforius in the hands is
honored by cropper and peasant woman with rosary in
hand. The artist depicts historical events and contemporary honoring of the Virgin by simple Rus peasant and
rural peasant girl. Clothes of both have signs of the city
influence, - a man is dressed in black trousers and a black
waistcoat and girl has magnificent skirt and blouse with
sleeves-lanterns. Here in apse St.George and the scene
of the Annunciation are pictured.

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 8

In the vaulted nave the compositions are
performed in the following order: "Nativity of the
Lord," "Baptism of the Lord" and "Resurrection of the
Lord." On the walls of the the artist pictures Fathers of
the Eastern Church, including St. Basil the Great, St.
John Chrysostom and St. Gregory Theologian. There
are also images of Sts. Cyril and Methodius, and near
them the images of prophets: Moses, Elijah and king
David as well as the image of Mary with baby. In the
place where walls turn into arches the compositions of
"Cross Road" are shown, whose rhythm is interrupted
only in chorus by composition "Christ with the
disciples in the midst of wheat field".
Figures of fathers and prophets are depicted in the
original niches, covered the decorative borders. The
images are monumental and remind skulpture figures.
The entire temple area is divided into large colored
spots filled with decorative stencil ornaments.
Unfortunately, a somewhat aggressive restoratin was
carried in the church and it violated the softness of
color, inherent to Bokshay. The rennovation works in
the church were completed in 1998, when they were
sanctified [15]. The work that was done two years
later in the bishop's chapel, is designed in a manner
close to it. Here the artist also created the icons for the
lower tier of iconostasis, other images were made by
brother of pastor K. Bachynsky. Ornaments after
sketches of Bokshay were done by Jan Koch.
In April 1932 at the request of the abbot of the
Basilian monastery in Malyi Bereznyi Polycarp Bulyk,
Joseph Bokshay started to work on the painting of
monastery church. The work was done quickly
because already on 21 September 1932 on the feast of
Nativity of the Virgin Mary the temple was
consecrated by bishop Alexander Stoyka [9]. Taking
into account the materials found by Francis Onys'ko in
monastery, we can say that the painting was done in
the temple not in 1934 as it takes Phillip L. [14], or in
1933 by M. Syrokhman work [12], but namely in 1932
which quite fits the schedule of the artist, because in
1934 the artist has held a number of other works.
Preserved photographs show that in the monastery
church the artist painted composition "Apotheosis of
St.Basil the Great". The Saint is shrouded in clouds,
which are surrounded by angels; In the upper part one
can observe the image column. In lower part there is a
group of monks with books, which allows us to
consider that depicted in the composition is the patron
of monks St. Basil the Great. Above triumfal arch there
is the image of "Deisis", which contains the image of
"Heart of Jesus". On either side of Christ we see St.
Mary and St. John the Baptist, painted in the Bokshay
msnner. In the altar in three arches we see skillfully
done composition of "Holy Spirit". Mary is shown here
on the throne, and the apostles around her with
tongues of flame that goes down to them. However, we
can also see another image of the Holy. Spirit - it is a
pigeon, that we see above Mary. The composition
"Epiphany" aboce the image of Mary complements this
symbolism. Thus painter tries to combine both images
of the Holy Spirit described in Gospel.

Belonging to this period is another significant
Bokshay’s work - a painting in the church of Sts. Cyril
and Methodius in the village Storozhnytsia near
Uzhgorod. The church itself was designed by architect
Bela Fodor in the oriental spirit, where, along with
attempts to use elements of oriental motifs we observe
elements of Russian architecture. Artist has painted
several works of which the altarpiece "Christ the
Teacher with Cyril and Methodius ". Depicted in the
center is burgundy throne on which sits the Christ,
and on two sides there stand Cyril and Methodius.
Both are dressed in episcopal clothing, though Cyril
was not a bishop. St. Methodius holds in hands an
Uzhok wooden church which was often included into
Bokshay’s compositions. This work painter also
sighned in Cyrillic Осип Бокшай 1934. In the
templethere are two more Bokshay’s works placed on
both sides of the iconostasis. They are "Mary with
Child" and "Baptism of Lord". The artist uses the
gilding thogh the clouds and blue sky in interpreted
realisticaly. The above images are taken into
architectonic frames that create columns decorated
with early Christian expressive designs which also was
performed after sketches of the artist.. Among the
carvers who most often performed works after
Bokshay’s sketches was Ivan Pavlyshynets.
In 1935 Y. Bokshay painted an altar icon of the
Protection of the Blessed Virgin Mary for the
Protection church in the village of Čičarovce (Eastern
Slovakia). Composition differs from the works of 1929.
If in the previous painting we see almost iconographic
image of Protection, where the figure of the Virgin and
those who pray for the salvation of Constantinople are
in the front to the audience, in the work performed for
Čičarovce artist creates realistic scene where the
viewer is located behind those who pray. Bishop with
decons stand in front of the Royal gate with their
backs turned to viewers. In a distant background we
see the emperor and empress, and in fore plan there
are St. Andriy and Roman Sladkopivets. The image of
the Virgin creates its own new space. Mary is
surround not only by the angels, but (as the event
itself is described) also we see St. John the Baptist, St.
John the Evangelist, and Moses at the background.
The temple in the village of Čičarovce has no
iconostasis and the basic decor is created by a majestic
canopy, made in oriental style. The most emphasized
element is tabernacle on the door of which Jesus Christ
is depicted with a raised hand in blessing; This
composition can be characterized as "Christ the
Teacher". Image is made on a gilded background. The
church was painted in 1936. The altar was designed
by the artist, and performed by Janos Petrashevych. In
the two arches of nave vault there are the
compositions in the following order: "Nativity of the
Lord" in the first vault, and two in each arch are
"Epiphany" and "Annunciation," "Resurrection of the
Lord" and "Handing over the keys of St. Peter". Also
we see the motifs of "Heart of Jesus" and "Heart of
Mary".
At the same time we meet in the temple well done
images in side altars. Thus, in one case you see the
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"Heart of Jesus" and in opposite side "Crucifixion of
the Lord." Interesting, if we compare image "Heart of
Jesus" and the commposition of the Virgin in the apse
of St. Volodymyr in Kyiv, we can ensure notable
similarity among these compositions. All work was
done in 1936. Here we encounter a new interpretation
of "Resurrection", where the triumphant Christ is
depicted in the background Golden Cross with angels.
Also we see here the image "Epiphany" the scheme of
which the artist in the future will widely use.
Interesting, that composition "The Crucifixion of the
Lord" he will repeat several times in 1939 and in 1948
in St. Nicholas church in the village. Dorobratovo,
Irshava district.
In the following year - 1937 - the artist works in
the new church in the village of Matovce (Eastern
Slovakia). This work, perhaps the most conservative in
the works of the master. At the altar, as in Ruskov apse
vault is divided into three segments. The fact is
performed composition the "Adoration of the Holy
Sacrament", where the central segment depicts an
angel holding the holy gifts, and on either side of him
angels with censers. Altarpiece is made not by
Bocshay, although in some moments can observe a
common approach to modeling principles. The
composition portrays Mary in the clouds in praying
posture and around the angels with lilies.The
composition can be identified as the "Immaculate
Conception of Mary", which is based on the
composition of the same subject created in the
Baroque time.
There is no iconostasis in the temple, as the main
decoration of the sanctuary is the altar canopy and
decor image which has signs of neogothic style. Above
the altar in Nave there is a wonderful copositions of
"Last Supper." The composition is made in the story of
the three arches where foreground Christ delivers
chalice. Interesting in composition is the figure of
Judas, who escapes from a bowl. This unusual
reception in the com position indicates that Joseph
Bokshay matched his works carefully, trying to
understand an event liyni beans.So Judah flight - a
symbol of unwillingness to accept the truth about
themselves, they nehotovnos acceptance of reality
such as it is.Of central part is a kind of white wing
panels, which create and shape dvoramennoho
hres.On two sides of this arrangement is made goiter
razhennya "Christmas of the Lord" and "Baptism of the
Lord longer."Two compositions performed west,
goiter - St. razhayut prayer.Francis and St. Libra ne ed
Mary, on the other hand "resurrection of the Lord
longer."However, in the temple and are about great
times on the side altars: "Heart of Jesus" and "St.
Joseph with little Christ. "
Especially honored work for the artist was painting
in Uzhgorod Cathedral in the 1938-1939. To work in
cathedral artist has made a series of sketches,
according to which the entire central nave had to be
covered with painting. However, through significant
political changes the whole project was not realized.
Therefore, the artist painted over only of figurative
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part of paintings of Ferdinand Vydra. So in place of the
composition "Holy Cross" 72 square meters, there
appeared the image of " Finding of the Holy Cross ". It
is interesting, that this work allows you to see the
means of work of master. Initially primery is made
with caput mortum, and then the whole image was
formed. Work represents historical event of finding by
Empress Helena of the cross at Calvary. The artist
ckillfuly creates a color extravaganza that was
inherent in baroque paintings of Central Europe.
In 1943 Bokshay performs murals in monastery
church of Maria Povch - "Mary Worship" and
"Apohteosis of St.Basil the Great". Last composition
strikes with their spirituality and dynamism. At the
centre we see St. Basil the Great in front of the column,
near which we see piles ing branch (symbol of peace)
and pigeon. The angel gives to the Holy scepter of
bishop Yuliy Firtsak. This composition differs from
work for Malobereznyan sky monastery by its
integrity and thoughtfulness. Above the gallery the
image of the patron of monastery "St. Arch. Michael "
is seen, which rises to the clouds, protecting with fiery
sword the church in Maria Povch. Here we can see two
angels who hold in their hands the plate with the
inscription "1943", which indicates the performance of
the work. And at this stage we can see beautiful
scenery with a facade of St. Michael church. Scene
"Healing of Laszlo Chirga" was made in the side apse
(Krylos), which is of interest depicting figures in
costumes of the time of the artist. This composition
recalls the scene adoration of Mary, in which artist is
often depicted his relatives. The last composition two
groups of people are united by figure of Laszlo who
gets up from bed. To the right the Basilian priest
shows with his hand to the image of the Virgin of
Maria Povch, through the intercession which the
patient was healed. Opposite to this composition we
see "Glorifying the Liturgy of St.Basil the Great".
Disposition here is interesting, because in one aosewe
see the intercession of Mary, and in the opposite
“Christ through the Eucharist”, which, by the way, is
the tradition to place images of Mary and Christ on the
iconostasis. Another fascination belongs to cherubі
painted in the form of friezes. These paintings were
considered by Transcarpathian researcher Helen
Balla-Chernega to be the latest in a series of religious
works of the artist.
In this way was performed painting and carved
iconostasis to St. Nicholas church in Dorobratovo,
Irshava district where the church was completed in
1946. In the altar there is a magnificent composition of
many figures "The Crucifixion of the Lord." Here on
the altar is another compositions of "Praying of
Chalice". A special place is occupied by the icons of the
top row of the iconostasis - "Descent of the Holy
Spirit", "Happy consolation of bitterness" and
"Chistmas". The very layout and ornamentation of
iconostasis are markedly reminiscent of samples from
Michalovce, whereby it can be assumed that the artist
was involved in the project and the iconostasis in the
redemtoryst temple in Michalovce.
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This is the last known official work of the artist
that was ordered by church. Based on the material
investigated we can see the effects of socio-cultural
environment on the individual artistic creativity and
his personality. Here of special interest is the reaction
of the artist on events that took place around him. The
changes in society after 1944, must have influenced
the position of the artist who consistently showed
signs of national romanticism, often focusing on old
Kyiv tradition.
However, we can say that the last significant work
was to be the painting for iconostasis in the village of
Dorobratovo. The iconostasis and the canopy over the
altar resembles the composition in the Michalovce
monastery church and it was made by Ivan
Pavlyshynets after the project of Bokshay. It belongs to
rare low iconostasis in Transcarpathia samples od
which appeared in mid-1930s. It consists of two tiers.
Above the altar, there is Descent of the Holy Spirit on
Apostles " and "Nativity of the Lord". The sanctuary is
open and pillars of canopy with pillars flanking the
Royal gate create a refined architecturally accentuated
space. in the depth opens the main composition - "The
Crucifixion of the Lord." The iconostasis, as people say,
was completed in 1948. It is particularly valuable
because it is probably the last iconostasis created for
the Greek Catholic Church in Transcarpathia. It should
be noted that on examenning the iconostasis a number
of things was discovered which prove it was put in a
hurry and unfinished. Icons of apostles are painted on
plywood and is likely to set artist’s supervision for
they were uncut put at the back side of the iconostasis.
Lower icons are held with nails in the holes row
without a stretcher, apostle Paul, who had to be placed
om ambo, remained unfinished.
Conclusions.These works give grounds to assert
that Bokshai was one of the founders of the new
sacred art in Transcarpathia, who combined the
tradition of baroque illusionary painting with
decorative Byzantine art and breathed into it the signs
of national romanticism, which at that time manifested
in many spheres of cultural life of the region. We
notice this in literature, science, church, and also in
painting, as we see from the material above. Church
painting of Yosyp Bokshay not only demonstrated his
special relationship to the church and faith, but also
reveals the cultural landmarks of the artist and his
idealization of his people through the images of
peasants, idealized nature. However we deal here
with creative activity of unique personality who
doesn’t remains in the captivity of borrowings, but
creatively reinterprets them, creating a phenomenon
of Transcarpathian church painting of the first half of
the twentieth century.
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METAL I SZKŁO ŚRODKIEM
INNOWACYJNEGO WYRAZU
W ARCHITEKTURZE

Ґнацек С. Метал і скло як інноваційний засіб вираження в архітектурі. У цій статті проаналізовано використання скла і металу в архітектурі в минулі часи.
Обробка скла і металу залишається актуальною і надихаючою в сучасному дизайні. Важливим аспектом дослідження є інноваційні методи і нові технології, що послідовно свідчать про оригінальну взаємодоповнюваність
скла і металу в галузі архітектури.
Ключові слова: метал, скло, інновація, архітектура,
мистецтво, художник.
Gnacek S. Metal i szkło środkiem innowacyjnego wyrazu w architekturze. W niniejszym artykule dokonana zostala analiza użycia szkła i metalu w osiągnięciach architektonicznych minionych czasów. Przetworzenie szkła i metalu
jest wciąż aktualne i inspirujące we współczesnych założeniach projektowych. Ważnym aspektem badań jest innowacyjność metod i nowych technologii dających oryginalną
spójnię wzajemnego uzupełniania się w ramach przestrzeni
architektury.
Słowa kluczowe. Metal, szkło, innowacyjność, architektura, sztuka, artysta.
Gnacek S. Metal and glass as means of innovative expression in architecture. The main goal of this research
was to study the application of glass and metal in architecture in the past time. The use of glass and metal is actual in
contemporary project proposition. Significat aspect of investigation is innovation of method and new technologis, wich
creates original mutual combination of alloy in the architectural space.
Key words: metal, glass innovation, architecture, art,
artist.
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Przenikanie się różnych dyscyplin artystycznych
jest okazją do swobodnej inspiracji tak w ich warstwie
koncepcyjnej jak i wykonawczej. Metal i szkło to niezwykle interesujące i intrygujące nośniki dla wszelkich
poczynań kreacyjnych. Penetracja wszystkich aspektów i obszarów działań twórczych z doborem tych materiałów jest prawie niemożliwa, dlatego przeanalizuję
tylko istotne relacje o charakterze wnętrze – zewnętrzność. Przygotowując tę pracę podjąłem próbę szerszego rozumienia i ukazania szkła oraz metalu poprzez
formę przestrzenną jako dziedzinę spotkania idei i
możliwości technicznych w dużym wymiarze. Refleksja nad pomysłowością i oryginalnością dopełnienia
przestrzeni zabudowanej wymaga odniesienia do czasów wcześniejszych. Postaram się wyodrębnić bogactwo skojarzeń i znaczeń form w szkle i metalu potwierdzających potrzebę zachowania ciągłości i celu stosowania oraz jedności zespolenia wnętrza i zewnętrza.
Dzieje użycia masy szklanej czy metalowej pozwolą
rozpoznać i zauważyć wielość i zmienność oraz znaczenie tych materiałów we współczesnej architekturze.
SZTUKA ŚWIATŁA I PRZESTRZENI. «Architektura
jako ściana między wnętrzem a tym co na zewnątrz,
staje się przestrzennym zapisem tego podziału i jego
dramaturgii» [8:47].
Szkło i metal mają tysiącletnie tradycje zastosowania. W zależności od czasu i miejsca użycia tworzą
ważne tradycje techniczne i formalne. Zgodne z intencją niniejszego opracowania będzie odniesienie się do
wielkich okresów historycznych, w których wraz ze
zmianą sposobu bycia ludzkich społeczności zmienia
się struktura wizualna otoczenia. W tej strukturze umiejscowiona jest cała warstwa złożoności dzieła architektonicznego. Dlatego też zrozumiałe jest, że architektura tworzy środowisko, w którym przebywamy,
pracujemy, gdzie zamyka się krąg dnia i nocy. Jest to
przestrzeń otwierająca się na otoczenie poprzez okna i
drzwi. Przeszklenie okienne łączyło i łączy nas nie
tylko w sensie fizycznym z otwartą przestrzenią. Materialność okna podlegała ewolucji, ale niezmiennie pozostaje szkło ujęte w różne kody prezentacji. Wejście i
wyjście w minionych okresach wymagało oprawy i
wyposażenia w okucia, kraty, balustrady i bramy żelazne. Współcześnie metal w różnych odmianach zachodzi w bezpośrednie relacje ze szkłem, kreując wielorakie struktury przestrzenne. Oczywiste i celowe
staje się przeanalizowanie różnych skali użycia i ich
działania. Powszechnie uznane i przyjęte dokonania
pozwalają określić zasady i istotę zespolenia szkła i
metalu w architekturze, pomagają zdefiniować i zrozumieć język wyrazu i wzajemne powiązania w formach organizacji przestrzennej.
Użycie szkła w architekturze przedchrześcijańskiej
nie znajduje szerszego zastosowania z uwagi na trudny i kosztowny proces pozyskiwania go. Właściwym
punktem wyjściowym dla porównań są czasy wczesnochrześcijańskie, które nadają architekturze kształt
przestrzeni ukazanej najpełniej w obiektach sakralnych. Architektoniczne przesłanie kościoła ujęte jest w
pojęcie przestrzeni duchowej wyrażanej w postaci dematerializacji osiągniętej odpowiednim oświetleniem.
Jedno z największych arcydzieł w historii architektury
Hagia Sophia prezentuje złożoną, lecz jednorodną
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przeszkloną przestrzeń, emanującą światłem ogólnej
«przejrzystości», które pada z centralnej kopuły. Z
zewnątrz rząd wielkich okien doświetla wnętrze jako
symboliczne naczynie nieziemskiego światła.
Świątynia romańska jest równocześnie warownią i
bramą do nieba. Dwa główne typy budowli w tym
okresie to kościół i zamek, blisko związane ze sobą.
Obronność i potęgę uwypuklają artystyczne formy w
kutym metalu w postaci ciężkich żelaznych krat oraz
okuć drzwiowych i okiennych. Wypada zauważyć, że w
minionej tradycji rzemieślniczej nie dostrzega się w
materiale szerszej warstwy znaczeniowej, podkreśla
się raczej dekoratywność. Strukturę tworzywa i ślad
narzędzia jako cechę bliższą naszemu pojęciu odkrywa
się stopniowo w miarę kształtowania znaczenia
świadomej idei warsztatu w kompozycji.
Gotyckie mury stają się «przezroczyste» i wyrażają
nową interpretację symboliki światła. Kolorowe szkło
wypełniające ogromne okna katedr staje się tajemniczym medium przekształcającym naturalne światło w
zjawiskową, mistyczną aurę. Znika wrażenie masywności muru, który przybiera formę łupiny ze szkła i
kamienia. Szkieletowa otwartość katedry w Reims w
szczególny sposób podkreśla mistrzostwo proporcji i
integralności stylowej przeszkleń witrażowych [1;3].
Po raz pierwszy zastosowano w pełni przeszkloną
powierzchnię górnych okien. Między trzonami konstrukcji znikają płaszczyzny pełnych ścian. Dematerializację
wnętrza podkreśla świetlista oprawa nawy głównej. Kolorowa iluminacja świetlna nadaje nowy wymiar materialnej bryle, oznacza coś więcej niż obecność tajemniczej
aury, wyjaśnia logiczną strukturę kształtu bryły. Nowa
forma mistycznej wewnętrzności rozbłysła światłem
witraży w oszczędnej kamiennej konstrukcji.
Niezwykłość przeszkleń witrażowych jest tak zniewalająca, że stosuje się je do dziś w różnych wariantach. Zdecydowane w tonie witraże przy zmiennym
oświetleniu wpływają na koloryt i atmosferę wnętrza
oraz emanują skojarzeniami treściowymi. Malarskie
wrażenie wywołane stosunkiem wielkości powierzchni do ich nasycenia barwnego intryguje również współczesnych twórców. Występują zróżnicowane techniki,
ale generalnie kompozycja graficzna witraży składa się
z niewielkich kształtek kolorowego szkła oprawionego
w profile z ołowiu, mosiądzu czy brązu. Obecnie większe tafle lub bryłki mogą wypełniać bezramowo otwory we wrębach ścian.
Rzeczywistość trzynastowiecznej Europy zaznacza
się zapotrzebowaniem na sztukę rękodzielniczą. Powstaje szereg dzieł w kutym żelazie, równorzędnych z
osiągnięciami przeszkleń gotyckich katedr. Okucia
portali i kraty są nasycone niespotykanym bogactwem
ornamentalnych krzywizn i spiralnych rozgałęzień. Następują zapożyczenia z motywu kamiennego maswerku.
Krata naśladuje okno z wysmukłymi członami pionowymi, które kończą się okrągłymi lub ostrymi łukami.
Na przestrzeni wieków wykonywanie detali kutych
nie uległo zmianie, nadal wymaga mistrzowskiej biegłości warsztatowej i dużego nakładu pracy. Możemy
przyjąć lub odrzucić dziedzictwo sposobów i reguł
kształtowania, ale jestem przekonany, że w projektowaniu obowiązuje poznanie i zrozumienie dawnego
poczucia formy, jej metod wyrażania i miary.

Dzisiejsza technologia przemysłowa oferuje bogatszy wachlarz gotowych elementów z mosiądzu i
różnych stali nierdzewnych mających szersze zastosowanie. Zastane zespoły przetworzonych materiałów
przy zastosowaniu odpowiednich reguł technicznych
pozwalają na wielorakie modyfikacje. Szklane balustrady i przegrody uzupełniają profile i kształtki metalowe.
W renesansie miejsce duchowej przestrzeni zajmuje koncepcja jej organizacji postrzeganej jako konkretny pojemnik, produkt cywilizacji miejskiej, oraz
matematycznie zorganizowanego świata. Nowa rola
władzy i arystokracji pociąga za sobą powstanie nieznanego dotychczas, ważnego dla nich typu budowli –
pałacu miejskiego. Włoskie budowle centralne wyposażone zostają w kopuły zwieńczone architektonicznymi latarniami i dachy z grzbietami krat. Wspaniałość i
majestat budowli oprawia się nie znanym dotąd metalowym wizerunkiem graficznym kładącym się efektownie na tle nieba. Liczne balkony wykończone są
finezyjnymi balustradami z kutego żelaza. Dekoratywność wypełniania powierzchni zastępuje zasada obramowania, w której metal decyduje o organizowaniu
przestrzeni i zachwyca równowagą. Mistrzowskie odlewy żeliwne, brązowe i prace repusowane twórcy
Quatrocenta doprowadzają do doskonałości. W architektonicznym i rzeźbiarskim podejściu, które zdecydowanie wpływa na plastyczne formowanie żelaza,
występuje nowy świeży pierwiastek w formie dzieła.
W szklarstwie weneckie ośrodki dysponując udoskonalonym zestawem masy osiągają szkło zupełnie
bezbarwne i dość przejrzyste oraz lustra o nieskazitelnym odblasku wynikającym ze szlifowania i polerowania. Jaśniejsze szyby stopniowo zastępują szkła
barwione i chętniej są używane do szklenia okien. Ich
zalety powodują większą swobodę przeszkleń, lepszą
realizację i wyższy poziom estetyki [4;5].
Po pogodnej doskonałości architektury renesansowej, – w wyniku rozpadu wartości i porządku świata. –
następuje szesnasty wiek pełen napięć, sprzeczności i
eksperymentów, co zyskuje swój wyraz w architekturze: wielkie wille i rezydencje prezentują konkretny
charakter przestrzeni otwartej rozumianej jaki zbiór
indywidualnych miejsc. Jednorodność przestrzenna
różnych skali przeszkleń okiennych dopasowuje się do
swobodnej dali krajobrazowej.
W siedemnastym wieku dokonuje się przekształcenie krajobrazu naturalnego na wielką skalę. W Paryżu i jego okolicach powstaje sieć ogrodów, bulwarów i
placów otwierających miasto na otoczenie. Reprezentacyjne dziedzińce obramowano ciągami kutych ogrodzeń, a wielka krata wchodzi w bezpośrednią relację z
architektonicznie ukształtowaną przestrzenią zewnętrzną. Do szklenia okien powszechnie używa się przezroczystego szkła wypukłego, pozyskiwanego metodą
wydmuchiwania. Szyby wypukłe w wyjątkowy sposób
oprawiają okna barokowej zabudowy mieszczańskiej.
Odblask zewnętrznej strony, oprócz walorów dekoracyjnych, izoluje wnętrze, natomiast od wewnątrz doskonale poprawia widoczność.
Pałace miejskie i wille zyskują eleganckie i stosunkowo lekkie szkielety ścian niemal całkowicie wypełnione wysokimi weneckimi oknami. Przezroczystą
szkieletową konstrukcję do mistrzostwa doprowadził
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Jules Hardouin–Mansart. Istotę siedemnastowiecznego
miasta reprezentuje Wersal tworzący prosty, powtarzalny układ przejrzystego szkieletu z przerwami
między pilastrami w całości wypełnionymi dużymi łukowo zwieńczonymi oknami. Liczne lustra upiększają i
zwielokrotniają wnętrza. W 1691 roku St. Gobain we
Francji odlano pierwszą dużą płytę lustrzaną, która
jest prekursorskim wprowadzeniem lustra jako wszechobecnego elementu we współczesnym wnętrzu [6;7].
Do XIX w. rzadko szkło występuje w organizacji
wnętrz, przede wszystkim wypełnia ramy okienne.
Wersal nabiera charakteru szklarni będącej łącznikiem
między przezroczystymi strukturami gotyckimi a dziewiętnastowiecznymi konstrukcjami ze szkła i żelaza.
Podstawowe założenia struktury Wersalu stają się
wzorcowe i są powtarzane w wielu rezydencjach-miastach. Oświeceniowy pluralizm zadań wymaga znalezienia nowych środków znaczeniowych. Ówczesny
przemysł wypiera rzemiosło i rękodzieło. Kształty wynikają z nowatorskich tendencji inżynierskich. Urbanizacja przesuwa fasadowość na plan dalszy. Szerokie
przeszklenia ujęte konstrukcją metalowej ramy zastępują dekoracyjne gzymsy i kraty. Zastosowanie żeliwa
w postaci dużych odlewanych elementów jest innowacją techniczną, rozpatrywaną w kategoriach doniosłego osiągnięcia, stwarzającego powiększenie możliwości wyrazu. Produkt przemysłowy zmienia sposoby
nowego przekazu rzeczywistości w organizacji wizualnej przestrzeni. Wynikiem twórczych poszukiwań tej
epoki stają się wielkie użyteczne konstrukcje z żelaza i
szkła, będące wyrazem budownictwa technologicznego. Materiały te nie zawsze mogły być eksponowane
w widocznych częściach budowli. Stosuje się więc zabieg śmiałego rozwiązania konstrukcji dachowych z
żelaza i elementów szklanych przy jednoczesnym utrzymaniu historycznej części zewnętrznej. Dopiero forma Crystal Palace (1837) i wielka wystawa światowa
w Londynie (1851) stają się punktem zwrotnym w
dziejach architektury nowoczesnej. Wzorcowy pawilon Josepha Paxtona prezentuje lekki, jakby wykrojony
z powietrza, jasny obiekt o przeszklonym dachu
wspartym na cienkich kolumnach z żelaznych rur. Modularne użycie tafli szklanej, największej jaką można
było wówczas wyprodukować, zainicjuje zręby nowoczesnej architektury. W następnych dziesięcioleciach
występuje szereg rozwiązań o charakterze kryształowego pałacu.
Duże szklane powierzchnie na stałe przenikają do
budownictwa mieszkalnego. Przezroczysty materiał
przekonująco konkretyzuje przestrzeń egzystencjalną
nowego świata. Metal i szkło wielką skalą i powszechnym masowym użyciem wpisują się w nowy typ zabudowy – muzeum, biurowiec, fabryka. Żelazo i szkło
wspólnie tworzą konstrukcje halowe dużych domów
towarowych i dworców kolejowych. Wielka hala w
wyniku użycia szkła i metalu staje się nieznanym dotąd wizjonerskim sposobem traktowania przestrzeni o
rozczłonkowanej masie i wszechstronnej przezroczystości. Magiczne wrażenie świetlistej przestrzeni w Galerie des Machines reprezentuje przyszłą, nie tylko
europejską, symbolikę zwiewnego materiału.
W Stanach Zjednoczonych technika konstrukcji
szkieletowej ściany w osłonie szklanej umożliwia roz140

wój formy w postaci drapacza chmur. Zmultiplikowana konstrukcja wyraża nowy rodzaj ciągłej, wewnętrznej kubatury będącej dominantą w przestrzeni zewnętrznej. Szkło uzupełnia wielokondygnacyjne piętrzenie – presja funkcji manifestuje się ujednoliconą formę
przeszklenia.
Wieża Eiffela w Paryżu (1889) spowodowała uwolnienie nowego wyczucia formy w przestrzeni. Tradycyjna ściana nie zamyka już ciągłych płaszczyzn. W
konstrukcji wieży możemy dostrzec wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wykorzystania stali
zdobyte przy budowie licznych hal dworcowych i mostów. Prefabrykowane elementy z żelaza umożliwiają
uzyskanie niewielkiego stosunkowo ciężaru i wysokiego stopnia stabilności w wyniku właściwego rozkładu sił. Misterna, wielokondygnacyjna żelazna konstrukcja na stałe wpisuje się w krajobraz miasta.
Przeciwko otoczeniu uzbrojonemu w technikę występuje secesja. Pragnienie przekształcenia martwej
materii w organiczny byt wyrażają delikatne, wszechstronne szkielety secesyjne. Dźwigar w konstrukcji
żelaznej bogato ornamentowany jest usilną próbą odzyskania form dla sztuki. Ekspresyjność złączeń metalu i falowanie struktury szklanej graniczące z poetyką i
obsesyjnością estetyki wyraża odnowicielski charakter
architektury i odwrót od historycyzmu. Organiczna
jakość secesji zawarta w miękkim ułożeniu linii wnętrza w pełni otrzymuje nową plastyczną interpretację
użycia szkła i metalu w dziełach Victora Horty.
NOWE WARTOŚCI I WYZWANIA. W moich badaniach odstępuję od szczegółowej analizy następujących po sobie tendencji urbanistycznych na rzecz uwypuklenia znaczących akcentów szkła i metalu, nobilitujących je w kulturze architektury światowej.
Z początkiem dwudziestego wieku pojawia się rozwój formy o dużym znaczeniu szklano-metalowego
pionu i poziomu. W niespotykanej dotąd skali tworzy
się ze szkła i metalu przezroczyste i rozświetlone środowisko. Idee dziewiętnastowiecznej ciągłości i przezroczystości w przestrzeni kontynuuje funkcjonalizm.
Pojawia się nowoczesny budynek o jednolitej bryle
opakowanej cienką, nic «nieważącą» powłoką ze szkła.
Le Corbusier wysuwa koncepcję swobodnego budowania, w której struktura szkieletowa umożliwia wariantowość dyspozycji wnętrzem. Pasy wielkich okien
mają dać niematerialną osłonę, która dowolnie się zamyka i otwiera na środowisko [1–3].
Modelowa fabryka Fagus Gropiusa przygotowana
na wystawę Werkbundu w Kolonii (1914) tworzy zaskakujący efekt ciągłości szklanej kurtyny połączonej z
dynamiką przezroczystej spirali klatki schodowej. Jednolity kształt całkowitego przeszklenia stał się wzorcem budowli modernistycznej.
Budynek szkoły i warsztaty Bauhausa Gropius
owija membraną szklanych ścian. Nocne podświetlenie od wewnątrz wywołuje wrażenie działania wielkiego modulatora światła. Śmiało można stwierdzić, że
architektura bez szkła nie może istnieć. Większe płaszczyzny przejrzystych powłok szklanych zdecydowanie
zmieniają artykulację przestrzeni.
Projekt szklanego biurowca w Berlinie Ludwiga
Mies van der Rohe (1920) wprowadza nową ideę strukturalną, gdzie zewnętrzne szklane ściany uwypuklają
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kręgosłup konstrukcji całości, wyrażając zasadę swobodnego rzutu. Zostaje określony funkcjonalny prototyp ciągłej szklanej powierzchni osłonowej kondygnacji mający odniesienie w amerykańskich drapaczach
chmur. Jestem przekonany, że szkło w stalowej ramie
łatwej w montażu i swobodny rzut warunkują przyszłe dokonania architektoniczne.
Architektura dwudziestego wieku odpowiada na
zróżnicowane wyzwania wielością i różnorodnością
rozwiązań. Dąży do nadania wyraźnie indywidualnego
charakteru form opartych na pluralizmie wzorów
organizacji przestrzennej, syntezie swobody i porządku. Pojęcie otwartego rozwoju lub otwartej formy
staje się sposobem na życie i ujawnia się w konkretnym systemie miejsc, dróg i stref Istota zmian kategorii estetycznych dokonuje się w atmosferze nieustannego poszukiwania pojęciowego i plastycznego wyrazu dynamicznych przemian w świecie wymiaru i
materii. Nowoczesny charakter czasu, brak stałych
punktów odniesienia podyktowanych szybkością zmian
odzwierciedla ogromne stłoczenie obiektów. Amerykańskie miasta piętrzą się ku górze strukturą szklanych form oprawionych w metalowe ramy. Strukturalność materiału, faktury, koloru, kształtu wyraża materialne i ideowe kategorie dzieła architektury jako całości. Możemy zaobserwować jak szkło i metal zmieniają świat i nadają przestrzenne ramy architekturze.
Produkcja przemysłowa znosi ograniczenia wymiarowe i ilościowe, co pozwala potęgować ekspresję
form nowego typu. Inny sposób użycia szkła i metalu
wymaga zmiany metod konstruowania. Spawanie stali
pozwala na oprawę powierzchni szklanych o rozmiarach niemal nieograniczonych. Posługiwanie się
nowymi technikami łączenia może przywołać dodatkowo efekt dramatyzmu a niekiedy symbolu.
Potrzeby mieszkaniowe w latach międzywojennych są zaprzeczeniem tendencji architektonicznych
«starego świata» entuzjastycznie wykorzystuje się
technologiczne możliwości materiałów, które determinują idee wyrazu architektury modernistycznej.
W Stanach Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej mdernizm nabiera nowej estetyki. Lśniące formy zespołów biurowych, banków, instytucji handlowych i korporacji są efektem specjalistycznej technologii przeszkleń ścian elewacji.
Standaryzacja architektury komercyjnej w latach
sześćdziesiątych powoduje ograniczenia natury kreacyjnej wynikające z powszechnie stosowanych przeszkleń. Następuje poszukiwanie zróżnicowania w krajobrazie miejskim. Nowe preferencje estetyczne inspirują do śmiałych realizacji wyrażających potrzeby
budownictwa indywidualnego oraz małych i dużych
centrów handlowych.
Znakiem czasu są wielkie widowiska sportowe wymagające zaplecza i ekspozycji. Fantastycznie uskrzydlony dach nad stadionem olimpijskim w Monachium
stał się symbolem miasta podobnie jak wieża Eiffela
wizytówką Paryża. Ogromne przykrycie namiotowe
jest śmiałą konstrukcją wiszącą z przezroczystych płyt
ze szkła akrylowego, przymocowaną do stalowych
dźwigarów podporowych za pomocą pajęczyny naciągów linowych. Stalowa struna, efektownie wpleciona
w szybującą niezwykłość nad obiektami, będzie się po-

jawiać jako częsty element dopełniający wariantowość
użycia szkła. Ta spektakularna konstrukcja jest wyrazem całkowicie nowej wizji planowania kompleksów sportowych, w których oprócz stadionu mieszczą
się hale sportowe, pływalnie, centra prasowo-konferencyjne i kulturalne.
Lata osiemdziesiąte zaowocowały licznymi formami megaprojektów. Gigantyczne ośrodki biznesu i
centra handlowe są olicowane panelami szklanymi i
metalowymi. Szeroka i zróżnicowana produkcja stopów aluminiowych o lepszych parametrach lekkości i
plastyczności zachęca do powszechnego użycia. Miękka połyskliwość oraz odporność na korozję inspiruje
projektantów do wykończeń aluminiowych w postaci
profili anodyzowanych chromem i niklem. Obramowania aluminiowe barwnie eloksalowane harmonizują ze
szkłem różnie wykończonym powierzchniowo. Lekkie
ramy z profili aluminiowych pozwalają na zamierzone
przesunięcia, uskoki i sfalowania monolitycznych fasad szklanych. Kształtowniki składają się w moduły w
konstrukcjach nośnych, osłonowych lub przesuwanych. Istnieje praktycznie nieograniczona dowolność
pozyskiwania wyrobów aluminiowych umożliwiająca
zastosowanie w postaci arkuszy i elementów wytłaczanych w różnej fakturze i zrastrowaniu. Potwierdza
się miano aluminium jako «materiału przyszłości»,
które zyskało niemal sto pięćdziesiąt lat temu.
Zmiana wartościowań estetycznych i środków formalnych znajduje ujście i drogę w osiągnięciach wybitnie prekursorskich, zauważalnych na tle kultury europejskiej, amerykańskiej i jej wpływu na nową tradycję
w kulturze materialnej Japonii.
Dziewiętnastowieczny drapacz chmur będący ciekawostką tamtych czasów obecnie staje się wariantem
symulacji elektronicznej stapiającej fikcję z rzeczywistością. Ilustracją tego procesu jest wizja podwójnego
szklanego wieżowca Hiroshiego Hary w Osace, połączonego wzajemnie stalowo-szklanym podniebnym
mostem. Wielkoformatowe szkło w wyniku gry cieni i
refleksów niweluje lub podkreśla rzeczywiste granice
bryły i stapia się z krajobrazem miejskim. Powtarzalność szklanej struktury na większych powierzchniach
wytraca konwencjonalność postrzegania drzwi i okien,
następuje złudzenie nieskończonego zanikania, wszystko
staje się jednym wielkim oknem. Zmienność zastosowanych środków i materiałów w różnych skalach
powoduje, że zabudowa staje się osobnym obrazem w
przestrzeni o fantastycznej sile ekspresji. Użycie szkła
refleksowego pozwala na rozdrobnienie masy bryły
wielkopłaszczyznowej w postaci rozłamania fasady w
niektórych jej partiach [2].
Znakiem czasu, sukcesu i znaczenia miast, na podobieństwo średniowiecznych katedr stają się muzea i
obiekty kultury. Paryż lat osiemdziesiątych jest terenem dokonań niezwykle wyrafinowanych form nowej
generacji. Rozbudowa Luwru Pei czyni ten pałac nowoczesnym muzeum. Dodana piramida szklano-metalowa stanowi niezwykle interesujące wejście do nowych przestrzeni pod ziemią naturalnie doświetlonych światłem dziennym. Trzy mniejsze piramidy
oprócz oświetlenia części poniżej dopełniają strefę
wejściową i prezentują fantazyjny wizerunek chmur
przesuwających się po refleksowej powierzchni.
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Założenie kształtu piramidy artysta powtórzył w
efektownym zespole wejściowym Muzeum Rock and
Rolla w Cleveland. Szklany namiot jest wyrazem hołdu
idei «zamrożonej muzyki» w architekturze.
Budynek Fundacji Cartiera w Paryżu jest jednym z
najbardziej innowacyjnych i frapujących rozwiązań.
Wielowarstwowość obiektu finezyjnie zanika w przezroczystości szklanych ścian, likwidujących namacalne
granice konstrukcji. Szklana fasada o powierzchni
50000 m2 świadczy o doniosłości tego zamierzenia.
Niematerialność otwartej przestrzeni wnętrz pozwala
na organizowanie wystaw, spektakli teatralnych i
innych imprez kulturalnych. Szkło o odpowiedniej
przejrzystości, w zależności od punktu oglądu, rysuje
lub rozmywa i wytraca formę na rzecz otoczenia. Ten
sam materiał umożliwia przechodzenie jednych warunków w drugie. Wynikająca z tego wieloznaczność
sugeruje szereg aluzyjnych i metaforycznych znaczeń.
Złożoność podziału i łączenia jednocześnie wydaje się
paradoksem, ale tylko szkło znosi granicę między środowiskiem zewnętrznym a pomieszczeniem. Otwiera i
scala wzajemnie przestrzenie wewnętrzne. Szkło polerowane w zestawieniach kurtynowo-wejściowych wywołuje iluzję całkowitej nieobecności. W celu uzyskania granicy materialności stosuje się szkła metalizowane, iryzowane, opalizowane lub matowane i mrożone.
Kwintesencję fascynacji zaawansowana technologią
jako źródłem wyrazu estetycznego stanowi Institut du
monde Arabe w Paryżu Joana Nouvela. Smukła metalowa
klatka wypełniona szklanymi i aluminiowymi panelami
tworzy obraz przyszłości elewacji wyposażonej w światłoczułe otwory sterujące natężeniem oświetlenia. Widzimy wyjście poza schemat, gdzie wspomaganie współczesnymi technologiami odmienia tradycyjne walory
szkła, można je odpowiednio uatrakcyjniać i modulować elektronicznie. Krańcowa obrazowość technologiczna może nabierać wirującej fantazji metalu i szkła.
Demonstracyjna ekspresyjność Centrum Pompidou, która doskonale może zaistnieć w każdym innym
miejscu izoluje się od reszty otoczenia. Rozległa klatka
z dźwigarów kratowych, rur stalowych dowodzi postrzegania wyrazu technologii jako estetyki scenograficznej, często gwałtownie starzejącej się.
Innowacyjność zabudowy Biblioteki Narodowej w
Paryżu Dominique Perraulta jest ujęta w cztery szklane wieżowce na podobieństwo otwartych ksiąg. Sufity
podwieszone ze stali nierdzewnej dopełniają ascetyczną całość. Jest oczywiste, że jedynie szkło i metal mogły spowodować, iż całość jawi się na podobieństwo
czarodziejskich ścian bez dachu.
Rzeźbiarskość srebrzystometalowej formy Muzeum Guggenheima w Bilbao skłania mnie do prześledzenia dzieł usytuowanych pomiędzy sztuką rzeźby a
architekturą. Zadziwia mnie niebywała umiejętność
podporządkowania technologii w kreowaniu obiektu
kultury o tak spektakularnych i nowoczesnych cechach. Skontrastowany zespół form o metaforycznych
krzywiznach nie mógłby zaistnieć bez użycia szkła i
metalu. Scenograficzne manipulowanie światłem zaciera granice między szkłem a blachami ze stali.
Miejsca muzealne stają się zespołami dowolnej i
rozlicznej ekspresji w wyniku grupowania różnych
funkcji. Pozwala to na formy specjalne zgromadzeń,
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naukę, kongresy modlitewne czy kulturalne. Niezwykły, wręcz fantastyczny Ośrodek Dziedzictwa Amerykańskiego w Laramie Wyoming przywołuje wizerunek
UFO. Swoim wyglądem spatynowanego, miedzianego
stożka wulkanicznego, inspirowanego geologią, wskazuje odejście w kierunku niezwykłych, metalicznych
form rzeźbiarskich.
Skojarzenia z hełmem samuraja, skarabeuszem czy
UFO przypomina Gimnazjum Metropolitany w Tokio.
Fumihiko Maki obłożył budowlę z zewnątrz grubym,
pięciomilimetrowym szarym płaszczem aluminiowym.
Unikatowym produktem projektowania komputerowego jest Muzeum Suwa w Nagano. Toyo Ito proponuje delikatne sfalowanie budynku w kształcie odwróconej łodzi, przez przykrycie panelami aluminiowymi niczym skórą. Doskonała plastyczność formowania aluminium pozwalająca generować nieograniczone krzywizny o strukturze połyskliwej i matowej
może stać się wyrafinowanym detalem najbardziej nowatorskich założeń.
Centrum Kulturalne Shonandai w Fujisawie, Kanagawie Itsuko Hasegawa ujęła w replikę naturalnego
krajobrazu w postaci pomysłowego i żartobliwego w
tonie modelu wszechświata wśród perforowanych aluminiowych drzew. Wczytując się głębiej w ekscytujący
sposób użycia aluminium można oczekiwać szokujących wręcz aspektów prezentacji tego tworzywa.
Złożoność wielu użytkowych kompleksów skłania
do spoistości kształtów różnej skali. Konstrukcje pionów, poziomów i skosów oraz wielokierunkowych, poprzerywanych płaszczyzn nie są możliwe do uzyskania
bez przenikania się nawzajem elementów szklanych i
metalowych. Gładka skóra szklana jako osłona o zróżnicowanej strukturze znosi ciężar i masę bryły. Bryła i
kontury przenikają się wzajemnie na podobieństwo
baniek mydlanych. Owe efekty możliwe są do osiągnięcia dzięki pojawieniu się szkła o nowych parametrach. Szkło nowej generacji o odpowiedniej przepuszczalności światła i o walorach przeciwsłonecznych
oprócz komfortu termicznego reguluje natężenie
światła naturalnego w pomieszczeniach. Służą temu
powłoki absorpcyjne lub refleksowe naniesione jako
warstwa zewnętrzna szyb zespolonych. Szyby zespolone z umieszczoną wewnątrz siatką lustrzaną o skomplikowanej geometrii dają oczekiwane rozproszenie
światła we wnętrzu. Coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje szkło hartowane i lekkie włókna spienione w laminatach. Oprócz szkła wypełniającego powierzchnię w postaci zespolonej, giętej lub klejonej
można wprowadzić kształtki i profile konstrukcyjne.
Wydaje się spełniać marzenie o szklanych domach.
Fabryka Kultury Sumida w Tokio prezentuje osobliwy wynik projektowania wspomaganego komputerowo. Wyjątkową lekkość stalowo żelbetowej konstrukcji ramowej Hasegawa uzyskała dzięki osłonie perforowanych ekranów aluminiowych. Półprzezroczyste
membrany ułożone warstwowo sterują przepuszczalnością i rozproszeniem światła. Całość dopełnia w
sposób dotychczas niespotykany niemal pergaminowy
płaszcz zewnętrzny. Przeszklone ściany cofają się w
aluminiowy kokon. To na pozór szorstkie dopełnienie
powoduje zupełnie inny odbiór metalu – metal prześwieca i przepuszcza powietrze.
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Nową rzeźbiarską obecnością emanuje Wieża Sztuki Mito Arata Isozaki. Wielofunkcyjny ośrodek z podziałem na część odnoszącą się do kultury i ekspozycji o
charakterze wyłącznie wystawowym wraz z niebywałą stumetrową spiralną wieżą jest najprawdopodobniej inspirowany formą japońskiej papierowej lampy.
Enric Miralles w Ośrodku medytacji Unazuki w
Toyamie kreuje rzeźbiarską platformę obserwacyjną
okrążoną konstrukcją zbiologizowanych, stalowych rur.
Szklana hala Tokijskiego Forum Międzynarodowego Rafaela Vińoly wynika z przecięcia się dwóch stalowych elips otaczających przeszklony, wewnętrzny
dziedziniec. Eliptyczne kształty wysublimowanej prostoty zewnętrznej nabierają niepowtarzalnego wyrazu
wewnątrz dziedzińca. Od środka na tle ścian i sufitu
niezwykle ciekawie rysuje się grafika górnych partii
pasaży i pomostów, powtórzonych w postaci cienia na
posadzkach dziedzińca. Ogromny kompleks o powierzchni 130 000 m2 ma pomieścić wszelkiego typu imprezy kulturalne, pokazy handlowe, spotkania i przyjęcia. Odnoszę wrażenie, że elektryzująca nowoczesność
pomysłu granicząca z fantastyką zainspiruje przyszłe
monumentalne zderzenia szkła i metalu na wyższym
poziomie abstrakcji [5–8].
Efemeryczna i tymczasowa forma w architekturze
zdaje się powstawać z zanikania wszelkiej stabilności
materialnej. Rzeczywistość wirtualna, animacja komputerowa, holografia syntetyczna wprawia w ruch
świat przepływu informacji wykorzystując niematerialność impulsów w dziedzinie wizualizacji. Szybkie
powstawanie obiektów mających funkcjonować w
określonych okolicznościach i czasie zmusza często do
ich wymiany na nowo zaprojektowane. Schneider i
Schumacher propozycją rozwiązania Info Box w Berlinie nawiązują do charakteru kontenerów transportowych. Metaliczna konstrukcja wspornikowa wyraża
niestałość z uwagi na usytuowanie w miejscu przyszłych wielkich przekształceń przechodzących przez
Berlin. Przyspieszenie w kreowaniu nowych projektów zachęca do eksperymentów w technologii i poszukiwania kosmicznych metod przetwarzania metali.
Mikroprocesor modeluje nowy typ komunikowania
się, likwiduje bariery czasu i odległości. Następuje eksplozja innowacyjnych pomysłów w obszarze architektonicznego znaczenia komunikacji, ujętego w lotniska i
dworce kolejowe. W ostatnich latach w wielu krajach
powstały niezwykle oryginalne obiekty portów lotniczych. Utraconą rangę i ekscytującą atmosferę dworców kolejowych z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku przywracają centra zapewniające
komfort usług komunikacyjnych i kulturalnych.
Megastruktura międzynarodowego Portu Lotniczego Kansai w Osace zadziwia nie tylko niezwykłością
usytuowania na sztucznie usypanej wyspie (1,7 km),
ale i długą formą szklanego terminalu przykrytego panelowymi płytami z ferrytowej stali nierdzewnej.
Niezwykłość wzorcowej konstrukcji jest wyczynem
inżynierii nie mającym dotychczas porównania.
Przyszłe projekty będą wymagały coraz to nowszej
technologii konstrukcji przestrzennych o dużej rozpiętości i wysokości. Konstrukcje rusztowe i metalowe
przykrycia strukturalne są niezbędnym elementem
większych rozwiązań. Dźwigary usytuowane w różnych

planach mogą tworzyć oryginalną geometrię skośnych
siatek krystalograficznych do linii podpór. Uszlachetniające przetwarzanie metali dokonuje się nie tylko w
obrębie parametrów technicznych ale dotyczy również kategorii ożywiających i poprawiających wizualne
wymogi pojawiających się działań [1;5–8].
Sprawność pokonywania dużych naziemnych odległości wymaga nowoczesnej sieci punktów węzłowych, niezbędnych w transporcie i komunikacji. Nicholas Grimshaw zapewnia kolosalne skumulowanie
w formie szklanego terminalu Dworca Waterloo w
Londynie. Jasne i przewiewne perony ujęte w długi
stalowo-szklany wygięty wąż nasycony kolorem i
światłem nawiązują do tradycji Paxtona i Eiffela. Coraz
częściej pojawiające się super konstrukcje wymagają
specjalnych wykończeń metalowych poprzez lakierowanie, laminowanie i oksydowanie. Stale szlachetne w
postaci chromu, niklu czy ferrytu definiują nowe typy
powierzchni.
Iluminacja stali i szkła nabiera niezwykłej dramaturgii w formie dworca kolejowego Lyon-Satolas Santiago Calatravy, sugerowanej lotem ptaka. Niepowtarzalna atmosfera powstaje z ożywienia metalowej formy modelowaniem świetlnym. Zabieg ten staje się coraz częściej stosowanym eksperymentem.
Czasy elektroniki kształtują nową wrażliwość estetyczną na całym świecie. Liczne innowacyjne i efektowne projekty wskazują sposoby współczesnego
traktowania szkła i metalu na drodze odwiecznych
zmagań z materią architektoniczną.
Analiza wcześniejszych dokonań na polu stosowania różnorodnych pomysłów przetworzenia idei w
materię ma na celu ukazanie pełniejszego obrazu. W
rozwoju kreowania oryginalnej spójni wzajemnie dopełniających się elementów w ramach przestrzeni
architektonicznej. XXI wiek poprzez głęboko indywidualny charakter wyzwolonych, ekscentrycznych form
zakreśla nieograniczone pole do wyrażania różnorodnych autorskich organizacji przestrzennych.
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ХУДОЖНИКИ ЗАКАРПАТТЯ –
СТУДЕНТИ ВІДЕНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВ ХІХ СТ.
Купчинська Л. О. Художники Закарпаття – студенти Віденської академії мистецтв ХІХ ст. Статтю присвячено навчанню творчої молоді Закарпаття у Віденській академії образотворчих мистецтв. Вперше на базі
попереднього аналізу архівних документів Академії подано список її студентів − вихідців із Закарпаття. Він поділений на кілька частин. Першу формують маловідомі
сьогодні постаті. Другу – знані в основному в Україні, що
стали основоположниками нової мистецької школи Закарпаття. Третя представлена іменами світової слави. В
окрему групу виділено митців-студентів Академії, які
були уродженцями інших земель, але стали невід’ємною
частиною історії мистецтва Закарпаття.
Ключові слова: художники, Закарпаття, студенти,
Віденська академія образотворчих мистецтв, навчання,
нова мистецька школа.
Купчинская Л. О. Художники Закарпатья – студенты
Венской академии изобразительных искусств XIX в.
Статья посвящена теме обучение творческой молодежи
Закарпатья в Венской академии изобразительных искусств. Впервые на базе предварительного анализа архивных документов Академии представлен список ее
студентов-выходцев из Закарпатья. Он разделен на несколько частей. Первую формируют малоизвестные сегодня фигуры. Вторую – известные в основном в Украине персоны, которые стали основоположниками новой
художественной школы Закарпатья. Третья представлена именами мировой славы. В отдельную группу выделены художники-студенты Академии, которые родились в других землях, но стали неотъемлемой частью
истории искусства Закарпатья.
Ключевые слова: художники, Закарпатье, студенты,
Венская академия изобразительных искусств, обучение,
новая художественная школа.
Kupchynska L. Painters of Transcarpathia – Students
of the Academy of Fine Arts Vienna of the 17th Century.
The article outlines training creative youth of Transcarpathia at the Academy of Fine Arts Vienna, a little known issue
in the history of Ukrainian art. For the first time a list of the
Academy’s students originating from Transcarpathia is provided basing on the preliminary analysis of archival documents. The list is divided into several parts. The first part
consists of figures that are little-known today. The second
one comprises of artists known mainly in Ukraine, who later
became the founders of a new art school of Transcarpathia.
World famous names are enlisted in the third part. A separate group comprises of students of the Academy who originated from other countries, but became an integral part of
the Transcarpathian art history.
Keywords: painters, Transcarpathia, students, the Academy of Fine Arts Vienna, learning, a new art school.
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Постановка проблеми. Проблеми сьогодення,
які впливають на мистецтвознавство більше, ніж
будь-коли увиразнили нерівномірність вивчення
історії українського образотворчого мистецтва. Це
великою мірою стосується мистецтва ХІХ ст. Воно
залишається недостатньо висвітленим як з фактологічного, так і реконструктивно-аналітичного погляду, а, отже, вимагає перегляду утверджених
уявлень про українську художню школу, шляхи її
розвитку, особливість образних тенденцій, типологію і творчий потенціал. До актуальних проблем
відноситься й інспіраційна її платформа, якою у
числі інших була Віденська академія образотворчих мистецтв.
Образотворче мистецтво Австрії, перебуваючи
у тісному взаємозв’язку з мистецьким світом інших країн Європи, упродовж століть набуло притаманних лише йому рис. Уже в XVII ст. воно вирізнялося самобутнім національним характером, який більш
виразно простежується у XVIIІ ст. і набувало завершеного вигляду у ХІХ ст., що дозволяє говорити про
австрійську мистецьку школу. Підкріплена історично-філософськими узагальненнями, вона стала базою самобутнього романтизму, який знайшов відображення у творчості назарейців. У першій половині
ХІХ ст. новим унікальним явищем став бідермаєр.
Друга половина століття і початок наступного – це
період розквіту віденського модерну – сецесії.
Велику роль у становленні австрійської художньої школи відіграла Віденська академія образотворчих мистецтв – один із найпотужніших навчальних закладів Європи XVII–ХХ ст. Вона постала
в 1692 р. як приватна школа придворного художника Петера Штруделя (Peter Strudel; 1660–1714)
за зразком Академії св. Луки у Римі. Його справу
продовжив Якоб ван Шуппен (Jacob van Schuppen;
1670–1751). На початку 1770-х рр. появилося декілька проектів вдосконалення спеціальної мистецької освіти і в 1773 р. всі існуючі на той час школи
об’єднали в Цісарсько-королівську Академію об’єднаних образотворчих мистецтв. Вона складалася з
п’яти відділів: будівельного, скульптурного, живописного, гравірувального і виробів з металу. Кожен з них мав власного керівника, який підпорядковувався у виробничо-адміністративних питаннях директорові Академії. У різні роки в ній працювали одні з кращих австрійських митців. У 1872 р.
Академія отримала статус вищого навчального закладу держави.
Починаючи з XVІII ст., багато художників українських земель були учнями Віденської академії образотворчих мистецтв, здобували ґрунтовну освіту, а
згодом збагачували не лише скарбницю української
але й світової художньої культури. Серед них числилися й ті, творчість яких сьогодні є невід’ємною частиною Закарпаття, тої його частини, яку часто називають Угорська Русь, або ж Угорська Україна, земель, що в Х–ХІ ст. входили до складу Давньоруського князівства, а на початку ХІ ст. – приєднані до Угорського королівства, які згодом увійшли до складу
Австрійської імперії, а з 1867 р. стали частиною
Австро-Угорщини, входили до ряду комітатів: Мармарош, Угоча, Береґ, Земплін, Шариш, Спиш.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
українській науковій літературі ХХ ст. немає окремих праць про Віденську академію образотворчих
мистецтв, тим більше таких, які б розкривали її
місце і роль у розвитку української мистецької
школи. Вивчаючи мистецтво Закарпаття, вчені підкреслювали, що воно стало відомим зовсім недавно, бо чужоземна експансія у XVIII–XIX ст. сковувала його розвиток, штучно ізолювала від споріднених з ним культур, а імена художників замовчувала [6:8], оскільки вони були тісно зв’язані з Угорщиною та Росією [9:6]. Притому зазначали, що основи сучасного мистецтва Закарпаття були закладені митцями, які розпочали свій творчий шлях в
останні роки Першої світової війни [14:5]. У результаті появилося чимало праць, присвячених
мистецтву Закарпаття ХХ ст., окремим його представникам. У них гідно представлені Йосип Бокшай (1891-1975) [4;6;10], Адальберт Ерделі (1891–
1955) [1;3;8], Федір Манайло (1910-1978) [7; 12;
13; 15], Ернест Контратович (1912-2009) [5], Антон
Кашшай (1921–1991) [2;9] та інші.
Із загального ряду виділяється книжка Григорія Островського «Образотворче мистецтво Закарпаття» (Київ, 1974), яка містить розділ «Під Австрійсько-Угорським пануванням» [11:14–34]. У ньому вчений у хронологічному порядку розглянув
розвиток мистецтва упродовж XVIII–ХІХ ст. Дотримуючись загальноприйнятої думки про те, що це
був період застою [11:15], час, позбавлений суспільно-політичних передумов для формування самобутньої мистецької школи [11:20], він назвав
чимало художників, які залишили помітний слід в
історії українського мистецтва. В окремих випадках подав їхні біографічні дані. Серед них – декілька випускників Віденської академії образотворчих
мистецтв. Однак, імена цих митців не завжди фігурують у сучасній довідковій літературі, що помітно впливає на якість вивчення і популяризації їхніх творчих здобутків у контексті розвитку європейського мистецтва, а відтак додатково підкреслює актуальність нашого дослідження.
Метою наукової розвідки є розкриття місця і
ролі одного із провідних навчальних закладів Європи XVII – початку ХХ ст. у формуванні мистецької
школи Закарпаття.
Виклад основного матеріалу. Попереднє дослідження архівних документів Віденської академії образотворчих мистецтв дозволило виявити цілий ряд її учнів, вихідців з українських земель, а
також тих, хто після студій в Академії працював в
українських землях. За час від кінця XVIII до початку ХХ ст. їх налічується понад 350 осіб. Серед
них і ті, що походили із Закарпаття. Опрацювання
публікацій інформативного та науково-популярного характеру, надрукованих у періодичних виданнях ХІХ – початку ХХ ст., спеціальних досліджень та загальних праць з історії українського
мистецтва стало вагомою підставою для того, щоб
розділити їх на декілька груп.
Першу і найбільшу групу формують маловідомі
постаті українських художників Закарпаття. Багато з них у Віденській академії образотворчих мит-

ців вивчало скульптуру. До числа перших скульпторів, виявлених в архівних документах навчального закладу, належать уродженці місцевості Тісо
Уйгей (нині – Нове Село; Виноградівський р-н Закарпатської обл.). Серед них Йоган Шеллевір
(Johan Schellewier) [19:31;20:35], роки життя якого
нам не вдалося з’ясувати. Навчання він розпочав у
серпні 1811 р. і завершив у січні 1813 р. Другим в
архівах Академії фігурує Йоган Зелєфер (Johann Selever) [16:150]. Народився близько 1790 р., до навчання приступив 6 листопада 1813 р., маючи 23
роки. Був католиком. У 1836–1839 рр. фах скульптора оволодівав Карл Алекси (Carl Alexy (Allexi)
[26:1; 28:1; 30:1], який народився близько 1817 р. у
місті Кежмарок (нині – Kežmarok; адміністративний центр Кежмарського округу Пряшівського краю;
Словаччина).
Помітно більше молодих людей, які приїхали до
Відня із Закарпаття, вибирало живопис. Першим із
зафіксованих у документах школи живопису був
Ігнацій Ґааль (Ignaz Gaal (Gall) [22:7; 25:7; 27:7;
29:7]. В одних документах роком його народження
вказано 1800, в інших – 1807 р., але всюди подають,
що він походив з міста Сабинів (нині – Sabinov; адміністративний центр Сабинівського округу Пряшівського краю; Словаччина) і навчався у 1828–
1832 рр.
У 1840-х рр. у Віденській академії образотворчих мистецтв помітно зросло число студентів із Закарпаття. Так, у 1840–1841 рр. у школі живопису
навчався Олександр Шаффер (Allex. Schaffer) [24:9],
який народився близько 1818 р. у Пряшеві (Prešov;
Словаччина). 2 березня 1841 р. її студентом став Емануель Штайнберґер (Emanuel Steinberger) [31:47].
Він народився в Мукачево близько 1819 р. і навчався до 7 січня 1844 р. У квітні 1842 р. до неї вступив Адольф Цемплінер (Adolf Zempliner) [32:37] із
Пряшева 1829 р. народження. Він студіював дуже
коротко, лише до 5 червня цього року.
Архівні документи провідного навчального закладу Австрії другої половини ХІХ ст. дають точнішу інформацію щодо відвідування студентами
лекцій тих чи інших викладачів. Вони свідчать про
те, що деякі художники-початківці із Закарпаття
обирали школу з 1852 р. професора Карла Маєра (Carl
Mayer; 1810-1876). Серед них Ігнацій Ґуттманн (Ignaz
Guttmann (Gutman) [35:№28; 36:№54; 37:№31]. Він
народився приблизно 1841 р. у місті Воронів, або
Вранов-над-Топльоу (нині – Vranov nad Topľou; адміністративний центр Врановського округу Пряшівського краю; Словаччина) у заможній родині
торговців, був студентом Академії у 1862/1863–
1864/1865 н. рр. Цей ряд продовжує Альберт Ґрунер (Albert Gruner (Grunner) [38:№95, 27; 40:№5;
41:№13], що народився близько 1848 р. у Пряшеві.
Навчався у 1871/1872–1872/1873 н. рр. Будучи
офіцером, він проявив неабиякі здібності, і вже наступного року перевівся у майстерню історичного
живопису Ансельма Феєрбаха (Anselm Feuerbach;
1829–1880), якого лише в 1873 р. запросили на посаду професора Академії. Український митець був
одним із небагатьох, кому пощастило вдосконалювати свої знання під керівництвом одного із найва145
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гоміших представників австрійського й німецького
історичного живопису ХІХ ст. упродовж 1873/1874
н. р. У 1878 р. проф. А. Феєрбах припинив педагогічну працю.
Великою популярністю серед студентів користувалася початкова школа живопису, якою керував Хрістіан Ґріпенкерль (Christian Griepenkerl; 1839-1912).
Як відомо, вже в 1874 р. він став професором, а в
1877 р. очолив майстерню історичного живопису.
Саме він виховав таких відомих австрійських митців як: Карл Молль (Carl Moll; 1861–1945), Генріх
Кнірр (Heinrich Knirr; 1862―1944), Альфред Роллер
(Alfred Roller; 1864–1935), Макс Курцвайль (Max
Kurzweil; 1867–1916), Карл Отто Чешка (Carl Otto
Czeschka; 1878–1960), Ріхард Ґерстль (Richard Gerstl;
1883–1908) та багатьох інших, в основному – представників віденського модерну, основоположників
сецесії, а також експресіонізму. У нього навчалося
багато вихідців і з українських земель. Серед них:
Станіслав Батовський-Качор, Марцелій Гарасимович, Станіслав Мечислав Дембицький, Францішек
Жмурко, Микола Івасюк, Юліан Макаревич та інші.
До числа студентів-вихідців з Закарпаття, які навчалися у Х. Ґріпенкерля, належить Людвіґ Гоцманн
(Ludwig Hotzmann) [48:№109; 49:№16; 50:№10;
51:№ 62], який народився 1 лютого 1864 р. у місті
Михайлівці (нині – Michalovce; адміністративний
центр району Михайлівці Кошицького краю; Словаччина). Відомо тільки, що його батько працював
у Кошицях (Košice; Словаччина), за віросповіданням – католик. Його навчання припадає на 1885/
1886–1886/1887 н. рр. Другим студентом-закарпатцем у Х. Ґріпенкерля був Макс Ротманн (Max
Rothmann) [52:№ 75]. Він народився 23 серпня
1874 р. в Ужгороді. Походив з давньої єврейської
родини, яка ревно пильнувала традиції свого народу. Батько, обіймаючи вагому посаду в Ужгороді,
намагався дати синові кращу освіту. Завдяки йому,
юнак закінчив народну школу, потім гімназію, а з
жовтня 1891 р., упродовж двох семестрів, 1891/
1892 н. р., навчався в Академії.
Скупа інформація про вихованців, побудована
виключно на документах їх вступу до Віденської
академії образотворчих мистецтв, у жодному разі
не применшує їхнього значення в історії української образотворчого мистецтва. Вони були і залишаються невід’ємною частиною нашої культури.
До другої групи студентів Віденської академії
образотворчих мистецтв входить відомий в Україні художник, Михайло Манькович (Манкович)
[16:105; 18:31; 19:22]. Народився в 1785 р. у с. Блажово (Словаччина). Освіту отримав у Сабинові та
Левочі (Східна Словаччина), згодом в Ужгороді вивчав богослов’я. Був висвячений на священика,
отримав парафію. Повсякчас проявляючи хист до
мистецтва, він невдовзі отримав стипендію єпископа Андрія Бачинського і у квітні 1806 р. вступив
до Віденської академії мистецтв. Близько 1809 р. повернувся до краю, де працював в основному як
іконописець до смерті в 1853 р. Так, у 1824 р. для
іконостасу церкви св. арх. Михайла в Міжгір’ї (нині
– районний центр Закарпатської обл.) виконав низку
ікон – «Христос Великий Архієрей», «Архістратиг
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Михаїл» та ікони Царських Врат. 1825 р. виконав
ікони для іконостасу церкви Різдва Івана Хрестителя села Пастілки (нині – Великоберезнянського
р-ну Закарпатської обл.). Цього ж року разом із помічником Олександром Дуковським намалював
ікони для церкви св. арх. Михайла у селі Нересниця
(нині – Тячівський р-н Закарпатської обл.) – згоріли разом із церквою у пожежі 2003 р.
Ряд добре відомих в Україні художників-вихованців Віденської академії мистецтв продовжує
Йосип Змій-Микловський [16:158; 17:34; 21:19;
23:12], якого часто називають основоположником
світського живопису в Закарпатті. Довідкова література подає, що він народився 20 березня 1792 р.
За документами Віденської академії образотворчих мистецтв – 1795, або 1796 р. Виріс у селянській
родині у Словінці (Slovinka), історичній області
Спиш, що в Словаччині. Завдяки о. Михайлу Дудинському в 1809 р. батьки віддали його на навчання
у Краснобрідський монастир оо. василіан. Там юнак
прилучився до малярства і, вірогідно, міг бачити
Тадея Спалинського. Спочатку був послушником,
згодом вивчився на дяка. Турбуючись про долю
вихованка, о. М. Дудинський виклопотав для нього
місце церковного співака при греко-католицькій
церкві св. Варвари у Відні, куди той і виїхав навесні
1814 р. 25 квітня 1814 р. вступив на навчання до
Віденської академії образотворчих мистецтв, упродовж 1814–1820 рр. відвідував початкову школу
живопису під керівництвом проф. Йогана Петера
Краффта (Johann Peter Krafft; 1780–1856). Після закінчення навчання написав листа першому пряшівському єпископу Григорію Тарковичу з проханням прийняти його єпархіальних художником. 20
жовтня 1823 р. єпископ Григорій Таркович призначив абсольвента Академії на посаду єпархіального художника Пряшівської єпархії. Невдовзі він
на два роки виїхав до Італії, а посаду обійняв лише
у другій половині 1838 р. Восени 1841 р. захворів
на тиф, від чого і помер 1 грудня 1841 р.
Навчання у Відні під керівництвом, провідного
портретиста та майстра історичного жанру у столиці
Австрії проф. Й. П. Краффта дало відповідний результат. На це вказує найперше той факт, що Й. ЗмійМикловського велику увагу приділяв портретному
жанру, який приніс йому славу вже під час студій.
Тоді він намалював цісаря Франца І, настоятеля
церкви св. Варвари Йосипа Фоґорашія, історика літератури Дмитра Ґереґа, професора Віденського
університету Михайла Вісаника. 1830 р. пряшівська капітула замовила у нього для читального залу
парадний портрет засновника єпархіальної бібліотеки Івана Ковача. Згодом він виконав портрет
єпископа Пряшівської єпархії Григорія Тарковича.
Відомим у його творчості є також портрет Андрія
Хіри. У цьому контексті слід зазначити, що з іменем Й. П. Краффта пов’язують діяльність багатьох
віденських художників-представників бідермаєра.
Тому цілком закономірним можна вважати звернення одного з кращих його учнів із Закарпаття до
побутового жанру, появу в його творчості картин
«Земплінське весілля», «Процесія на освячення води на Богоявлення», «Вибір нареченої на відпусті в
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Красному Броді» (відома лише у начерку) та ескізів до композицій «Хто буде моїм мужем?» та «На
вечорницях» (їхнє місце знаходження не встановлене). Безумовно, що наставник не тільки вплинув
на жанрову структуру творчості українця, але й на
образно-художнє вирішення творів, що додатково
проявляється у розписах та іконописі церков, розташованих сьогодні головним чином на території
Угорщини і Східної Словаччини.
Третю групу студентів Віденської академії образотворчих мистецтв із Закарпаття представляє
художник Міхай (Михай) Ліб [37:№92], відомий
більше під псевдонім Мункачі, який належить до
кращих представників європейського мистецтва.
Він народився 20 лютого 1844 р. у Мукачево. Рано
осиротів. Працював у столярній майстерні, де відразу зарекомендував себе вправним працівником.
Виїхавши в Західну Румунію, зупинився у місті
Арад (Arad). Там почав вправлятися в рисунку і живописі. Брав уроки в Елека Самоши (Elek Szamossy;
1826–1888). Заробивши трохи грошей, восени
1863 р., плануючи поглибити знання з живопису,
відправився до Пешту (Pest; нині – частина Будапешта). Отримавши стипендію, виїхав до столиці
Австрії. 9 січня 1865 р. вступив до Віденської академії образотворчих мистецтв і до 17 липня відвідував початкову школу живопису під керівництвом проф. Карла Вурцінґера (Carl Wurzinger; 1817–
1883). Короткий термін навчання в Академії пояснюється браком коштів, а також смертю Карла Раля (Carl Rahl; 1812–1865), приватну школу якого
облюбував молодий художник. Поглиблював освіту в Мюнхені (München; Німеччина), куди приїхав у
1866 р. Відвідував майстерню Вільгельма фон Каульбаха (Wilhelm von Kaulbach; 1805–1874). Перебуваючи у столиці Баваріїі, він здобув чималу славу. Проте в 1867 р., за іншими даними восени 1868 р.
виїхав у Дюссельдорф (Düsseldorf; Німеччина), де
додатково студіював натуру під керівництвом Людвіг Кнауса (Ludwig Knaus; 1829–1910). Там привернув увагу прогресивної громадськості картиною
«Останні хвилини засудженого на смерть» (1869–
1870). 1872 р. його запросили обійняти посаду
професора в Академії образотворчих мистецтв у
Ваймарі (нині – Weimar; місто у федеральній землі
Тюрінгія; Німеччина). Відхиливши пропозицію,
цього ж року переїхав у Париж. Там познайомився
з генералом французької армії, бароном Едуардом
де Маршем (Edouard de Marches), який усіляко
підтримував його.
У 1882–1884 рр. розгорнув широку педагогічну
діяльність, викладав у Парижі, Мюнхені і Дюссельдорфі. У 1885–1889 рр. почав писати спогади, які
головним чином присвятив рокам дитинства і молодості. Восени 1891 р. відвідав батьківщину. У
листопаді 1895 р. розпочав переговори з угорським урядом про можливість й умови, які би він
мав на батьківщині після переїзду. Представники
офіційних кіл запропонували йому посаду інспектора образотворчих мистецтв з міністерським окладом, яка тим не менше його не задовольняла.
1896 р. взяв участь у 1000-літньому святкуванні
віднайдення угорцями своєї батьківщини, яке від-

бувалося в Будапешті. 1877 р. у знак визнання
його таланту художникові вручили Хрест почесного легіону, 1880 р. цісар Австрії надав йому шляхетський титул, а в 1896 р. – було іменовано членом
угорської Палати депутатів. Наприкінці 1890-х рр.
поглибилася його давня хвороба, яка супроводжувалася сильними головними болями, спричинилася
до втрати зору, а потім і пам’яті. Лікувався у приватній клініці поблизу Бонна (нині – Bonn; місто в
землі Північний Рейн-Вестфалія; Німеччина), де й
помер 1 травня 1900 р. Похований у Будапешті.
Навчання у Віденській академії образотворчих
мистецтв стало основою подальших творчих пошуків М. Мункачі. Відвідуючи заняття провідних
представників історичного жанру, переосмислив
їхні здобутки. Зокрема, це стосується мистецького
доробку К. Раля. Будучи зачисленим до одних із
небагатьох художників, які зверталися до ідеалістично-історичних полотен, він повсякчас проявляв
самобутність по відношенню до стилю. Більшість
його творів відрізняється ефектністю величної
композиції, яку підсилює насичена колористика. Їх
часто порівнюють з працями фламанського живописця Пітера Пауля Рубенса (Peter Paul Rubens;
1577–1640), або й італійського майстра Високого і
Пізнього Відродження Тіціана Вечелло (Tiziano Vecellio; бл. 1480/1485–1576). Немає жодних сумнівів, що на М. Мункачі велике враження справили
монументальні твори професора, де найповніше й
проявився його талант. Молодий митець міг бачити найвеличніші з відомих фрески, які той виконав
у семи залах палацу Тореско у Відні (1862), алегоричні сюжети, які прикрашали стіни віденського
Музею зброї. Це простежується при вивченні побутового жанру М. Мункачі, кожен твір якого вражає
монументальністю. Достатньо згадати картину
«Останні хвилини засудженого на смерть». Не говорячи вже про картини на історичну тематику,
першою з яких називають –«Сліпий Дж. Мільтон
диктує своїм донькам «Втрачений рай» (1877). Вона відразу викликала широкий резонанс. На окрему увагу заслуговують полотна, присвячені біблійним сюжетам. Найвідоміші «Христос перед Пилатом» (1880–1881), згодом «Голгофа» (1883–1884) і
«Розп’яття» (1884). У кожному окремому випадку
художник знайшов унікальну форму трансформування традицій австрійської мистецької школи. В
її основі лежить ідейно-естетична визначеність
творчості митця, еквівалентність індивідуальної
образно-художньої системи. Це дозволило М. Мункачі стати ключової постаттю не тільки в історії
європейського, але й світового мистецтва.
Невелику групу становлять студенти Віденської академії образотворчих мистецтв, які, здобувши освіту, працювали на Закарпатті. Одні з них були уродженцями Галичини. Серед них – Іван Петридес [42:№1; 43:№26; 44:№39; 45:№11]. Народився у Львові 4 вересня 1861 р. До Віденської академії образотворчих мистецтв вступив у жовтні 1880 р.,
відвідував початкову школу скульптури: 1880/
1881 н. р. (І–ІІ семестр), 1881/1882 н. р. (І–ІІ семестр). Після закінчення навчання працював у
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риці. Переїхавши до Мукачево, керував ремісничою школою керамістів. Працював на керамічній
фабриці в Ужгороді. В історії мистецтва знаний як
талановитий скульптор і кераміст, майстер дрібної
пластики. Відомими його творами є «Раб», «Негр»,
«Циганка». Окремі роботи експонувалися за межами краю, зокрема на виставках Товариства прихильників образотворчого мистецтва у Кракові.
Так, 1882 р. він подав твір «Швець», в 1897 р. –
«Ужгородці», 1898 р. – «Правда і кривда», а 1899 р.
– «Нещастя». Разом із ним працював Йосип Петридес [44:№48; 46:№23; 47:№24], який був на рік молодшим від свого родича (народився 1862 р.). У
жовтні 1881 р. він також вступив до Віденської
академії образотворчих мистецтв. Відвідував з перервами початкову школу скульптури упродовж
1881/1882–1882/1883 н. рр. Потім разом з І. Петридесом працював в Ужгороді й Мукачеві. Брав участь
при створенні відомих скульптур «Швець», «Ужгородці», групових композицій «Правда і кривда»,
«Нещастя». Проте відомими є і його самостійні роботи. До їх числа належить скульптура «Іспанець»,
яка експонувалася на виставці Товариства прихильників образотворчого мистецтва у Львові у
1885/1886 р.
Добре знаними в історії мистецької школи Закарпаття є художники, які приїхали з Угорщини.
Серед них Франц Гевердле (Ференц Хевердле, Franz
Hewerdle) [33:№107,12;34:№70,39]. Він народився
в 1841 р. в Офені (Ofen; нині – частина Будапешта).
Спочатку навчався у Пешті, а вже 8 січня 1861 р.
розпочав студії у Віденській академії образотворчих мистецтв. Навчався у 1860/1861 і 1861/1862 н. рр.
у початковій школі живопису під керівництвом
проф. Карла Вурцінґера (Carl Wurzinger; 1817–1883).
Після закінчення Академії подорожував – відвідав
Балкани. Короткий час перебував у Бухаресті. Зупинявся у Константинополі (Konstantiniyye; Туреччина). З 1868 р. жив в Ужгороді, викладав рисунок і
живопис у місцевій гімназії. Багато працював творчо. Звертався до побутового жанру («Новий брат»,
«Прийшов гість») і пейзажу («Ліс», «Водоспад»). У
його мистецькому доробку багато портретів. Твори художник експонував в основному в Будапешті.
Висновки та перспективи дослідження. Попереднє вивчення документів Віденської академії
образотворчих мистецтв засвідчує її велику роль у
формуванні мистецької школи України в цілому і
Закарпаття зокрема. Разом з багатьма іншими навчальними закладами Європи вона виступає вагомою інспіраційною її платформою.
Аналіз архівних документів Віденської академії
образотворчих мистецтв дозволяє зробити висновок, що навчання творчої молоді Закарпаття головним чином велося у двох напрямах: багато хто
з них обрав школу скульптури, проте більшість надавали перевагу живопису.
Дослідивши протоколи Академії, дізнаємося, що в
ХІХ ст. у ній навчалося чотирнадцять вихідців із Закарпаття. Багато з них сьогодні маловідомі в історії
мистецтва, проте вони є невід’ємною його частиною.
У той же час Академія дала освіту художникам, які
стали основоположниками мистецької школи Закар148

паття, а також митцям, які збагатили своєю творчістю культуру інших європейських країн.
Вивчення документів Віденської академії образотворчих мистецтв у контексті історії української
культури в цілому унаочнюють мистецькі контакти Закарпаття з іншими землями України, а також
з Угорщиною.
Для художників-студентів Віденської академії
образотворчих мистецтв, життя і творчість яких
тісно зв’язана із Закарпаттям, отримані в Академії
знання стали міцним ґрунтом для вирішення образно-пластичних завдань у різних видах і жанрах
образотворчого мистецтва. Набутий досвід спрямували в русло актуальних проблем часу, а відтак
визначили його духовно-естетичні риси. Їхня діяльність стала самостійною складовою тогочасного національного життя, вагомою частиною історії
української культури загалом та українського образотворчого мистецтва зокрема. Сьогодні вона
вимагає ґрунтовного дослідження.
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Едвард Касинець. Царські врата Києво-Печерського монастиря: контекст, функція та переміщення. За радянської влади Києво-Печерський монастир був
підданий численним пограбуванням у 1920-1930-х роках, після того як впродовж століть був глибоко шанованим святим місцем Русі-України, Московії та Російської
імперії. Одним з таких пограбувань була конфіскація і
продаж багатьох його релігійних і мистецьких скарбів з
метою отримання закордонної валюти для безгрошового режиму. Серед предметів розпорошених у такий спосіб були двоє монументальних царських врат XVIII ст.,
виготовлених із срібла і золота, конфіскованих з двох
найвідоміших монастирстких церков. Автор прослідковує історію і перепетії переміщення цих царських врат
впродовж п'ятдесяти років.
Ключові слова: царські врата, Києво-Печерський монастир, радянська влада, пограбування.
Эдвард Касинец. Царские врата Киево-Печерского
монастыря: контекст, функция и перемещения. При
советской власти Киево-Печерский монастырь был подвергнут многочисленным ограблением в 1920-1930-х
годах, после того как на протяжении веков был глубоко
почитаемым святым местом Руси-Украины, Московии и
Российской империи. Одним из таких ограблений была
конфискация и продажа многих его религиозных и художественных сокровищ с целью получения зарубежной
валюты для безденежного режима.
Среди предметов распыленных таким образом были
двое монументальных царских врат XVIII в., изготовленных из серебра и золота, конфискованных из двух самых
известных монастирстких церквей. Автор прослеживает
историю и перипетии перемещения этих царских врат в
течение пятидесяти лет.
Ключевые слова: царские врата, Киево-Печерский
монастырь, советская власть, ограбления.
Edvard Kasynets. The Sanctuary doors of Kiev Pechersk
Lavra: context, functions and movement. During the Soviet
times Kiev Pechersk Lavra was repeatedly robbed in 19201930 after being deeply respected holy site of Ukraine-Rus,
Moskovia and Russian empire for several centuries. During
one of the robberies many religious and art treasures were
confiscated and sold in order to get foreign currency for a
non-monetary regime. Among the lost objects were two
Sanctuary doors of XVIII century made of silver and gold and
confiscated from two of the most famous minsters. The
author tracks the history and relocations of these Sanctuary
doors during 50 years.
Key words: Sanctuary doors, Kiev Pechersk Lavra, Soviet
regime, robbery.
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I’m honored to be here and to be able to share with
you the truly remarkable story of the sale by the Bolsheviks, the subsequent peregrinations, and “displacement” of the Kyivan Lavra’s Royal Doors….. [1,2]
My first visit to Ukraine and the “Stauro-pegial Kyivan Lavra-Monastery of the Caves, in honor of the Dormition of the Mother of God” − its of icial name − took
place in the Winter of l971. In that period of high stagnation (zastoi ) the Monastery was a museum complex
dedicated to the propaganda of Scientific Atheism.
Two years later (l973/4), and back in the States, I
found myself in LA and the galleries of its County Museum. Tucked away in one of the starkly appointed,
darkened alcoves of the museum’s decorative arts
gallery were displayed a dazzling two pairs of gilded
silver [SLIDES, 4, 5] Tsarskie vrata (bramy), which had
just been placed on deposit as part of a larger
collection of silver andgold objets of vertu from Arthur
Gilbert (later “Sir” Arthur) , a local businessman and
collector. Then–PERHAPS AS NOW–I did not have the
prerequisite ‘resources’ to properly situate what I was
viewing. Still, the memory, the impressions remained and
over the subsequent now forty plus years, the story of
these gates, as well as the broader narrative of the Soviet
Ukrainian and Russian sale of antiquities–diamonds,
gold, silver, paintings, Faberge, MSS and books, AND
SACRED ART such as these doors–the personalities
involved, and their present location in the west would be
one to which I would return many times.
The Ukrainian and Russian Revolutions –and like
many previous periods of military and political turmoil–caused great dislocation, destruction, and dislocation–to objects of art, both sacred and secular, as
well as to objets that might easily be monetized by
“the victors” in the political struggle. In the immediate
post-revolutionary years, museum repositories, palaces, religious shrines, and estates were nationalized,
their erudite and patriotic old cadre curators dismissed, some being later executed in the late 30s. By the
conclusion of the Civil War in l921, the Soviet regime
sought the financial means to fund the renovation of
its devastated infrastructure, and later in the decade,
embark on anambitious drive towards transformation
of the economy. Motivated by an admixture of practical financial considerations and Bolshevik ideology,
figures in the Soviet government, hit upon the idea of
turning the contents of religious museums, imperial
palaces, and libraries into cold hard cash. Typically,
Western representatives with such organizations as :_
NARKOMPROS….GLAVNAUKA
Mezhkniga
GOS/KHRAN
VNESTORG
Antikvariat
Armand Hammer, Kenneth Snowman, Lord Duveen,
the Berlin Auction House of Lepke/Krieger, The Dorotheum, Christie’s, Wartski’s, and the American Knoedler Galleries were among the most prominent names
in the sale of paintings, furniture and items of decorative arts. With the possible exception of the precious
metals collections of the Kremlin Armory, many of
these sales were well-advertised and documented in
their time. In the period from l922-l937 many objects
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of Faberge were sold to Royalcollections in England
and to private collections on the Continent and North
America. Old Master and Renaissance paintings were
sold to the American financier Andrew Mellon and
subsequently donated to the National Gallery in Washington DC (6, 7, 8-10)
In addition to paintings and decorative arts, thousands of rare books, manuscripts, original photographs
and collections of illustrated books made their way
(through Simeon Bolan, Israel Perlstein and others) to
the West during this period, principally into the hands
of institutional buyers–most notably The New York
Public Library, the Library of Congress, Harvard University Libraries, the Hoover Institution, as well as a
host of Western European research libraries [11, 12,
13]. While the principal sales of rare books (Romanov,
extra-illustrated, and old Slavonic mss and printed
texts) books took place in a relatively brief period between l921-1935, the re-sale of these books continued
well into the war years and into recent years. Not surprisingly, Orthodox Sacred art was especially vunerable to depredation. [15, 16, 17]
3. THE LAVRA’s GILDED ROYAL DOORS-18th-early 20th
For more than a millennium, The Kyiv Lavra has
been regarded as one of the principal religious–cum
cultural centers of Rus’/Ukraine/Muscovy Russia and
the Eastern Orthodox world ofwhich it was a part. By
the time of the Ukrainian Revolution, the monastery
complex was spread over more than 55 acres and
contained dozens of ‘altars’ in both of the two principal parts of the Lavra, the Upper and Lower (the Caves).[ 18-24] The sacristy or tresor of its principal votive church, the Cathedral of the Dormition –which
was destroyed during WWII and now rebuilt–and well
as the furnishings of its many other churches were
rich in benefactions from pious (and impious) rulers,
religious and lay people.
On March 11, l784, the Archimandrite (and Maecenas) of the Kyivan Monastery of the Caves, Zosim
(Valkevich) (1719-l793) [r. 1762-86] , assisted by the
Hiero-monakh and Keeper of the Caves, Vitalii solemnly consecrated an imposing pair of silver gilt royal
doors [SLIDES 25-27] for the Church of the Nativity of
the Mother of God(Rizdvo Bohoroditsy, built 1696)),
at the entry to the Lower (Far) Caves of the Lavra. The
doors was a masterpiece of the Ukrainian Baroque silver work and were designed and crafted by the known
master Hryhorij Chyzhevskyi. The weight as given in
the cartouche as an imposing 74 lbs. and 9 oz. of silver
and silvergilt (2 puds, 6/8 lot, 66 foreign chervonets]
and were 91 ½ inches (232.2cm) in height and 40 ½
(102.9 cm.) inches in width.
Three months later, on June 9th, yet another set of
even larger [SLIDES 28-30]silver gilt doors were blessed by Zosim and theKeeper of the Nearer Caves, Markian for the nearby Church of the Elevation of the Noble
Cross, Nearer ( Upper) Caves ( Vozdvizhenie Chestnogo Kresta Gospodnia(KhrestoVozdvizhenskoi), built
1700). The legend engraved in the lower band states
that more that almost 89 pounds (2 pouds, 17 fount, 2
lot 95 chervonets used; 106 “, 269.2cm; x 49 ½, 125.1
cm) of silver was used for their embellishment. The
larger of the two, the Exaltation Gates are approxima-
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tely 9x3 feet and are comprised of several lightly gilded plates of silver screwedto iron rods. Much of the
surface of the gates are sereated with dots, perhaps
better to catch the light. Floral patterns predominate.
According to the archival findings of Alla T. Hall, these
doors were the work Oleksei T. Ishchenko (?-d.1811).
Both of the gates contain a narrow frame along the
bottom containing a traditional legend commending
the Russian imperial family, in this case Catherine II,
the archimandrite of the Lavra , and the keeper of the
respective peshchera.
There are three sujets on each of the two panels of
the Nativity doors. They are highly Latinate, Western
and consist of four cameos of the evangelists and their
traditional symbols (ox, lion, eagle, winged seraph )[
SLIDES 31-33] and two motifs taken from the NT: the
Sacrifice of Isaac and the Entry into Jerusalem Exalation Gates Program: [SLIDES 34-35]
Both masters of the Royal Doors had for their use
in designing the narrative program, the rich resources
of the Lavra’s great library and collections of engravings, including works by native and foreign artists
of the previous century[SLIDES 36-37] , among them
Piscator Bible
Leontii Tarasevyc…
And Others:Christoph Weigel
Claes Jansz. Visscher
Johannis D Hertz
Sebastian Le Clerc
For the following 150 years, the doors remained as
they were first installed and consecrated. They were
often commented on and admired by both visitors to
the Lavra and historians of its artistic treasures, most
prominently, Samuil Mislavskii (l783-96), Evgenii (Bolkhovitinov, 1767-1837), Metropolitans of Kiev and antiquarians and others later in the century
3. THE 1920s and their WANDERINGS (SLIDES 3842] In l922, the Lavra was closed and its territory declared a museum. Only in recent years, have scholars
in both Ukraine and abroad been able to set the broader context of the pillaging of the Lavra’s sacred art in
the period of the late 20s-early 30s. With the coming
of Soviet “power” to Ukraine in l922, many religious
institutions of all denominations were closed and their
more valuable objects subject to confiscation by the
government and their more monetarily valuable, negotiable objects made subject to confiscation by the government. As early as May, l922, the Assumption Cathedral (Upper Lavra) was visited by the a ‘requisitioning’ commission with the goal of assessing the precious stones and metals contained in its sacred art.
The riza of the “wonder-working” Dormition icon
at1tracted their special attention, and here I quote
from a report that appeared in the Moscow Pravda
(ch.101, May 9, l922, p.4) :
The expert-appraiser who had carefully examined
the revetement of the icon , contended that it had 292
carats of diamonds….13 carats of pearls, as many
rubies, and many other types of stones. ….The gold revetement itself weighed more than six pounds.
The appraiser was very possibly the Kievan jeweler
Jakiv A. ( Jacques) or Moisei Zolonitskyi. As the months

progressed, theRequisition Commission inexorably turned its attention to the Lavra’s other properties: gold
and silver threated vestments, gospel covers, Eucharistic
vessels, Slavonic printed books and illuminated mss.
The commission entered the territory of the lower
Lavra, its catacombs and the two churches which served as sentinels to the nearer and farther caves, the
Church of the Exaltation of the Cross and the Church of
the Nativity of the Mother of God. Because of their
position as guardians of the the ‘holy relics’ contained in
the caves, the churches were especially well furnished to
receive and impress the tens of thousands of pilgrims
who flocked to the Lavra each year to venerate the relics
of the ugodniki and saints that rested in the caves. The
eyes of the “commissioners” quickly came to rest on the
remarkable Royal Gates, that formed the fulcra of the
large, multi- tiered rood screen. According to the Lukomskii, the gates remained in situ till at least 1923.
According to the findings of Hall, sometime in the
late l935 the doors were sold to the antiquarian firm
of Baron [J.S]. Goldschmidt-Rothschild in Berlin, and
from them to the American collector, W.R. Hearst. In
early l936 both royal doors were trans-shipped on the
SS Nebraska from London to Los Angeles and then
further by train to Hearst’s storied hilltop estate on
the California coast, San Simeon (aka “Xanadu”), midway between Los Angeles and San Francisco. For the
next quarter century the gates were never displayed in
any of homes on the mountaintop, but rather remained sequestered in the original shipping crates in one
of Hearst’s principal storage areas on the shores of
Pacific coast. When Hearst’s fortunes began to wain,
his collecting ceased and much of his art dispersed in
sales that began as early as the l940s.
In l960, the Hearst corporation sold the gates to the
Chicago dealers, Ruby and David Black their London
associates, the silver dealers S.J. Phillips and shipped
to London. The first public notices of the Gates –albeit
with inaccuracies-began to appear in the art journals.
Unfortunately at this point, the Gates were separated,
the “Elevation Gates” were acquired and held (Nov.
61-Dec. 72) by Peter Moores (b. l932), the master of
the Parbold Hall in Lancastershire; while the “Nativity
Gates” by (owner from January 62-May 72) Francis
Stonor. In l972/l973 the Gates were reunited thru
their purchase by Arthur Gilbert (d.2001, later ‘Sir’),a
British born entrepreneur then residing in Los Angeles
and in the winter of 1973/74 placed as a promised gift
on view at LACMA. promised gift. However in l996
Gilbert decided to give the collection to his native
country, after a disputewith LACMA regarding his collection's placement and display. In 2000 it went on
public display as “The Gilbert Collection” in a suite of
seventeen galleries in historic Somerset House in London. The exhibition was fitted out under the supervision of the silver expert Timothy Schroder, and continued until 27 January 2008-2009 when the collection
was incorporated into the Victoria and Albert Museum. In early 2011, fifty objects, including the Exaltation Gates from the Collection were returned, by the
provisions of a long-term loan, to LACMA.
4. Preservation, Displacement, and CHANGE IN
SIGNFICANCE (SLIDES 43-48]
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Other major religious sites in Kyiv suffered similar
depredations at the same time. In 1934 Morton D. Day,
heir to the May Department Store fortune and at that
time a student at Dartmouth, purchased twenty three
vestments in Kyiv, perhaps from the Sofiiskii Sobor.
His collection was given to the City Art Museum of St.
Louis in 1949. A second group of vestments, also
bought in “Russia” (Ukraine) in 1935, was given to the
Metropolitan Museum of Art in 1960. These vestments
were accompanied by typewritten labels on the lining:
“Made at the expense of the Lavra in 1877,” or stamped “Cathedral of Saint Sophia, Kiev.”
During a significant part of what I lightly call “my
career,” the Soviet sale of art and books to the west
was a forbidden topic for discussion. It is only in the
post-Soviet period that researchers in Ukraine, Russia,
and their counterparts in Europe and America have
begun to look with unfettered interest at one of the saddest episodes in the cultural and book history of the 20th
century, namely the confiscation, nationalization and
“displacement” of thousands of objects of Ukrainian and
Russian secular and most especially sacred art. Although
the Kyivan Royal Doors were mercifully not subjected to
a melt down into their bullion value, they are displayed without context and “religious significance,”
not as gateways to a Eucharistic Sacristy.They doors
continue to impress with both their size and the
wealth and imagination of their decoration. Without
doubt they are the largest of all the objects in the
Gilbert collection and may be the sole examples of
such pieces sold from any Soviet museums
Abstract
Erdelivs’ki Chytannia, Uzhhorod
May 17-20, 2016
The Kyiv Caves Monastery’s Royal Doors: Context,
Function, and Displacement (delivered in Ukrainian)
Edward Kasinec
The Kyiv (Kiev) Caves Monastery underwent many
depredations at the hands of Soviet authorities in the
1920-1930s, after having been revered for centuries
as one of the great sacred spaces of Rus’-Ukraine,
Muscovy and the Russian Empire. One of these was the
confiscation and sale of many of its religious and
artistic treasures, to raise foreign currency for the
cash-strapped regime.
Among the items thus dispersed were a pair of
monumental silver-gilt 18th century royal iconostasis
doors from two of the Monastery’s best-known churches. Edward Kasinec’s richly illustrated [45 PP slides]
remarks trace the history and tortuous movements of
these royal doors over five decades.
During this time they passed through the hands of
Baron Von Goldschmidt-Rothschild, the collector William R. Hearst (“Citizen Kane”), and the dealers S.J.
Phillips, among others. Both magnificent doors were
eventually purchased by Sir Arthur Gilbert and since
then divided once more, between the galleries of the
Victoria and Albert Museum and the Los Angeles
County Museum of Art.
The path through the Twentieth century of these
two masterworks also serves as a prism for examining
broader questions of cultural heritage and the displacement of art.
152

REFERENCES
Al'bom vidov Uspenskoi Kievo-Pecherskoi lavry i snimkov drevnostei i dostoprimiechatel'nostei khraniashchikhsia
v eia riznitsie. [S. l.: s. n., 18--?]
“Cathedral Gates in Silver Gilt given by Catherine the
Great,” The Antique collector. v. 32 (April, 1961), pp. 66-67.
Evgenii, Metropolitan of Kiev. Opisanie Kievopecherskoi
Lavry: s prisovokupleniem raznykh grammot i vypisok,
obiasniaiushchikh onoe, takzhe planov lavry i obieikh peshcher. Kiev: Tip. Kievopecherskoi lavry, 1847.
Hall, Alla Theodora. The Royal Gates from the Pechersk
Lavra: the evolution of the Kievan baroque and rococo.
(Thesis (Ph. D.)--University of Southern California, 1984).
Henderson, Ebenezer. Biblical researches and travels in
Russia; including a tour in the Crimea, and the passage of the
Caucasus: with observations on the state of the Rabbinical
and Karaite Jews, and the Mohammedan and pagan tribes,
inhabiting the southern provinces of the Russian empire.
London: J. Lisbet, 1826.
Hillier, Bevis. “The Gilbert Collection of Silver,” Connoisseur. V/ 192 (June, 1976), pp. 114-121.
Kachan, Roman and Serhii Khevchenia. Rozvytok Muzeinoi Spravy Na Terenakh Kyievo-Pecherskoi Lavry v l91826. Offprint [37-49].
[Kievo Pecherskaia lavra]. [S.l.: s.n.], 1800?
Kyievo-Pecherskyi derzhavnyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk. Kiïv: "Mystętsvo," 1981.
Opisanie Kievopecherskoi lavry: s prisovokupleniem raznykh grammat i vypisok, obiasniaiushchikh onoe, takzhe planov lavry i obieikh peshcher (Kiev: Tip. Kievopecherskoi lavry, 1847).
Passek, Vadim. Vidy i prilozheniia k ocherkam Rossii.
Sanktpeterburg: [V Tip. N. Grecha], 1838-42.
Petrenko, Marko Zakharovych. Peshchernye labirinty na
territorii Kyievo-Pecherskogo istoriko-kulturnogo zapovednika: fotorasskaz. Kiev: Izd-vo Mystetstvo, 1974.
Pevnyi, Bohdan. “Bil’hniv i radist”, Suchasnist, 311-318,
June, l989.
Reprinted in Maistry nashoho mystetstva: rozdumy pro
mysttsiv ta mystetstvo. N’iu-Iork: Ukrains’ka vil’na akademiia nauk u SShaA; Kyïv: Vydavnycha hrupa "Suchasnist’",
2005.
Poliushko, H.V. Vtracheni Skarby Lavr’koho Muzeiu: Poshuki I Znakhidki. Kyiv: Abris, 2001.
Schroder, Timothy B. Gilbert collection of gold and silver.
Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1988 (3MNO 88-4042)
Sichynsʹkyı̆, Volodymyr. Destruction of Ukrainian monuments of art and culture under the Soviet Russian Administration between 1917-1957. New York, Ukrainian Congress
Committee of America, 1958.
Sidorov, Sergii. Zapiski sviashchennika Sergiia Sidorova…
Moskva: Sviato Tikhonovskii Bogoslovskii Institut, 2001.
Standen, Edith A. “Splendor from Old Russia,” Metropolitan Museum of Art Bulletin, new series, 19, no. 3 (November 1960), 87-89.
Veryha, Vasyl. Konfiskatsiia Tserkovnykh Tsinnostei v
Ukrainy v l922 r. Kiev: Telihy, 1996.
Opisanie Kievopecherskoi lavry: s prisovokupleniem raznykh grammat i vypisok, obiasniaiushchikh onoe, takzhe planov lavry i obieikh peshcher (Kiev: Tip. Kievopecherskoi lavry,
1847).
Стаття надійшла до редколегії 25 березня 2016 р.

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 8

УДК 730:72(437.6)
Б 24
Dana BARNOVÁ,
історик мистецтва,
заступник директора Земплинського музею
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VÝTVARNÉ UMENIE MICHALOVIEC ХХ ST.

Барнова Д. Образотворче мистецтво Міхаловець
ХХ ст. У статті на основі документів проаналізовано монументальний і камерний екстер’єр та інтер’єр скульптурних робіт, внутрішньої і зовнішньої обробки архітектури, реалізованої у вигляді пластикових рельєфів (кольорове скло, мозаїка, керамічна стіна). Окремо досліджено скульптурний вхідний фонтан.
Ключові слова: Міхаловце, екстер’єр, інтер’єр, скульптура, архітектура.
Barnova D. Výtvarné umenie Michaloviec ХХ st. So zameraním na dokumentáciu monumentálnych a komorných
exteriérových a interiérových voľných sochárskych diel,
interiérovú a exteriérovú výzdobu architektúry, realizovanú v podobe plastických reliéfov. (Dokumentácia pôvodnej výtvarnej výzdoby – vitráži, mozaík, keramických stien
a fontán výraznejším sochárskym vstupom).
Barnova D. Fine arts of Michalovce in XX century.
Based on documents, the article analyzes monumental and
chamber exterior and interior of sculpture works, inside and
outside architecture in the form of plastic relief (color glass,
tesserae, ceramic walls). Special attention is paid to the
entrance fountain.
Key words: Michalovce, exterior, interior, sculpture,
architecture.
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Tvár“ mesta Michalovce, okresného mesta na východe Slovenska, dotvárajú tak ako aj v iných mestách
a mestečkách Slovenska diela monumentálnej tvorby –
exteriérové plastiky, reliéfy a pamätníky [1].
Stali sa už neodmysliteľnou súčasťou mestského
prostredia. Dotvárajú urbanistické celky mesta a zvýrazňujú architektonické riešenia jednotlivých objektov. Umenie sa cez ne dostáva na verejné priestranstvá
v centre aj mimo centra mesta.
Cieľom tejto štúdie bolo zdokumentovať a spopularizovať charakter výtvarného umenia, ktoré vzniklo
v nedávnom období – prevažne v období socializmu a
dodnes sa nachádza vo verejnom priestore mesta a
verejne prístupných inštitúciách [2].
Tieto diela a architektonické realizácie sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho prostredia.
K najstaršej voľnej exteriérovej tvorbe na území
Michaloviec patrí socha
Jána Nepomuckého – patróna spovedného tajomstva a zároveň ochrancu
pred povodňami, vytvorená z pieskovca, datovaná približne do obdobia prelomu ХІХ a ХХ st.
Po ukončení reštaurátorských prác v roku 1998
bola opäť umiestnená za
kaštieľom pri vstupe na
stráňanský most (mestská časť Michaloviec,
v minulosti
patriaca
k Užskej župe). Zrejme blízkosť Laborca spôsobila, že
uctievanie tohto svätca má v Michalovciach dlhú
tradíciu. Jeho drevená socha sa spomína v kanonickej
vizitácii už v roku 1749. V roku 1773 ju nahradila
kamenná plastika, spomínaná ešte v roku 1816. Okrem
uvedenej sochy sv. Jána Nepomuckého kanonická
vizitácia z roku 1773 spomína sochu sv. Floriána,
umiestnenú «v panskej záhrade».(3)
Centrum mesta tvorí Námestie osloboditeľov a Námestie slobody, kde je sústredených najviac sochárskych realizácií. Niekoľko diel – exteriérových monumentálnych sôch a plastík, ako aj dekoratívnych keramických reliéfov a mozaík sa nachádza aj v okrajových
častiach mesta – na sídliskách. Samostatnú skupinu exteriérových diel tvoria pamätníky a pomníky. Okrem
spomínaných diel sa sochárske realizácie, ako aj dekoratívne diela uplatnili v rámci výzdoby interiérov verejných inštitúcií – škôl, nemocníc, úradov aj podnikov.
Od mája 1965 je dominantou hlavného Námestia
Osloboditeľov súsošie «Jar Zemplína» od sochára Františka Gibalu (5.4.1912 Krajná Poľana – 8.9.1987 Bratislava), absolventa AVU v Prahe u prof. Kafku, autora
pamätníkov, početných lyrických podobizní a monumentálnych realizácií [4] Figurálna kompozícia umiestnená na vysokom podstavci (od arch. Reisetzera) pozostáva z dvojice figúr – mužskej a ženskej postavy s ratolesťou v rukách ako symbolom vítania jari, so zväzkom
obilných klasov a rozkvitnutou halúzkou pri nohách.
Pôvodná fontána s mozaikovým dnom, dielo prešovského maliara, pedagóga, profesora kreslenia na
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pedagogickom inštitúte v Prešove Jozefa Bendíka, (autorom projektu bol architekt V. Melcer) v tesnej blízkosti bola pri obnove centrálnej pešej zóny v rokoch
2002–2003 [5] nahradená priestorovo i tvarovo veľkoryso riešenou fontánou. Deliaci pás námestia zdobili
pred rekonštrukciou dve menšie fontány v ploche
zelene, s plastikami z pieskovca z roku 1962. Pôvodné
plastiky – postava kľačiaceho, z krčaha pijúceho muža
a postava stojaceho dievčaťa nakláňajúceho sa k fontáne, boli dielom sochára Júliusa Machaja (nar. 11.10.
1931 v Bobrovci), sochára, ktorý sa po štúdiu na bratislavskej VŠVU u R. Pribiša, F. Kostku a F. Štefunka usadil v Prešove. Z lyrického realisticky prevedeného a
precíteného diela sa v novom architektonickom riešení námestia v súčasnosti uplatnila plastika pijúceho
muža, druhá bola nahradená torzom sediacej ženy,
dielom trebišovského sochára Richarda Wagnera
(1963 Trebišov) absolventa pražskej VŠUP [6].

Reliéfna výzdoba secesnej budovy bývalej Tatra
banky (dnes sídlo Zemplínskeho osvetového strediska) s datovaním 1911 s bohatou rastlinnou ornamentikou s figurálnymi výjavmi, zdobiacimi arkier, s maskarónmi a úľmi, dotvára priečelie jednej z architektonicky najvýraznejších budov Námestia osloboditeľov.

Priečelie lekárne «U Apolóna», budovy ktorú dala v
roku 1856 postaviť rodina Tolváyovcov, dotvára socha
Apolóna, gréckeho boha slnka. Postava mladého muža,
symbolu mužskej krásy bola vytvorená začiatkom ХХ
st. (na dobovom zábere – pohľadnici je zachytená už
pred rokom 1918, datovanie r. 1918 na nízkom
podstavci bolo uvedené dodatočne).
.

Ďalšiu z architektonicky výrazných budov námestia
zdobí zlátená hlava býka z keramiky, ktorá prepožičala
názov «Zlatý býk», bývalému hotelu, neskôr tu sídlil
Dom pionierov, v súčasnosti objekt spravuje Mestské
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kultúrne stredisko v Michalovciach, využívajú sa jeho
reprezentatívne i obchodné priestory.
Budovu bývalej Živnostenskej a obchodnej banky
(zač. ХХ st., okolo r. 1912), s výrazným portálom s dekorovaným listovcom, reliéfmi s postavami kováča a
roľníka na fasáde zdobia pásy rastlinných ornamentov
(Dnes Dom zdravia).

Od šesťdesiatych rokov sa na mnohých novostavbách v meste uplatňujú reliéfne monumentálno-dekoratívne diela, ktoré sa stávajú harmonickou súčasťou
vznikajúcej architektúry mesta.
Spomenieme dielo sochára Ludwika Korkoša (17.1.
1928 Čierna Hora Poľsko –24.12.1992) bronzový reliéf «Zemplínčanka» z roku 1964, ktorý dotvára priečelie Domu služieb na Námestí osloboditeľov, inšpirované tradíciou ľudového umenia. Vo svojej tvorbe prechádza od mäkkej modelácie až ku kubicky strohému
tvaru [7].
Na výzdobe interiéru sa vytvorením deliacich ozdobných mreží medzipodlažia tejto budovy podieľal
významný bratislavský sochár Tibor Bartfay (12.5.
1922 Nitra – 2016 Bratislava), jeden z najvýraznejších
predstaviteľov súčasného sochárstva na Slovensku, v
tvorbe ktorého môžeme sledovať výraznú inklináciu k
odkazom európskeho sochárstva [8].

Z roku 1964 pochádzajú figurálne medené reliéfy s
motívom štylizovanej ženskej a mužskej postavy na
priečelí Ekonomickej fakulty (ul. T.G.Masaryka) od
Otokara Čičatka (20.1.1914 Nové Zámky–7.2.1994

Bratislava), absolventa na AVU v Prahe a VŠVU v Bratislave [9]. Postava ženy s gitarou na budove michalovskej pobočky Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Podnikovohospodárskej fakulty na Masarykovej ulici
je symbolickým vyjadrením umenia – hudby, postava
muža s knihou symbolom vedy a vzdelania.
Architektúru v Michalovciach zdobia mnohé keramické reliéfy a mozaiky – ako exteriérové aj interiérové dekorácie.
Dekoratívne koncipovaná mozaika geometrizujúcich tvarov od maliarky E. Ražantovej a soch. Fišara
dotvára fasádu obchodného domu Šíravan na Námestí
osloboditeľov.

Sochár, maliar a grafik Viktor Hulík je autorom farebne riešeného keramického reliéfu «Šťastný mierový život» s dominantnou ženskou figúrou, štylizovanými kvetmi a vtáctvom, dotvárajúcom priečelie obchodného domu DODO na tom istom námestí [10].

Mozaiková stena z farebnej glazovanej keramiky (s motívom nepravidelných vlnoviek) od soch. J. Matejáka na výškovej administratívnej
budove, sídle Okresnej prokuratúry
na Námestí slobody [11].
Autorom mozaikovej výzdoby
priečelia hotela Jalta (Luculus) na
hlavnom námestí, figurálnej kompozície s výraznou geometrickou
štylizáciou, prevedená v škále tlmených zemitých farieb je sochár Pietz
[12].
Priečelie predajne Dielo na Námestí Osloboditeľov so sgrafitovou
figurálnou kompozíciou Matka s dieťaťom.
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Mnohé z výtvarných diel našli uplatnenie aj mimo
centra mesta.
Obchodné centrum sídliska Juh zdobí dekoratívna
nefigurálna kompozícia z kubických tvarov, v druhom
prípade glazovaný keramický reliéf s figurálnym motívom z roku 1975 od maliara a grafika Otta Opršala
(9.2.1926 Martin–20.1.1981 Martin), autora dekoratívnych diel i monumentálnej tvorby [13].

Interiér Mestského úradu v Michalovciach v centre
mesta zdobia dekoratívne keramické reliéfy.

Otto Opršal riešil aj výzdobu priečelia budovy bývalého Tuzexu vo forme mozaikových kruhových terčov (v súčasnosti neprístupných, čo je osudom ešte
niekoľkých iných diel, ktoré «ustúpili» veľkoplošnej
reklame.).
Jemné vyabstrahované tvary a výrazná farebnosť
sklenenej mozaiky «Kvety» od Slavomíra Brezinu dotvárajú fasádu obchodného centra na Štefánikovej ulici, J.Dicová – Ondrejková a Dic sú autormi keramickej
glazovanej steny z roku 1978 s figurálnym motívom na
budove reštaurácie Zlatý bažant na rovnakej ulici.

Fasádu budovy bývalého Štátneho veterinárneho
ústavu zdobí betónová reliéfna farebne riešená stena
pôsobivej farebnosti. Predstavuje svet biológie znázornený siluetami ľudských tvárí. Jej autorom je sochár,
maliar a grafik Viktor Hulík. Dnes táto budova chátra
a je v dezolátnom stave.

Mozaiková výzdoba dodáva fasáde inak nevýrazného objektu – budovy Zdravotného strediska na Masarykovej ulici mimo centra, na sídlisku Západ atraktívnejší vzľad.
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Vestibul Psychiatrickej nemocnice na Stráňanoch
(časť Michaloviec) spríjemňuje a skrášľuje vertikálna
kompozícia – glazovaný keramický reliéf z roku 1989 s
rozmermi 3 x 7 metrov, od Oľgy Bartošíkovej (1922
Košice).

Glazované keramické steny dotvárajú interiérové
priestory bývalého známeho výrobcu keramických
dlaždíc a obkladačiek – podniku Kerko, ktorý sa však
už dávnejšie pretransformoval definitívne výrobu zastavil.

Vstup do nemocnice Štefana Kukuru na Špitálskej
ulici blízko hlavného námestia je výtvarne riešený dekoratívnou štylizovanou sgrafitovou výzdobou viažúcou sa k účelu celého komplexu budov, ktorý je v súčasnosti pod správou spoločnosti Svet zdravia, a.s. a
prechádza rozsiahlou prestavbou na nemocnicu nového typu (výtvarne zaujímavé a nadčasovo riešené sgrafito dlhodobo prekrýva veľkoplošná reklama – billboard spoločnosti).

Pomerne rozsiahly parkový areál nemocnice zdobí
niekoľko sôch, k autorom ktorých sa nepodarilo
dopátrať (čo je osud mnohých, v minulom režime
vytvorených diel).

Z voľnej exteriérovej plastiky spomenieme ešte
dielo Márie Bartuszovej (24.4.1936 Praha – 1996 Košice) – sochársky objekt , kamenný blok horizontálne
delený na dve nepravidelné, zvlnenou krivkou ukončené časti, ktoré pôvodne tvoril súčasť fontány uzatvárajúcej Námestie slobody. M. Bartuszová je predstaviteľkou tzv. organickej línie slovenského sochárstva ІІ polovice ХХ st. Neskôr po vytvorení novej fontány (bez výraznejšieho výtvarného riešenia)bolo umiestnené v parku na sídlisku na Štúrovej ulici mimo centra mesra [14].
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Krása a ladnosť kriviek štylizovaného uzavretého
tvaru charakterizuje bronzovú plastiku holubice od
Františka Patočku (20.6.1927 Sečovce – 27.9.2002
Prešov), ďalšiu zo sôch a plastík tejto časti námestia
Bola umiestnená na nádvorí – v átriu budovy Slovenskej sporiteľne v Michalovciach, odkiaľ bola odstránená a naposledy uložená v sklade Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce [15].

M. Lajčiak vytvoril travertínovú, dynamicky pôsobiacu «Moebiovu krivku» pred budovou bývalej Okresnej poľnohospodárskej správy a katastrálneho úradu
na ul. Sama Chalupku.
Betónový kubus s čistými jasnými tvarmi a číslami pred budovou bývalých Telekomunikácií
(dnes Tesco) na Špitálskej ulici,
dielo sochára E. Bekéniho, výstižne charakterizoval pôvodný účel
objektu a bezprostredne dotváral
okolie. Dielo bolo z nevysvetliteľných príčin (ako «nehodiace sa»)
zničené a odstránené.
Areál Psychiatrickej nemocnice
na Stráňanoch (časť Michaloviec)
dotvárajú a zdobia dve plastiky z libereckej žuly na
betónových sokloch, hutných tvarov v podobe kalicha
štylizovaného kvetu a srdca, sochárske dielo českého
sochára a medailéra Adolfa Havelku (9.7.1930 Waršava – ?) z roku 1989.

Dominantou veľkoryso riešeného priestranstva
areálu nemocnice, v súlade s architektúrou sa stala
kruhová kompozícia «Karička» z tvarovaného nerezového zváraného plechu (8 x 6,5m), osadená na kruhu z
keramických dlaždíc, dielo sochára Františka Patočku
(20.6.1927 Sečovce – 27.9.2002 Prešov) [16].
Park sídliska Juh dotvára plastika, príklad majstrovského spracovania kovu, do výšky dvíhajúce sa a
dynamicky pôsobiace dekoratívne dielo Arpáda Račku
(1.7.1930 Szolnok, Maďarsko – 2.1.2002 Košice) «Pylón» z roku 1969.
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Dielo pripomínajúce predchádzajúce obdobie našj
nedávnej histórie, vytvorené v duchu socialistického
realizmu, od neznámeho tvorcu je umiestnené na
sídlisku Stráňany.
Významným osobnostiam Michaloviec bolo venovaných niekoľko zaujímavých diel. Dielom Arpáda
Račku (1.7.1930 Szolnok, Maďarsko – 2.1.2002 Košice) je pamätná mramorová tabuľa s bronzovou bustou
básnika Pavla Horova (básnika Zemplína) osadená na
priečelí školy, kde Pavol Horov v rokoch 1940–1944
pôsobil80 a bronzová busta Arpáda Račku na vysokom
podstavci (autora Ing. Merjaveho) pred vchodom do
budovy Gymnázia Pavla Horova na Masarykovej ulici,
odhalené v roku 1982.
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V interiéri Gymnázia P. Horova sa nachádzajú pamätné tabule, odhalené v roku 1966 s bustami významných, s inštitúciou spätých osobností – teológa, profesora Štefana Hlaváča, ktorej autorom je František Patočka a profesora, spoluzakladateľa Jednoty sv. Cyrila
a Metoda v Michalovciach Jána Murína. Autorom precízne modelovaného diela je sochár Richard Wagner.

Autorom dvoch sochárskych podobizní ďalšej významnej osobnosti v histórii mesta prof. Štefana Hlaváča (kňaza, katechétu, profesora teológie a podporovateľa chudobných študentov) je František Patočka.
Pamätná tabuľa s podobizňou vo forme vysokého
reliéfu z bronzu s výraznou modeláciou a štruktúrou z
roku 1993 sa nachádza pri vstupe do nemocničnej
kaplnky v areáli Nemocnice Š. Kukuru.

V tom istom roku bola odhalená bronzová busta
prof. Hlaváča od F. Patočku na Ulici prof. Hlaváča, vytvorená v nadživotnej veľkosti, umiestnená na vysokom podstavci [18].

ka, ktorý istý čas pôsobil v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach [19].

Autorom precízne modelovaného diela je sochár Richard Wagner. 83
V roku 1998 bola v administratívnych priestoroch nemocnice umiestnená busta významného
chirurga a riaditeľa nemocnice
Štefana Kukuru, z autorskej dielne
Dušana Srvátku (1946 Piešťany).
Štefanovi Moyzesovi, prvému
predsedovi Matice slovenskej je
venované dielo sochára Stanislava
Mikuša (1953) – pamätná tabuľa
s bustou osadené na priečelí Domu Matice slovenskej na Masarykovej ulici, bola odhalené v roku 2000 [20].

Busta A. I. Dobrianskeho, dielo bratislavského sochára a medailéra Ladislava Majerského (11.3.1900
Hliník n. Hronom – 22.3.1965 Bratislava), ktorý vytváral sochárske portréty významných osobností bola
umiestnená pred obecným domom (dnes Mestský
úrad v Michalovciach), neskôr pred budovou Strednej
zdravotníckej školy na rohu ulíc Masarykovej a Dobrianskeho [21]. Po odcudzení a zničení v roku 2000
bola nahradená dielom sochára Jaroslava Drotára
z Humenného [22].

V roku 1996 bola odhalená pamätná tabuľa z čierneho mramoru s reliéfnym portrétom M. R. Štefánika
na budove Zemplínskej knižnice G. Zvonického, dielo
Ladislava Majorošiho (1951 Michalovce) - maliara,
grafika, keramika, kameramana a výtvarného teoreti159
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Krátko po oslobodení vznikali pamätníky a pomníky padlým vojakom.
Prvý na území Československa, odhalený už 23.
februára 1945 v tvare obelisku na stupňovitom sokli,
s päťcípou hviezdou na vrchole ihlanu, v súčasnosti
umiestnený pred budovou Okresného riaditeľstva PZ
na Hollého ulici, ďalší v tvare štvorhranného obelisku
ukončeného päťcípou hviezdou, s dvojjazyčnými nápismi, podľa návrhu kapitána Ignatova postavený v roku 1945 tvorí dnes dominantu mestského cintorína.
Uprostred cintorína Červenej armády na Hrádku
od roku 1946 stojí pamätník padlým sovietskym vojakom v tvare štvorhranu s výraznou päťcípou hviezdou
na vrchole a nápismi v ruskom a slovenskom jazyku,
postavený taktiež podľa návrhu Ignatova [23].

Mnohé zo spomínaných sochárskych diel už nie sú umiestnené na
mieste svojho pôvodného určenia.
Mali svoje opodstatnenie a snáď cit
pre krásu, estetiku i zodpovednosť
autorov k tvorbe..., významných
umelcov. Aj keď mnohokrát prehliadané, obyvateľmi a návštevníkmi
mesta «akoby neviditeľné», sú tu ,
dotvárajú kolorit mesta a chtiac-nechtiac iste nevtieravo formujú estetické cítenie nás všetkých. Veď nám všetkým by na našom meste malo záležať, nebyť ľahostajným, poznať
jeho históriu históriu a zaujímať sa a o to malé miesto
na Zemi kde žijeme...
Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho,
kto ho prijíma. (Böll)
Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, ale
oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí
príliš obyčajné. (Rodin)

Pamätník na Bielej hore, dielo sochára, monumentalistu Františka Patočku (20.6.1927 Sečovce – 2002
Prešov) pripomína obete druhej svetovej vojny [24] F.
Patočka po ukončení michalovského Gymnázia pokračoval v štúdiách na VŠVU v Bratislave, žil a tvoril v Prešove. Pomník «Posledný pohľad» z r.1959 vytesaný z
pieskovca znázorňuje postavu stojaceho muža s okovami na rukách v nadživotnej veľkosti.
Druhé dielo umiestnené v
parku na Bielej Hore «Jeseň
1944» – kamenný blok s reliéfom, hlavou vojaka a matky s
dieťaťom z roku 1966 bolo v
roku 1983 doplnené o súbor
nízkych múrov s tabuľami z
čierneho mramoru s menami
zavraždených, symbolicky znázorňujúcich «pietnu záhradu»
[25].

Sochár Peter Sceranka (1955 Košice – 199 Košice)
je tvorcom diela «Trúchliaca žena» umiestneného v čase prestavby cintorína Červenej armády na Hrádku v
1980-ch rokoch pred hlavným vstupom. Celistvosť travertínového kubusu v strednej časti narúša výrazná
štruktúra, rozihrávajúca hru svetla a tieňa, vyvolávajúca akési napätie [26].
160

POZNÁMKY
Rozloha mesta: 52,81 km2 ,Počet obyvateľov: 38 377 (k
1.1.2016) Mesto leží v srdci Zemplína, je administratívnym
sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Brehy rieky Laborec sa stali sídlom prvých obyvateľov
tejto oblasti už pred 7 tisíc rokmi. Strategická poloha mesta
dala základ pre vznik tradičných i klasických remesiel, obchodu a neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve, elektrotechnike a v potravinárstve. (zdroj : www. Michalovce.sk)
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(Práve v tomto období bolo realizovaných najviac umeleckých diel vo verejnom priestore mesta, čo súvisí s kultúrnou politikou a legislatívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté
v socialistickom Československu. Vtedajší štát investoval do
rozvoja tohto typu umenia veľké finančné čiastky. V roku
1965 bolo prijaté Uznesenie vlády ČSSR č. 355/65 o rozpočtových pravidlách investičnej výstavby. Týmto bolo zabezpečené financovanie výtvarného umenia v architektúre vo
výške od 0,5 % až po 4 % priamo z celkového rozpočtu stavby. Hlava V. súhrnného rozpočtu stavby upravovala financovanie umeleckých diel, ktoré boli pevnou súčasťou architektúry, interiéru alebo exteriéru budovy, alebo architektonického komplexu).
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Гаврош О. І. Перші виставки закарпатців у Києві
та Москві: що залишилося за кадром. У статті вперше
проаналізовані архівні матеріали: документи по підготовці експозиції та стенограми обговорень виставок закарпатських художників у 1956 р. Дві події, які відбулись у Києві і Москві стали потужним представленням
закарпатської школи живопису. Аналіз творчості митців
найзахіднішого центру України демонструє типові протиріччя радянського поствоєнного мистецтва: підміну
понять, замовчування, відкидання попередніх здобутків.
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виставка, ідеологія.
Гаврош О. И. Первые выставки закарпатцев в Киеве и Москве: что осталось за кадром. В статье впервые
проанализированы архивные материалы: документы по
подготовке экспозиции и стенограммы обсуждений выставок закарпатских художников в 1956 г. Два события,
которые произошли в Киеве и Москве стали мощным
представлением закарпатской школы живописи. Анализ
творчества художников западного центра Украины демонстрирует типичные противоречия советского поствоенного искусства: подмену понятий, замалчивание,
отвержение предыдущих достижений.
Ключевые слова: Закарпатье, школа живописи, выставка, идеология.
Havrosh O. I. First exhibitions of Transcarpathian
artists in Kyiv and Moscow: left behind the scenes. The
article introduces analyzed for the first time archive materials: documents on preparations to exhibition and verbatim records of debates over exhibitions of Transcarpathian
artists in 1956. Both events, in Kyiv and in Moscow were a
powerful representation of Transkarphatian School of Art.
Analysis of works of artists from the most western center of
Ukraine demonstrates typical challenges of soviet post war
art: substitution of notions, reticence, and throwing aside
previous achievements.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми. Після входження Закарпаття до складу Української РСР у 1946 році
місцеві художники були включені в офіційну мистецьку систему СРСР, яка лояльно сприймала ідеологічно безпечні пейзажі із незначними формальними відхиленнями від суворого соцреалістичного
курсу. Спалах справжньої цікавості до творчості закарпатських художників спочатку серед широких
мистецьких кіл, а згодом і в академічному мистецтвознавстві відбувся лише після виставок у Києві та
Москві 1956 р., які відіграли потужну роль у формуванні іміджу регіональної школи живопису. У Державному архіві Закарпатському області збереглись
стенограми обговорення та книга відгуків, з яких
дізнаємося про успіх ретроспективних виставок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про
виставку закарпатських художників в Києві і Москві
до сьогодні було згадано лише у кількох дослідженнях. Перше масштабне представлення митців
Закарпаття так і не було проаналізоване, хоч саме
після цієї події в радянській мистецтвознавчій
практиці з’явився термін «закарпатська школа живопису». Так, у дослідженні «Образотворче мистецтво Закарпаття» Григорій Островський згадує
про київську та московську виставки лише побіжно – у переліку подій другого десятку «мистецтва
Радянського Закарпаття». Мистецтвознавець вказав на «проблеми і труднощі», які пов’язував із роботою «не на повну силу» та результатами, які «не
завжди відповідають творчим можливостям і потенціям» ужгородських художників. (Остр., с. 141).
Автор монографій «Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект»
та «Адальберт Ерделі» Іван Небесник про виставки
1956 р. також згадує лише побіжно. Дослідник
творчості засновника закарпатської школи живопису вказув на зміни у ставленні до А. Ерделі, зокрема, й завдяки посмертної участі його творів у
колективній столичній виставці.
Вагомим джерелом, що проливає світло на вагомість подій, що відбулись у 1956 р. є каталог московської виставки. Це дозволяє уточнити дату її
проведення (не точність датування присутня у дослідженні І. Небесника), а також виявити авторський склад та проаналізувати побудову експозиції та її жанрове наповнення.
Проте найціннішими залишаються архівні джерела, які до сьогодні не були виявленими та проаналізованими. У справі, що зберігається у Державному архіві Закарпатської області залишилися зафіксованими стенограми обговорень, з яких дізнаємося про те, як оцінювали творчість закарпатських митців у Києві та Москві та, що важливо, як
трактували витоки регіональної школи живопису
вагомі радянські мистецтвознавці та художники.
Виявлені архівні джерела допомагають сформувати мету нашого дослідження – проаналізувати
експозицію та виявити різницю та контраверсійність у трактовці творчості митців Закарпаття у
Києві та Москві.
Виклад основного матеріалу. Колективна виставка закарпатців у Києві була приурочена 10-й
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річниці возз’єднання краю із УРСР. Показово, що в
експозиції були представлені лише твори, написані у перше повоєнне десятиліття. Серед представлених творів 106 живописців домінував жанр пейзажу. Поміж корифеїв були представлені й молоді
художники – Є. Кремницька, П. Бедзір, Ю. Сташко,
А. Іван, І. Шутєв, В. Габда та ініші. Учасниками обговорення київської експозиції були маститі радянські художники: Олександр Пащенко – член-кореспондент Академії мистецтв СРСР, ректор Київського художнього інституту; Василь Касіян – народний художник СРСР, Борис Фогель – професор Ленінградського інституту живопису, скульптури та
архітектури ім. І. Репіна, а також Тетяна Яблонська,
Сергій Отрощенко, Микола Глущенко, мистецтвознавець Леонід Владич, які відзначали незвичайний колорит, живописну майстерність, оригінальну тематику та своєрідні мотиви у творах митців.
У розлогих виступах звучало лояльне ставлення до творчості закарпатців. Вагомі зрушення пов’язували із «освоєнням творчого методу соціалістичного реалізму, оволодінням новою радянською
темою та подоланням формалістичних впливів»
[1]. Серед недоліків більшість виступаючих звертала увагу на «недостатнє знання та розуміння суті
явищ сучасності» [2], панування жанру пейзажу та
декоративності, що «відхиляється від традицій російської та української школи живопису». Із промов стає зрозумілим, що під терміном «декоративізму» закарпатським художникам закидувались ознаки європейських напрямів першої половини ХХ ст.,
а у деяких висловах цей термін прирівнювався до
формалізму. З особливою увагою під час обговорення були проаналізовані композиція та особливості художнього мовлення у творах Ерделі, Бокшая, Шолтеса, Манайла та інших художників, чиє
творче кредо сформувалась у дорадянський період.
Проте, у промовах художників, формування яких
відбувалось за межами СРСР (Б. Фогель, М. Глущенко) звучав конструктивний аналіз та виокремлення самобутніх рис малярства Закарпаття і що найважливіше, об’єктивна оцінка творчості А. Ерделі,
якого у 1949 році публічно звинуватили у космополітизмі та формалізмі.
Л. Владич: «…Разом з Бокшаєм Ерделі енергійно
боровся за згуртування національно школи живопису на Закарпатті. Але він глибоко помилявся гадаючи, що формалістичне мистецтво і теорія “мистецтво для мистецтва” можуть стати грунтом, на
якому виросте ця школа…Ідейно-творча перебудова була для нього доволі складною, адже його мистецькі погляди ніколи не були даниною моді, а наслідком глибокого переконання… Дехто з місцевих
критиків, не розуміючи, очевидно, всієї складності
цієї перебудови маститого художника, а головне –
цілком очевидних ознак цієї перебудови поквапились зарахувати Ерделі до космополітів» [3].
Б. Фогель: «Головні вислови критиків, а також
заперечення в виступах заключаються в тому, що
живопис закарпатців відхиляється від традицій
російської та української школи живопису, що в
ній панують декоративні елементи. Деякі това-
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риші стверджують, що взагалі ризиковано вчитися
у закарпатських художників, а виставка може навіть збити із правильного шляху... [4].
…У закарпатських художників своєрідна художня форма творів і помилка багатьох критиків не в
тому, що вони відзначають недоліки цієї форми, а
те, що вони розмірковують про них формально у
бюрократичному смислі цього слова. Правильна
ця форма чи неправильна? Передова школа російського живопису – це велика школа, але хіба порочними є ті твори, в яких відзначається вплив й інших шкіл.
…Хочу наголосити на художній своєрідності виставки. Це яскравий прояв декоративного елемента в більшості творів, який найбільш характерний
для закарпатських художників. Це вирізняє їх від
інших художників, і в цьому одна з своєрідних рис
їхньої творчості. Нехай мені не дорікають, що я механічно відриваюсь від форми і змісту… Якщо декоративність є однією з відмінних рис, то її розкриття – один з секретів її багатоманітності та
своєрідності» [5].
С. Острощенко: «За останні роки у закарпатських художників є багато досягнень..., але мені здається вони дещо й втратили. Можна відзначити такого цікавого художника як Манайло. Я бачив в
нього дома такі твори, що стає образливо, як він
звернув зі свого шляху – зайнявся тим, до чого
його не зовсім тягне. Мені здається, він розгубився…» [6].
…Хочеться сказати ще про Ерделі, якого можна
поставити поруч з найкращими художниками. Це
такий багатий по кольору й колориту живописець
і нам важливо повчитися у нього. Якщо вдасться
влаштувати виставку творів Ерделі, то ми повніше
познайомимся з його мистецтвом. Художник за останній час трохи заплутався: він почав пристосовуватися і це в нього не вийшло [7].
…Хибною є думка, що декоративне мистецтво
нижче станкового. Це високе мистецтво і неможна
стверджувати, що воно збіднює художника. Правильно було сказано, що це не формалізм. Не можна називати декоративне мистецтво формалістичним.
…В мене таке враження, що ужгородці перелякались чогось і втратили багато цікавого, що мали
раніше. Мені здається, що не потрібно нам нав’язувати свого, а потрібно їм надати більше свободи для роботи» [8].
Як бачимо, у багатьох промовах звучала дружня
підтримка закарпатських митців та пояснення
своєрідності їхнього декоративного мовлення, що
на думку поважної комісії було радше «прагненням до багатої гами та широкого діапазону».
Уже 21 червня 1956 р. відбулось обговорення
виставки у Москві [9]. У столиці закарпатське мистецтво представляло 28 художників (живопис –
105, графіка (акварель, рисунок) – 13, скульптура –
8) [10]. На відміну від київських колег, московські
художники, серед яких вчений секретар Московського союзу радянських художників Кравченко К. С.,
професор Бабенчиков М. В., мистецтвознавець Членов А. М. були більш конструктивними в аналізі

представлених творів, серед яких також переважали пейзажі. Показово, що в цьому не побачили «наївної описовості чи географічного опису» [11], проте відзначали велику силу любові до рідного краю,
яка струменіла з картин. «Народність теми – ось
що визначає зміст всіх картин представлених на
виставці, чи то пейзаж, натюрморт, композиційний твір… В більшості своїй вони вийшли з глибин
народних мас, ніколи не відривались від рідної
землі… Художники Закарпаття плоть від плоті свого народу, виразники його прагнень, настроїв, пристрасті та сподівань. І на природу, і на людину вони дивляться його очима, живуть і творять разом з
ним… В Закарпатті немає будинків творчості або
творчих баз: художники ідуть на Верховину, в гори
та роблять це круглий рік, не вичікуючи літньої
погоди, просто живуть у доволі суворих, аскетичних умовах вельми далеких від «санаторних», розділяючи із своїми щирими господарями їхні печалі
і успіхи, переймаючись їхніми інтересами та повсякденним життям», – відзначав у доповіді Кравченко К. С. [12].
В аналізі виставки особлива увага приділялась
умовам виникнення та формування закарпатської
школи живопису. На відміну від київських колег,
московський критик А. Членов наголосив на датуванні виникнення живописної школи Закарпаття у
1920-х та її досягненнях у цей період, що розходилось із загальноприйнятою думкою про її динамічний поступ у радянський період. Мистецтвознавець сміливо назвав краєву малярську школу «потужною реалістичною школою живопису в Європі
1920-х рр.». Чи не вперше у радянській мистецтвознавчій практиці бачимо позитивне сприйняття
дорадянського досвіду закарпатської школи малярства. Критик виділяв її місце на союзній мистецькій мапі, акцентуючи увагу на її самобутності.
А. Членов: «Хвалити закарпатську школу справа
проста. Коли дивишся на ці надзвичайно щирі твори, на ці кольори – серце радується. Але є одна річ,
з якою я не можу погодитись із Кравченко. Це з
підкреслення того, що закарпатська школа отримала можливість розвиватись лише тоді, коли потрапила до радянської України, а до того переважали формалістичні бродіння. Цю тезу я зустрічаю
у пресі не вперше. Я вимушений був читати, що на
творчості Бокшая благотворно відобразився вплив
творчості А. Герасимова, Яблонської і т. д. Мені
здається, що це зовсім не так [13].
На жаль, є така думка, що ця школа розвивалась
тільки після того, як художники примкнули до нас.
Але мені здається, що вона надто перебільшена.
Навпаки, саме створення національної реалістичної школи у 1920-х рр., в умовах розгулу формалізму і кризи в Західній Європі, є надзвичайно цікавим і показовим. Дійсно, і в закарпатській школі
були формалістичні впливи, але мені тяжко назвати ще одну такої реалістичної сили школу, яка була створена в Європі у 1920-х рр.
Я не хочу твердити, що знайомство із скарбами
Державної Третьяковської галереї було б шкідливим для художників, це безумовно принесло би ко163
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ристь. Але не думаю, що Бокшай був таким не підготовленим, що нарешті став на міцний шлях. Помилково вважати, ніби творчість А. Герасимова, Т. Яблонської вплинула на творчість цього художника.
Не думаю, що напищений академізм А. Герасимова
міг на когось вплинути. Навіть у Яблонської, яка є
живим майстром, добрим живописцем, не впевнений чи має вчитися Бокшай, певно навпаки: Яблонській не зайве було б повчитись у Бокшая [14].
У нас є Академія мистецтв, оргкомітет, які вважають себе зберігачами священного вогню реалізму, який потрібно по розверстці розподіляти серед
периферії та досягати розквіту. Насправді це досягається зворотнім шляхом: розквіт починається
знизу, від звернення художника до життя. Ідея про
те, Ужгороду обов’язково потрібно вчитися у Ленінграда чи Києва абсолютно хибна. Має бути взаємне збагачення: ужгородцям корисно повчитись
у киян чи москвичів, але у тій же мірі, як киянам та
москвичам корисно повчитись в ужгородців. Основа нашого мистецтва в підкресленій рівності кожної обласної школи. Не хочу сказати, що кожний
географічний пункт рівноправний, але ніякого підкреслення впливів однієї школи на іншу не має мати місця.
Я висловлюю захоплення наполегливістю ужгородців, які категорично відмовились приймати парадний академізм за реалізм, хоч він їм насаджувався… Складається враження, що київські художники, які прийшли в Закарпаття, зіграли роль варягів, які прийшли на неосвітчену переферію…» [15].
Аналізуючи стенограми обговорень двох важливих в історії закарпатського малярства виставок
у Києві та Москві, відзначаємо відмінності сприйняття мистецтва найзахіднішої області України.
Слід зауважити високу ступінь свободи у московському обговоренні, де не наголошувалось на негативному формалістичному досвіді закарпатців. Навпаки: їхні досягнення позиціонувалися з точки
зору реалістичної школи живопису. Зв’язок із традиціями народного мистецтва жодним чином не
переводився у площину декоративності та розглядався як вагома складова, що визначила одну з
найхарактерніших рис малярської школи краю.
«Що ми отримали при возз’єднанні Прибалтійських республік чи Молдови? Ні однієї такої школи
реалізму, такої яскравості, як закарпатська, я поруч з нею поставити не зможу. Потрібно називати
речі своїми іменами, і створення такої вражаючої
за своєю реалістичною силою школи можна назвати творчим подвигом… Я виражаю захоплення завзятістю ужгородців, що вони навідріз відмовились приймати парадний академізм за реалізм, хоч
він їм неодноразово підносився»,– відзначав відомий радянський критик А. Членов [14].
Висновки і перспективи. Імпрези закарпатських художників у Києві та Москві відіграли
потужну роль у формуванні іміджу крайової школи
живопису. Обидві виставки мали багатющу пресу,
де робилися перші у радянському мистецтвознавстві спроби осмислити своєрідність закарпатського мистецтва, хоча в теоретичному плані не стано164

вили особливої цінності. Важливість цих статей була у відродженні жвавих зацікавлень творами митців Закарпаття, у своєрідній їхній легалізації чи навіть реабілітації у радянському мистецтвознавчому
дискурсі. Радянське мистецтвознавство толерувало
обидва покоління художників закарпатської школи –
А. Ерделі та Й. Бокшая як батьків-засновників, та
їхніх учнів – А. Коцку, А. Борецького, З. Шолтеса,
Е. Контратовича та інших в якості «перших художників Підкарпатської Русі, вихованих в рідному
краї, а не в Будапешті, Відні чи Празі». Через десять
років після возз’єднання із УРСР термін «закарпатська школа живопису» став звичним серед радянських критиків, а про художників почали все частіше писали у фахових виданнях Москви та Києва.
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ЖИВОПИСЕЦЬ ОДАРКА КИСЕЛИЦЯ:
САКРАЛЬНІ ІМПУЛЬСИ
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Колісник П. Живописець Одарка Киселиця: сакральні імпульси у творах майстрині. У статті йдеться
про творчість художниці Одарки Киселиці (1912–1999).
Майстриня була частиною українського і, як випускниця
Празької академії мистецтв, центральноєвропейського
образотворчого простору. Автор звертає увагу на самобутність і співзвучність колористики буковинської писанки з її картинами. Вказано на своєрідну і виразну манеру живописання, що проявилася у камерних за розмірами, але монументальних за наповненістю полотнах.
Ключові слова: Одарка Киселиця, колір, колорит,
камерний живопис, натюрморт, сакральне-мирське,
пленер, краєвид.
Колесник П. Живописец Дарья Киселица: сакральные импульсы в произведениях мастера. В статье рассматривается творчество художницы Дарьи Киселицы
(1912–1999). Мастерица была частью украинского, и как
выпускница Пражской академии искусств, центральноевропейского изобразительного пространства. Автор обращает внимание на самобытность и созвучность колористики буковинской писанки и ее картин. Проанализировано
своеобразную и выразительную манеру живописания, что
проявилась в камерных по размерам, но монументальных
по наполненности полотнах.
Ключевые слова: Дарья Киселица, цвет, колорит,
камерная живопись, натюрморт, сакральное-мирское,
пленэр, пейзаж.
Kolisnyk P. Odarka Kyselycja academic painter – Religious impulses in the works of the artist. The article refers to the work of the artist Odarka Kyselycja (1912–1999).
The artist was a part of Ukrainian and Central-European art
scene as a graduate from the Prague Academy of Fine Arts.
The aim of this study is to analyse her art from the sacrumprofanum perspective. A special attractiveness of her works
arises when they are perceived through the prism of sacred
themes. Although the dominant theme for the painter were
flowers, strawflower in particular, the analysis of her paintings points at the spiritual subtext in her works. The article
is focused on the identity and also harmony of the colour palette in Eastern eggs from Bukovina and in her paintings. Her
specific and expressive style of painting that was manifested
in the small size, yet monumental, canvases is highlighted.
Keywords: Odarka Kyselicja, colour, colour palette, easel
painting, still life, sacred-profane, plein-air, landscape.

_______________________________
© Прокіп Колісник, 2017

Постановка проблеми. Дослідження розвитку
образотворчої культури в Європі є перманентно
актуальним. Пізнання творчості окремих європейських митців, зокрема, українських художників як
невідємної складової загальноєвропейського культурного простору дає можливість глибше і докладніше розуміти творчий доробок окремого митця
як особистості, а також контекстнуальность розвитку національного українського мистецтва як
частини європейського цілого, сприяє духовному
розвитку суспільства.
Окреме місце в контексті українського образотворчого мистецтва в ХХ ст. займає творчість
Одарки Киселиці (1912–1999). Творчість цієї майстрині є ще одним прикладом самобутнього, національного і водночас європейського мистецтва.
Метою дослідження є ознайомлення з творчістю художниці Одарки Кисилиці як цілісного явища, а також спроба і пропозиція глянути на її живопис під кутом зору сакрум-профанум. Адже окремий інтерес викликають її твори у конфронтації із
сакральними темами. Хоча, домінантною темою
для малярки були квіти, зокрема, – безсмертники,
а аналіз картин навіює містичні відчуття, духовний підтекст її творів.
Творчість цієї художниці вже відома поціновувачам українського образотворчого мистецтва. Однак, недостатньо добре, як на таку рафіновану колористку. Окрім того, як творчість вишуканої майстрині вона таїть в собі таємниці, які є цікавими і
для живописців наступних поколінь, особливо якщо на них подивитися під інакшим кутом зору.
Стаття написана в контексті дослідження культури кольору як прояву іманентного в живопису,
того як це проявляється у творчості окремих художників, зокрема, і українських.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Творчість Одарки Киселиці ще не дослідженна у вигляді монографії. Можна відзначити, що вона почасти
досліджена у статтях: Лазарука М. [4;5]; Міщенко І.
[6;7]. Колісника П. [3]. Але творчість майстрині привертає увагу і як своєрідний острівець культури
живопису, як прояв індивідуального, внутрішнього, а також і як явище національного мистецтва в
загальноєвропейському контексті.
Виклад основного матеріалу. Колір у живописі Одарки Киселиці (1912– 1999) вражає напругою
кольорів буковинської осені. Випусниця Академії
образотворчих мистецтв у Празі, вона назавжди
залишилася вірною колориту рідного краю. Родом
з Буковини, вона була буковинським живописцем,
маляркою не тільки за походженням, але по суті.
Особливо тієї пори року, коли кольори на Буковині палахкотять. Попри те, що вона роки жила і навчалася у великому європейському місті з чисельними архітектурними шедеврами: собором святого Віта (ХІ–ХІІ ст., мистецьким ансамблем Карлів
міст (1357–1400) – годі шукати в живописному доробку майстрині урбаністичних краєвидів. Її картини скорше як верети, як картаті буковинські килими, аніж вітражі до готичного собору. Напевне і
безперечно вона багато разів бачила вражаючі віт165
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ражі собору св. Віта, серед яких були і роботи знаменитого чеського живописця-еспресіоніста Макса Швабінського (1873– 1961). Але її душа тягнулася до квіточки. ...я – квіточка «Горда в инеї цариця
осені» [10:208], ніби шепочуть кольори в її натюрмортах. Поля її полотен засіяні, заставлені квітами, особливо хризантемами та безсмертниками.
Кожна квіточка неповторна, кожна доленька неповторима. Кожна душенька безсмертна. Вишукано
прості композиції тихого життя її творів навівають
поетичні асоціації: Сім квіточок, як сімдесят світів, сім-сімдесят світів, як увесь Усесвіт – три білих, жовта, три жовтогарячих – сімсот безсмертників в простім гладущику із глини, на писанці, як
на рядні, рядні-вереті як на розписаній великодній
землі – мільйон безсмертних душ і тло, як безмір –
золоте.
«Безсмертники» (1965), «Полуденні квіти» (1967),
«Солом’янки» (1967), «Гуцульський натюрморт»
(1967), «Смуток» (1969), «Літо» (1970), «Вічне»
(1972), «Буковинський натюрморт» (1975) та інші
– це безсмертники в камерних творах Одарки Киселиці, символи безсмертя.
Кожний знає, що ніщо не вічне, але митець пропонує задуматися над вічним. Майстер бере в руки
пензель, або ж каутерій чи мастихін і намагається
моделювати, показати на полотні образ вічного,
прошепотіти про те велике, що не поза людиною, а
в ній. Бере в руки фарбу, а на полотні з’являються
квіти, смуток, радість і сентимент. Живуть вони
не своїм відображенням, не імітацією, а подихом,
теплом і прохолодою, жаром і житнім вогнем незгасимим, божественною еманацією: сім квіточок,
як сімдесят галактик, як світила небесні, як свічечки, що горять і не гаснуть, як кущ терновий, що
палахкотить і не згасає, тому що в ньому – Янгол
Господній.
Час хризантем – середина осені. Хризантема –
«Ця квіточка – «горда в инеї» [10:212] – читаємо
Секрет малювання хризантем із книги Слово про
живопис із саду з гірчичне зернятко. «Щоб передати її властивості, пензель повинен бути наповнений відчуттям власної гідності…» [10:212].
Те, що вражає, у, напозір, не складних композиціях творів О. Кисилиці – це маєстатність і відчуття власної гідності. І митця, і дарів природи.
Якийсь трансцендентний спокій еманує від вишуканої простоти і теплоти її творів. Перед такими
творами можна медитувати, без огляду на те, що
вони не є предметами релігійного культу. Також,
глядач не побачить на них скурпульозного зображення квітів, подібних до того, як це робили давні
європейскі чи орієнтальні майстри. Навпаки, все
виглядає прозаїчно аж по-селянськи, можна сказати, по-земному просто. Художниця вимоделювала
і квіти і предмети, і краєвиди, і навіть портрети –
все виліпила кольором, адже технічно все зроблено фарбою і мастихіном. Така «неоковирність» техніки була характерна, наприклад, для енкаустичних (фаюмських) портретів. Тоді майстер наносив
гарячу фарбу з воском залізною лопаткою, яка називалася каутерій, а згодом подібний інструмент
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набув трохи іншої форми, зокрема, гострі краї, і почав використовуватися в олійному живописі. Подібно до того, як колись невідомий майстер з гідністю передавав на дощичці образ-портрет того,
якому прийшов час перейти у інший вимір, так і на
новому етапі майстриня передала образ – портрет
квіточки, як символу безсмерття. Майже всі її натюрморти, а також краєвиди і навіть портрети, написані мастихіном, без особливих технологічних і
технічних ускладнень, частіше за все способом «а
ла пріма».
Вона любила малювати квіти. Хризантеми –
квіти пізньої осені, час підсумків; безсмертники –
квіти непідвладні часу (бодай відносно, бо ж ніщо
не вічне), квіточки відгомін потойбіччя – це квіти,
які так часто малювала майстриня, напевне, щоб у
звичайному, не тільки споглядаючи, але через колір, малюючи збагнути ще щось... Бо ж одна справа
збагнути дао (суть) живопису, інша справа надати
йому форму [10:26]. «Художник повинен в душі мати образ всієї квітки тільки тоді він зможе намалювати її дух усамітнення (ючжі)» [10:209]. Одарка Киселиця була живописцем із квіткою в душі.
Дух усамітннення відчувається у її камерних аж інтимних картиних тихого життя, що називають також натюрмортами. Але самота майстрині не була
відчуженістю в гордій одинокості. Це була тиха пісня, повна сильних доль, тиха молитва справжнього
живописця.
Одарка Киселиця ніколи не писала ікони, або
картини на сакральну тему в прямому значенні
цього поняття. Але спробуймо подивитися на її
твори з іншої, не профанної, а із сакральної точки
зору. Підставою для цього, на нашу думку, є колорит, внутрішня напруга кольору, та композиція, а
не зовнішня іконографія сюжету. Візьмемо, наприклад, «Гуцульський натюрморт» – адже це як «Зустріч Йоахима з Анною». Йоахим приходить і Анна
його зустрічає. Цей мотив з’явився в малярстві відносно пізно, аж в Х ст., але вже тоді склалася іконографія зображення. Звично зображували чоловіка і
жінку, котрі зустрічаються біля міських воріт (інколи зображувалися вежі і будівлі міста), обнімаються або цілуються… Ангел з’явився Йоахимові «
...і повідомив йому, що Бог почув його прохання, і пояснив йому, що його жінці Анні народиться дочка,
якій має дати ім’я Марія (…себто... «Пані Надія»)»
[9:188]. Пророкував йому, що його дочці, котра буде в дитинстві перебувати у храмі, народиться Христос, син Всевишнього, та наказав йому, щоб той
повернувся до Єрусалиму, де зустріне біля Золотих
воріт свою дружину. Той самий ангел з’явився Анні і сказав їй те ж саме, що Йоахимові, і покликав її,
щоб вийшла йому напроти, до Золотих воріт [11:8].
Така композиція ікони на цю тему.
Все просто візуально в композиції твору «Гуцульський натюрморт» Одарки Киселиці. На рядні два звичайних глечики з безсмертниками: темний, аж чорний – він; світлий, білий – вона, на вохристо-золотому тлі. Тільки асоціативно глядач
може побачити, відчути фігури благочестивих. Два
звичайних гладущики з квітами, що не вмирають:
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він – простий, аж вугловатий, але поважний, з квітами надії; вона – барвиста, аж святкова з цілим
вінком радісного очікування і його, і її. Звичайно
його, Йоахима, зображували, як старшого чоловіка
в дорогому вбранні, з клобуком або тюрбаном на
голові. Анну – теж у коштовному одязі. «В мінімалізованій композиції виступали тільки Йоахим і
Анна» [11:8]. У творах Одарки Киселиці маємо
приклад, так би мовити, мінімалізації щодо іконографії сюжету (але не повного її абстрагування), і
максималізації напруги щодо вираження сакральної теми, досягнутих і виражених не складною
композицією, а головним чином колоритом твору.
«Буковинський натюрморт» – це як «Введення
в Храм Пресвятої Діви Марії». «Коли Діві Марії виповнилося три роки, Її благочестиві батьки приготувалися виконати свою обітницю. Вони …одягли
Її в найкращий одяг і в супроводі народу, співали релігійні пісні, повели Її в храм…» [9:189].
На творі О. Киселиці: два і ще один (одна) глечики: темний аж чорний – він, з квітами; світлий
аж білий – вона, з квітами і ще одненьке – дитя,
скромне та ніжне, велично йдуть до першої сходинки.
«Вічне» (1972) – це як «З’явлення, – «Закон». На
творі О. Кисилиці: звичайний білий глечик, що світиться сам собою, повний квітів, а асоціація з Сінайським законодавством: «- і знялися громи та
блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурми!» [1, Вих. 19:16].
«Безсмертники» (1965) – це як «Розп’яття»; «Полуденні квіти» (1967) – це як «Великдень»; «Смуток» (1969) – це як Христос в пустелі; «Літо» (1970)
– це як Зустріч Марії з Єлизаветою; «Первоцвіт»
(1970) – це як Благовіщення; «Незакінчений натюрморт», 1971– це як Преображення; «Польові
квіти» (1980) – це як Христос з апостолами на полі; «Чорнобривці» (1971) – це як В’їзд в Єрусалим;
«Квіти смутку» (1971) – це як Оплакування. Варто
лише придивитися, відчути.
«Я завжди хотіла бути портретисткою» [2 ] –
часто підкреслювала Одарка Олексіївна. І була
нею. Вона написала чимало портретів, як приклад
«Гуцулка з Косівщини» (1970), а головне – вона
була портретистом квітки. Кольором вона створила образ квіточки, живописний образ! – не гербарій, не натуралістичну ілюзію чи ілюстрацію для
підручника з ботаніки, – вона малювала звичайну
квітку і кольорами творила містерію краси.
Значне місце у творчості майстрині займав краєвид, а саме пленерний живопис: «Напровесні» (1971);
«Серпневі отави» (1973); «Барви осені» (1973). Як і
натюрморти вони палають кольорами Буковини.
«Я – писанка, писана житнім вогнем Мене ще леліятимуть у любистку, Абись-те любили, любили мене ...я – писанка вічна…» [4:91]. Так поетично характеризує творчість Одарки Киселиці М. Лазарук,
порівнюючи її живопис з колоритом буковинських
писанок.
Одарка Олексіївна Киселиця все життя прожила
на Буковині, в Україні. Народилася 1 квітня 1912 р., в
с. Берегомет, Вижницького повіту на Буковині і

померла 19 січня 1999 р., у м. Чернівці. Роки життя
і творчості художниці описані, зокрема, у публікаціях М. Лазарука (2002) та публікаціях І. Міщенко
(1989), а також в інтернеті. Більшу частину свого
життя вона прожила і пропрацювала у Чернівцях.
Роки навчання у Празі, атмосфера великого європейського міста, певна річ, вплинули на становлення мисткині. Одного разу там же – в Празі, ще
будучи студенткою Празької академії мистецтв,
Одарка зустрілася з Олегом Ольжичем. Можливо,
то була випадкова зустріч, можливо, то було в Славії, після якоїсь творчої акції чи інтернаціонального Студентського Конгресу, що відбувся улітку
1935 р. в Празі. Або ж на виставці творів Александра Мілоша Базовського, в залі Елану, в листопаді
того ж року. «Він був стрункий і красивий, – але
якийсь таємний, я знала, що він поет, але про його
інші справи – ні, лише згодом», – згадувала Одарка
Олексіївна [2]. Варто пригадати, що Прага тоді була своєрідним культурним центром української
діаспори. «Захочеш – і будеш. В людині, затям, Лежить невідгадана сила» [8:82]. Стверджував тоді
молодий поет Олег Ольжич.
Якраз у той час діяла Українська студія пластичних мистецтв у Празі. Майже кожного року педагоги та студенти закладу робили звітну виставку (від 1923–1939 таких виставок було 13). І молода
студентка з України напевне чула про такі мистецькі заходи. Хоча сама вона навчалася Академії образотворчих мистецтв у Празі (заснована у 1879 р.) в
майстерні відомого ческого портретиста Вратіслава Нехлеби (1885–1965) – автора численних портретів, серед яких і портрет Т. Г. Масарика (1924),
тодішнього президента Чехословацької респубіки.
Бажання стати портретистом і привело студентку
у його майстерню. Саме у цей час робилися вітражі
у соборі св. Віта. Зокрема, за ескізами М. Швабінського була зроблена вітражна композиція «Зішестя святого Духа», (1934–1935). У місті можна було
побачити багато виставок, твори французьких імпресіоністів, а також і словацьких митців (наприклад, Виставка словацька в Празі 1933 р., на якій
експонувалися і твори Л. Фулли). Творче життя вирувало.
Але після років навчання Одарка Киселиця повернулася на батьківщину.Творче натхнення майстриня все життя черпала з колориту своєї Буковини і творила колорит рідного краю. Тож вгляньмося у чарівну містерію кольорів на полотнах Одарки Киселиці (один із останніх її шедеврів – Незакінчений натюрморт) і вони нам являться не лише
як кольорові плями на стіні, але святом живописання, образотворення.
Висновки і перспективи. Творчість Одарки
Киселиці має своє особливе місце і значення в історії образотворчої культури України, водночас в
контексті європейської культури. Аналіз творчості
майстрині свідчить про те, що духовність виражається не тільки темою але і кольором. Основним
виражальним засобом суті її творів був саме колір.
Майстриня з напругою, експресією і покорою писала звичайні буковинські квіти, але з незвичайним
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сакральним підтекстом, так ніби то були композиції на сакральну тему. Природа була для неї обʼєктом поклоніння а обʼєкти поклоніння – квіти – були для неї природою її життя.
Творчий доробок художниці вже до певної міри
дслідженний, але дана стаття може бути основою
для подальшого дослідження творчості майстрині,
особливо під кутом зору проблем колористичних
властивостей творів живопису, в загальноєвропейському контексті. У компарації з творчістю
окремих європейських художників.
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Ґрешлик Владислав. Творчість Гната Рошковича. В культурі України все ще є велика кількість видатних постатей, які відомі менше, як би собі заслужили.
Особливе це торкається тих митців, творчість яких через різні причини стала важливою складовою частиною
культури інших країн. До таких авторів належить й Гнат
Рошкович. Метою цієї праці є вказати на декотрі елементи свідомої (?) містифікації недавньої історії навколо
життя та творчості Г. Рошковича та уточнити обставини
творчості та поєднані з ним факти. Тільки поступове сумаризування, аналіз доступних матеріалів (архівні документи, кореспонденція митця та його рідні, преса цього
часу) та їхня детальна верифікація уможливить створити собі кращу уяву про митця та епоху, в якій творив. В
сучасності творчий доробок Г. Рошковича набагато систематичніше ніж в Україні досліджують в Угорщині. Наперекір відносно великій кількості прижиттєвих статей
в газетах та журналах, творчість цього митця тільки поволі входить до контексту з культурою регіонів країн, де
він народився та певний час діяв (Україна, Словаччина).
Комплексний погляд на твори та життя Г. Рошковича в
осяжному часі можливий лише в рамках систематичної колективної міжнародної співпраці. Так, як це було, наприклад, у випадку живописця Яна Ромбауера (1782-1849).
Ключові слова: Гнат Рошкович, релігійна тематика,
жанрове малярство, ілюстрації, Австро-Угорщина, Україна.
Vladislav Grešlík. The Works of Hnat Roshkovych (Ignác Roskovics). Background. In Ukrainian culture, there is
still a large number of personalities who are less known than
they would deserve. This concerns especially the artists,
whose works has become an important part of the culture of
other countries for different reasons. Hnat Roshkovych is
one of these authors. Objectives. The objectives of this study
are: to highlight some elements of conscious (?) mystification of recent history of life and works of Hnat Roshkovych;
to clarify the circumstances of the works and facts associated with Hnat Roshkovych. Methods. Only progressive summarizing, analysis of available materials (archives, artist’s
correspondence with his relatives, contemporary press) and
their detailed verification will allow to create better understanding of the artist and the period in which he worked. Results. Currently, the works of Hnat Roshkovych are studied
much more systematically by art historians in Hungary than
in Ukraine. The results of the research support the idea that
despite a relatively large number of articles in newspapers
and magazines published during the life of Roshkovych, his
works are being put in the context with the culture of the regions in countries where he was born, and where he worked
(Ukraine and Slovakia) at a slow pace only recently. Conclusions. We conclude that a comprehensive view of the works and
life of Hnat Roshkovych in the foreseeable future is possible
only within a systematic international team collaboration.
Key words: Hnat Roshkovych (Ignác Roskovics), religious
theme, genre painting, illustrations, Austria-Hungary, Ukraine.
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Постановка проблеми. В історії мистецтва України, або в явищах з нею повʼязаних, не раз виникають різні питання та недорозуміння. Особливо
це торкається приналежності окремих авторів хоча би маленькою долею їхньої творчості (життя)
до тієї чи іншої культури / культур. Передусім тих
митців, котрі якимсь чином відносяться до периферійних українських теренів. Памʼятається ще не
так давня полеміка навколо Андрія Вархоли (Andy
Warhol), батьки якого виїхали в Америку на початку ХХ століття з руського села Микова на Пряшівщині. Спочатку декотрі його вважали поляком, чехом, згодом словаком. Пізніше А. Вархолу одне товариство на Закарпатській Україні виписало навіть членський квиток з номером 1. Питання, хто
куди й до кого належить, дуже актуальне й нині. I
не лише в Україні. Як свіжий приклад можна навести виставку «Коріння і крона» (2016 р.) в якій брали участь автори (декотрі з них були також на вернісажі), що проживають на теренах Закарпатської
області України. Вона пройшла в чотирьох містах
Угорщини, включно Будапешта, в словацьких Кошицях і наостанок показали її в Ужгороді. Якби
хтось чекав, що автори у вступному тексті були показані як українські митці, то робив би це даремно.
Її кошицьку експозицію персонал закладу, де виставка проходила («Kulturpark») представляв, що
вона угорська (maďarská). Ситуція стала зрозумілішою, коли відвідувач побачив в цетральній частині залу документальну фотовиставку до річниці
повстання в Угорщині 1956 року проти диктатури
радянського типу із супровідними текстами угорською мовою. Вступом до неї була угорська державна атрибутика (без єдиного українського знаку
чи тексту), на початку розмістили історичний кадр
з революційної Угорщини з виведеними на ньому
словами Шандора Мараі: «egy nép azt mondta: elég
volt». В каталозі цієї виставки [46] художників українського Закарпаття Україна згадана тільки тоді,
коли декотрим з її учасників навели звання народного, або заслуженого художника України.
Аналогічна, чи ще складніша ситуація склалася
з Гнатом Рошковичем. Адже він народився в селі
Szalók, яке до 1918 року входило в Земплинський
комітат Угорського королівства (нині це село Slavkovce в Словаччині). Виростав майбутній художник
в Ужгороді, куди він любив вертатися, бо йшов
«додому», як написав в одному з листів, коли просив в єпископа місце для брата Емануїла в цьому
місті. Тоді там жив також їхній батько, Гнат Рошкович (1822-1895), священик, церковний сановник,
педагог [41:51], перекладач й автор перших грекокатолицьких церковних книг та підручників угорською мовою, чим немалою мірою сприяв мадяризації руського населення краю, коли в Гайдудорозі
після 1848 року запровадили літургію «виключно
угорською мовою» [7:162].
Не завжди однозначне й написання імені та прізвища митця. Адже він підписував свої твори Ignác
Roskovics, а в літературі не раз зустрічаємо неугорські варіанти, як Ignaz Ruskovics у Р. Мутера [27:288],
чи Ignatii Roshkovych у І. Попа [30:420] та ін. За170

вдання детально зʼясовувати згадані моменти та
поєднувати їх з художнім доробком митця ще стоїть перед істориками мистецтва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Рядки, чи відгуки про творчість Г. Рошковича появилися відносно скоро. Згадаймо хоча б декотрі з
них. Та почнемо з негативного прикладу. В Шематизмі на 1882 рік про пряшівський греко-католицький катедральний храм зазначили: «A. 1881.
intus renovata, altari et iconostasi transformatis, novis
picturis et pilarum marmoratione, aliisque decorationibus splendide ornata, et die 6. Januarii 1882. per Illmum
D. Dioecesanum Episcopum solenniter consecrata» [35:20].
Виходить, що імʼя Г. Рошковича, котрий як художник мав у відновленні цього інтерʼєра найбільшу
долю, навіть не наведене.
Ріхард Муттер в 1893 році запримітив Г. Рошковича й зарахував його до групи художників ХІХ
століття, які, аналогічно до мʼюнхенських жанристів, займаються сільським жанром («Dorfnovelle»)
[26:242]. Згодом це повторилося і в англомовному
(«Village Tale») [27:288] та російському [48] перекладах німецького оригіналу. Автори французької
енциклопедії (1894 р.) в частині гасла «Угорщина»,
що відведена мистецтву, до чотирьох художників,
які «ілюструють минуле Угорщини або описують її
народні звичаї», зарахували й Г. Рошковича [24:235].
Саме завдяки таким творам художник попав в
один з томів енциклопедії «Ottův slovník naučný»
1895 року, де був названий серед девʼяти угорських живописців-жанристів [17:1037].
Статті та згадки про Г. Рошковича на зламі ХІХ –
ХХ століть регулярно появлялися на сторінках будапештської газети «Недільні новини» («Vasárnapi
Ujság») [13; 20; 22; 34; 36], в журналі «Művészet»
[18; 23]. Лондонський журнал «Journal of the Society
of Arts» за 1907 рік помістив статтю про мистецтво
Угорщини. В рамках жанрової теми, яка була представлена багатьма знаменитими угорськими малярами («numerous distinguished Hungarian painters»),
відомими релігійними картинами згадали Г. Рошковича [10:579]. Американська «Католицька енциклопедія», гаслo «Мукачівська єпархія» (Munkacs,
Diocese of Munshasiensis [sic!] Ruthenorum), крім
історика Г. Жатковича з-поміж лаїків в 1922 році
згадала художника тільки Г. Рошковича (Ignatius
Roskovics), який «restored the domestic chapel of the
lower seminary in Uzhorod» [39:519]. В 1923 році на
аукціоні в Будапешті були виставлені дві картини
Рошковича [9:45]. І з цих декількох публікацій
можна хоч трохи зробити собі уяку про популярність творчості Г. Рошковича не тільки в Угорщині,
але й в закордонних фахових колах.
У словацькому середовищі митця після 1918 року довго, крім реєстрування його імені, так чи
інакше не помічали. Гасло про Рошковича не містять Енциклопедія Словаччини 1981 року [8], так
само як й пізніший «Краєзнавчий словник Пряшівщини» 1999 року [47]. Зате в «Словацькому біографічному словнику» 1991 року є короткі довідки
про обох Рошковичів – батька (грекокатолицького
священика й перекладача) та сина (художника)
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[37:120]. Енциклопедії та інші довідкові публікації
України інформують й про Гната Рошковича: «Український радянський енциклопедичний словник»
(т. 3, 1987) [57:133], перевидана «Енциклопедія українознавства» (т. 7, 1998 р.) [44:2624] та інші.
Метою цієї праці є вказати на декотрі елементи
свідомої (?) містифікації недавньої історії навколо
життя та творчості Г. Рошковича та уточнити обставини творчості та поєднані з ним факти.
Виклад основного матеріалу.
Вже під час навчання (і навколо цього є певні
неточності й питання – в кого, власне, і як довго
вчився [49:51; 50:50; 51:142], але це може бути
предметом іншої розвідки), в Будапешті, Парижі та
Мʼюнхені, де був тільки в 1880 році [16:152], подорожах в Італію та Святу Землю, Рошкович заявив
про себе як фігураліст й майстер композицій на релігійні та історичні теми. Скоро, на початку 80-их
років ХІХ століття почав отримувати замовлення
на виконання настінних розписів та вівтарних картин та ікон в католицьких храмах обох обрядів.
Слушно про Рошковича висловився Йосип Бокшай (1936 р.): «Jeho práce z mladých let jsou úplně
naše, vyjadřují zřejmě naši duši. [...] Velká Roškovičova
cirkevní komposice je v ruském katedrálním chrámu
v Prešově, ale není ukončena. Avšak i v této počáteční
formě je to znamenitá věc. Roškovič byl velikým mistrem a patří mezi klasiky malířské, Řekl bych, že byl žákem Tiepolovým, výborným barokovým komponistou
typu podobného, jako byli v Čechách Brožík a Hynajs»
[3:215]. Й. Бокшай твердить, так як і пізніші автори, що це замовлення Рошкович не закінчив. Причиною ніби було недорозуміння з певним церковним сановником, після чого автор навіть замалював свій підпис [51:143; 53:135; 54:51]. Дійсність,
мабуть, все ж таки трохи інакша. Гнат Рошкович в
пряшівському грекокатолицькому катедральному
храмі св. Івана Хрестителя виконав розписи на
склепінню східної, в цій споруді – вхідної частини
нави (св. отці церкви), та над вхідними арками до
двох бічних каплиць обабіч, а не в самих каплицях,
де є лише пластичне декоративне оздоблення. А
підпис Рошковича – й нині видніється навіть з відстані декількох метрів. До слова: в Пряшеві це ніколи не була Російська церква або собор [3:215;
49:21; 53:51]. В народі її звикли називати просто:
«руська церква».
Згодом Рошкович для римокатолицького храму
Воздвиження св. Хреста в м. Снина у 1891 році закінчив десять образів (три на полотні, решта – настінний живопис). Це аж ніяк не Синайська церква
[49:21; 53:51; 54:135]. Шкода, що після недавньої
перебудови не збереглися всі розписи. На головному вівтарі знаходиться зображення «Діви Марії –
покровительки Угорщини».
З 1885 року митець вже з успіхом творить в Будапешті й бере участь в столичних та закордонних
виставках, починає ілюструвати книги [15:LXII],
завдяки чому вневдовзі став ще популярнішим не
лише серед фахівців, але й широкої публіки. Отже,
повним недорозумінням буде твердження, що «od
roku 1885 žil v Budapešti; pre nedostatok zákaziek

skončil ako učiteľ kreslenia» [14:195]. Авторка посилалася на календарну статтю Ш. Шваґровського
[38:165], але в ній нічого подібного нема.
Про роль та значення тровчості Гната Рошковича в мистецтві Угорщини останньої третини ХІХ –
початку ХХ століття найкраще промовляли реценції виставок, на яких він брав участь, оцінка його
проектів на багатьох конкурсах і, в кінцевому пезультаті, їхня реалізація.
У Нью Йорку Г. Рошкович в 1896 році був представлений доволі великого формату фотографією
«Hungarian Peasant Woman» [4:53] (26 х 33,5 дюймів; 1 дюйм = 2,54 см). Позитивні критики отримує
за твори виставлені в Будапешті, де показав портрети угорських королів, які стали картонами для
майоліки до залу св. Стефана королівського палацу
в Будапешті [5:383]. Включили його й до ювілейного видання з нагоди тисячоліття Угорщини [21].
Гнат Рошкович (Ignatius Roskovics) в 1900 році
числився як «artifex pictor» (художник-живописець)
Гайдудорозької єпархії [7:707]. Так Рошкович взяв
участь в оздобленні грекокатолицької церкви «Богородиці Покровительки Угорщини» на площі Троянд (Rózsák tere № 9-10) для новоствореної парафії в м. Будапешт (1905 р.). Богородиця на вівтарній іконі представлена саме як «Magna Domina
Hungariae». Рошкович тут використав іконографію
аналогічну до згаданого вівтарного образу римокатолицького храму в Снині.
Митець в цьому часі був справді дуже відомим
та популярним. Його творчість включили до книги
(1905 р.) про сучасне угорське мистецво, де репродукували одну світлину частини розпису храму в
м. Кечкемет та текст про нього [12:21, 118]. То ж
нічого дивного, що йому довірили створити частину ілюстрацій – рисунків – до тексту про Ужгородський комітат одного з томів монументального
проекта Австро-угорської монархії виданого угорською та німецькою мовами в 1900 році [1; 6]. Появляються твори художника в нових енциклопедіях [32:36; 33:391]. Закономірним явищем стали аукціони [9] та закупи творів Г. Рошковича до
колекцій різних музеїв [19; 25; 29; 39].
Низка розрізнених текстів про Гната Рошковича вʼється вже понад 150 років. Від коротких приміток та рецензій до розлогих текстів Г. Островського. В останніх десятиліттях в дослідженні творчості Г. Рошковича спостерігаємо деяке пожвавлення [16; 55; 2; 11; 42; 31:264-265]. Адже від публікації Ізворина 1942 року [45] пройшло чимало
часу й Рошкович собі заслуговує на більше ніж
було в першій половині ХХ століття. Це й дальші
енциклопедичні тексти [52:326] та оглядові публікації про мистецтво українського Закарпаття
[31:264-265; 55:208-201; 56:558]. Подивугідним
явищем на свій час стало включення митця до академічної «Історії українського мистецтва» 1970 року: «Г. Рошкович – перший художник-професіонал,
який мав великий вплив на розвиток закарпатської живописної школи. Він виконав багато розписів у церквах Закарпаття і Угорщини. В своїх монументальних творах він помітно відходить від ка171

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

нонів церковного академічного живопису. Для
його творчості характерні пошуки національної
своєрідності в мистецтві» [43:241]. Та його автор,
Є. Горбенко, не уточнює, як розуміти останнє твердження.
З досі публікованих досліджень чи не найобсяжнішими є рядки Г. Островського [49; 50]. Відстань понад сорока років з часу видання показує,
що є на чому будувати, доповнювати, переглянути,
коригувати. Бо появилися, наприклад, нові атрибуції творів, які уточнили портретованого і так
«Портрет чоловіка» з «Музею красних мистецв» в
Будапешті (інв. № 6208, олія на полотні, 69 х 49 см)
став «Портретом Ференца Гевердле». Але, на разі,
все ж таки, найповнішим матеріалом про Гната Рошковича лишається магістерська робота Штефана
Павлика 2011 року [28], який мав можливість поспілкуватися з ріднею художника, заглянути до архівів та запасників музеїв й частину з того викласти у своєму тексті.
Висновки та перспективи дослідження. Комплексний погляд на твори та життя Г. Рошковича в
осяжному часі можливий лише в рамках систематичної колективної міжнародної співпраці. Так, як
це було, наприклад, у випадку живописця Яна Ромбауера (1782-1849), в якому взяли участь дослідники та відповідні заклади Словаччини, Угорщини,
України та Росії [58].
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Kuzmenko O.M. Folk Portrait of Carpathian Ukraine's Hero: Tragic Existence and Conceptual Forms of
Its Expression. The article deals with the most characteristic folk stories and songs about riflemen of Carpathian Sich
that function within the contemporary oral tradition. The
author defines topics (battle and pain), plot making motifs (confrontation between the hero and the antipode, testing and tortures, death and victim, reappearance and resurrection), symbolic images (anthem, yellow-and-blue flag, Ukraine, freedom,
Tysa river, rifleman’s grave) and concepts (joy and sadness, life
and death) that participate in the artistic and aesthetic constructing of hero's image and his tragic existence.
Key words: Folklore about Carpathian Sich riflemen,
folk song, prose, topic, plot-making motif, concept, hero,
tragic existence.
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Друга світова війна для українців розпочалася
раніше, ніж для інших народів Європи, а саме із
збройного знищення Карпатської України (19381939 рр.). Як стверджують історики, захист молодої української держави на теренах Закарпаття у
березні 1939 року «став першим у Європі збройним виступом проти агресивних планів III Рейху та
його союзниці гортиської Угорщини» [24: 149]. Новопроголошена 25 березня 1939 р. на засіданні
Сойму в Хусті українська державність зіграла несподівано велику роль у міжнародних подіях напередодні світової катастрофи [9]. Тому все, що було
пов’язане із діяльністю закарпатських січовиків:
їхня самовіддана боротьба під час героїчної оборони української автономії, мученицький фінал життя відчайдушних бійців, жахливі злочини мадярського війська (гонведів), яке тисячі розстріляних
та невинно закатованих вкинуло до ріки Тиси – дістало значний відгук в історичній та мемуарній
літературі. У багатьох друкованих спогадах (В. Бірчака, Л. Гірняка, В. Ґренджі-Донського, С.Ф. Єфремова, В. Шандора, А. Штефана, М. Вінча та ін. [2, 5,
6, 8]) можна віднайти типові сюжети у жанрі коротких оповідань-новел, які стали першим осмисленням болючих вражень чи то від особисто баченого чи вже від переказаного з розповідей інших
учасників визначних подій. Рукописні матеріали,
щоденники учасників, провідних діячів Карпатської України часто мали дуже складну долю виходу до читача, як скажімо, спогади колишнього Президента Гуцульської республіки міністра Народної
оборони Карпатської України, політв’язня Ґулаґівських таборів Степана Клочурака (1895−1980), які
ще у 1968 році зініціював до написання, відредагував та опублікував в Україні Микола Мушинка [14].
Вагому роль у формуванні літопису трагічних
подій та героїзації її учасників відіграла прониклива патріотична поезія (В. Ґренджі-Донського, І. Ірлявського, М. Рішка, О. Мускура, Яра Славутича та
ін.), в якій «і спів, і сум в один акорд злилися» (Зореслав − Степан Сабол). Чимало зроблено науковцями, зокрема в новітній історіографії оприлюднені академічні праці (С. Аржевітін, М. Вегеша,
О. Пагіря та ін.), в яких проаналізовано передумови
створення військових формувань «Карпатської Січі», дана сучасна оцінка соціально-економічним,
політичним аспектам буття Карпатської України
та участі карпатських січовиків в її обороні у контексті українських національно-визвольних змагань та державотворчих інтенцій першої третини
ХХ ст. У цих джерелах, а також в раніше малодоступних архівних матеріалах [11: 463, 699], зокрема в сімейних колекціях, можна знайти не тільки
різносторонні оцінки історико-політичного змісту,
але також «фольклорні» складові загальнокультурного явища розуміння національної історії та
поетизації її героїв, що становить предмет нашого
дослідження. Такі явища все частіше опиняються в
окулярі фольклористично-антропологічного аналізу, актуальність якого незаперечна у час триваючого воєнного конфлікту та політичного протистояння з ворогом на східних теренах України.
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Пісенні хроніки та коломийки, усні оповідання
та легенди про «боротьбу січовиків, мадярські звірства, долю партизанів, українців і Україну» [4: 221],
як коротко і влучно зрезюмував один з перших записувачів, творилися одразу в час проголошення
Карпатської державності і були зафіксовані по свіжих слідах її трагічного падіння. Кілька з них увійшли до невеликого за обсягом збірничка «Закарпатська Україна в боротьбі» (Відень, 1939), де у нарисі С. Вівчара було опублікувано всього п’ять віршованих текстів, три з яких мають ознаки пісеньхронік («Та із тої полонини вітер повіває», «Ой повіяв буйний вітер і на Закарпаття» (зап. у с. Богдан,
тепер Рахівського р-ну Закарпатської обл.), «Летить пташка по садові, та й сіла на грушу»). У вказаних творах головною є тема жертовної смерті
чотаря Волощука, «дорогого сина України» з Бичкова та «гарного гуцульського леґіня з Требушан»
Івана Полянчука, в особі яких змальовано типовий
образ героя-січовика.
Аналіз доступних рукописних колекцій дозволяє припустити, що багато оригінальних творів, в
центрі яких прототипи реальних історичних осіб
чи збірні персонажі, затратилися. На це, скажімо,
вказує віднайдений нами запис короткої пісні,
який зробив А. Шмиговський у Києві 1946 року від
Бушка Теодора Івановича, 44 р.:
Батьку Волошине,
давай Січі зброю,
Проти монголістів,
польських терористів,
Ми підем до бою [23].
Судячи із примітки, маловідома на сьогодні пісня була в активному репертуарі мешканців с. Пилипець, тепер Міжгірського р-ну Закарпатської обл. У
ній йдеться про Президента Карпатської України
Августина Волошина (1874-1945), який увійшов в
національну історію як багатогранна особистість
[3]. Його політично-громадська, культурно-педагогічна діяльність, а головно висока моральна постава і непересічний авторитет лідера сприяли тому,
що народні співці найменували його «батьком», у
чому проглядається традиція козацьких звичаїв та
стилю героїчної епіки.
Наукова робота щодо системного запису та дослідження цього сегменту історичного фольклору,
яка розпочалася ще у 1990-х роках ще триває. Найбільше текстів народознавці зафіксували в останній третині ХХ ст. (Ю. Бойчук, Ю. Туряниця, І. Хланта, І. Сенько, Р. Крамар, Є. Луньо, В. Сокіл, О. Кузьменко та ін.). На цих матеріалах, що представляють лірику й власне епічні твори, усну документалістику, ґрунтуються перші аналітичні розвідки
Г. Дем’яна [10], І. Сенька [25], І. Хланти [21], Р. Кирчіва [13]. Головним їх висновком є слушна теза про
те, що Карпатська Україна залишила глибокий
слід у фольклорній новотворчості кінця 30-х років,
ставши не тільки регіональним явищем [13: 229].
Найбільше поширилися на інші західноукраїнські
терени пісні, виразивши у патріотичній тематиці

національну і політично зорієнтовану налаштованість значної частини української людності на Гуцульщині та Поліссі [7: 54-58], Бойківщині [28:
432-433], Покутті, Опіллі, Західному Поділлі [27:
370-375].
Отож, виходячи з напрацьованого раніше, ставимо перед собою за мету здійснити комплексний
сюжетно-тематичний та структурно-семантичний
аналіз народних творів, присвячених подіям Карпатської України. Основна увага буде зосереджена
на менше вивченій емоційно-психологічній складовій фольклорного вираження драматично-трагічного буття героїв, які опинилися у переломний
період в ситуації вибору між життям і смертю. Головним завданням вважаємо систематизацію сюжетотворчих та допоміжніх мотивів у прозових та
пісенних текстах, у їх варіантах, через які концептуалізуються дихотомічні екзистенційні поняття
«сум − радість», «страх − відвага», «смерть – життя», що є характерними константами формування
епічного образу героя-січовика.
Як вже згадувалося вище, важливим для фольклористичного аналізу вважаємо мемуарні записи,
в яких описані індивідуальні переживання, а також
перекази фабулізованих епізодів про виявлену
мужність і хоробрість героїв-січовиків. Способи і
художньо-зображальні засоби вислову у таких текстах тяжіють до епічної образності, наративності, а
притаманна їм топонімна конкретика, за справедливим зауваженням І. Хланти, підвищує силу пізнавального та естетичного впливу на слухачів, тим
самим забезпечуючи тривання оповіді у часі [21:
12]. Одним з прикладів цього можна вважати щоденникові записи громадсько-політичного діяча і
письменника Василя Ґренджі-Донського (1897-1974),
який п’ять днів по тому, як угорське військо атакувало Карпатську Україну, опинився у тюрмі. Там
він таємно вів щоденник, в якому описав не тільки
важливі історичні подробиці критичних днів, але й
свій напружений фізіологічно-емоційний стан, що
був типовим для багатьох ув’язнених, які зазнали
жорстоких репресій з боку угорських каральних
військ. За 19 березня 1939 року, саме у той день,
коли близько 3 тис. січовиків на території УжокПеречин-Нижні Верецьки чинило відчайдушний
опір угорським окупантам, які намагалися їх роззброїти [24: 145], є такий запис: «Ой сумна неділя,
сумна… Цілу ніч перекидався з місця на місце, покривала не маю, тільки короткий півкожух. Мучать
мене страшні сни, а на очі приходять страшні картини, я в одній хвилині потію, а в другій мене холодом б’є. Просив лікаря, та вони [мадяри – О. К.] кажуть, що це не санаторій, нехай здихаю… Цілісіньку ніч у келії горіло світло і я не можу спати. Коли
я спитався, чому не згасять світла, то відповіли, що
світять для того, щоб бачили, як я власноручно повішусь на вікно…» Шнури від черевиків маєш, повішся!...» Хто його знає, чи не хотять вони те зробити самі…» [8 : 287]. Повторювані слова, такі як сумний, страшний, є ознаками драматичного досвіду
межового перебування суб’єкта оповіді, що дозволяють унаочнити саме ті опорні слова, які згодом
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сформують відповідні художні образи і фольклорні концепти. Вони слугують вербальним ресурсом
для поетизації й меморизації героїчного часу, що з
хронікальною точністю був зафіксований у кількох пісенних новотворах, передусім у їхніх зачинах: «В тисяча дев’ятсот тридцять дев’ятому році /
Сталася сумна година» [21: 73]; «А вже восьмий рік
минає, Вже дев’ятий наступає, стала сумна новина»
[27: 375]. Наведені ілюстрації показують типові
поетичні елементи мовлення, саме ті слова, що були використані для дискурсивного змалювання загальних почуттів та емоцій, які об’єктивізувалися
в народній пам’яті як лексико-семантичні константи. Як бачимо, однією з таких констант є поняття
«сумний», що у якості постійного епітета набув
особливого ціннісного значення.
Розглянемо докладніше ядерні та периферійні
складові концепту «СУМ». Лексема «сум» в академічному словнику має одне тлумачення: «невеселий, важкий настрій, спричинений горем, невдачею і т. ін.; смуток, журба; протилежне радість» із
додатковим образним відтінком – «вияв пригніченості, душевного болю (в музиці, пісні і т. д.)» [24:
834]. Особливістю загальномовного поняття «суму» є входження його в концептуальні поля на позначення страху, бажання, надії, прагнення, свободи, гріха», а також довгий ряд номінацій суму, серед яких «туга» та «журба» [15:144]. Ці лексеми,
зауважимо, є складовими не тільки атрибутивних,
але й предикативних образів (формули мотивів
«герой сумує = тужить, журиться»), що функціонують в народних ліро-епічних та ліричних творах
різних жанрів.
Фольклорний концепт «сум» є підвидом загальномовного концепту «суму». Він вербалізується через низку метафоричних образів: «сумної години»,
«сумної новини», «сумної події», «сумної долі»,
«сумної хати», «сумна нарада», «сумні свята», активно задіяних в ліро-епічних піснях про Карпатську Україну. Ці мистецько-художні фрагменти
текстів, особливо останній образ «сумних свят», є
інноваційними привнесеннями у сюжетно-мотивну структуру історичної пісенності, зміст якої стосується подій національно-визвольної боротьби
українців минулого століття. Найбільш відомі з
них пісні хронікального змісту, які змальовують
жертовну смерть героїв. Такими є твори про активістів ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина,
страчених польською владою 1932 року («Ой там
з-під нашого Львова сумні вістки йдуть, що Біласа
й Данилиша в кайдани кують» [18: 74]), та провідника ОУН Євгена Коновальця, трагічна загибель якого від рук агента НКВД припала на переддень Різдва
1938 року («Сего року сумні свята / Коновальця кров
проллята» [18: 97]). Наведені епічні зачини, що використовують мовну метафорику, дозволяють лаконічно відобразити внутрішній стан не тільки окремих
дійових осіб, але загальне пригнічення української
народу у міжвоєнний період. Тому не випадково, що
метонімічні образи з епітетом «сумний», як і мотиви
«герой сумує (журиться)», актуалізувалися у ліроепічної пісенності Закарпаття:
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Ой в тумані Требушани, хати сумні стали,
П’ятьох з села січовиків фашисти забрали.
[21: 77];
А наш батько Волошин
славних послів скликає
на сумненькую нараду. [28: 432]
Стереотипізація епітета «сумний», що набув функції оціночного, є прийомом, на якому будується не
тільки традиційний психологічний паралелізм («ой
повіяв вітер… засмутив січовиків»), але й художній
контраст часоподієвої структури багатьох фольклорних творів про Карпатську Україну. За змістом
їх можна умовно розділити на пісні про час перемоги і час поразки. Відповідно до цього виражені
експресивні мотиви «радості» та мотиви «суму».
Слід зауважити, що аломотив «січовик сумує» здебільшого імпліцитний, позбавлений настроєвої невизначеності героя. Його основне значення прочитується через увиразнення іншого, більш важливого з точки зору анонімного автора, змістового елементу, яким є мотив-заклик «не сумуй» (варіанти:
«не тужи», «не журись»). Згаданий мотив у різних
піснях монологічної композиції спрямований одночасно і до уявного слухача, і до побратимів-січовиків («брати», «милі браття», «хлопці»), які незважаючи на поразку повинні гартувати дух й знову
готуватися до повстання:
Не журіться, милі браття,
Ще повстане Закарпаття,
І зелена Верховина,
Самостійна Україна.
(«Послухайте, милі браття») [18: 78];
Ей ти, друже, не журись,
на Карпати подивись,
На ту сумну подію.
З тої крови вже росте
поколінє молоде,
загартоване до бою.
(«А вже восьмий рік минає») [27: 375].
Апелятивна формула мотиву закріпилася у фольклорному арсеналі саме у 1930-1940-х роках. Вона,
до прикладу, типова для стрілецьких гаївок, поширених на західному Поділлі, Опіллі: «А ви, стрільці,
не сумуйте, / В темнім гробі пісню чуйте» («В нашім селі на горбочку») [27: 422]; і для жартівливих
солдатських пісень з Покуття того ж часу виникнення («Ви, хлопці, не сумуйте, / ви хлопці-юнаки, //
Ми армію заповним : / вже бранка на дівки» [1: 58]).
У колективній пам’яті концепти «щастя і горе»
Карпатської України текстуалізувалися у пісенних
і прозових творах також через низку нових поетичних образів та художніх засобів, зокрема в метафорично-алегоричних образах «радості», «усміхненої долі» та «воскреслої України». Спостерігаємо
також, що багатосмислове поняття «суму» набуває
повноти значень тільки тоді, коли зближується в
дихотомічну пару з концептуальним поняттям
«РАДІСТЬ».
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Образ радості з’являється у піснях про Карпатську Україну величального спрямування. Він є головною змістовою складовою відповідного пісенного аломотиву «Карпати (Закарпаття) радіють»,
що через формулу-метафору «радість стала» з’являється у маршовій пісні:
У Карпатах радість стала, да гей!
Україна там повстала, да гей! [21: c. 68]
Вона ж реалізується і в обрядових піснях суспільно-політичного змісту, що були створені на мелодію і зачин церковної колядки «Нова радість стала»:
Нова радість стала, яка не бувала,
Бо Карпатська Україна незалежна стала. [21:
68]
Завдяки типовій саме для фольклорної стилістики тавтології, що повторює основний сюжетний
момент задля його художнього посилення (гіперболізації), оприявнюється інноваційний семантичний еквівалент незміряної радості героїв «карпатських українців», «січовиків, «хлопців січових».
Внаслідок цього утворюється контекстуальна синонімічна пара «радість = незалежність». У цьому
причиново-наслідковому зв’язку прочитується асоціативна символіка чуттєвого стану героїв, де емоції радості, які відчували карпатські січовики, співвідносні з ідеєю народження незалежної об’єднаної
держави, якою вони були одержимі. Зі слів А. Волошина, «…Карпатська Україна за своєю суттю ніколи нічого не означала для нас. До самого кінця
вона була лише засобом. Ми були зацікавлені лише
в ідеї Великої України – і ця ідея все ще жива» [5:
328]. Художню інтерпретацію головне політичне
гасло незалежності і соборності дістало у різних
жанрах фольклору. У меморатах виявляємо низку
понять-образів на позначення предметних складових радості героя (жовто-синій прапор, стрілецька
пісня, рідна земля): «Важко передати, з якою радістю зустрів народ проголошення незалежної Української держави. На кожній хаті майоріли синьожовті прапори, співали пісні січових стрільців, готувалися, якщо буде треба до захисту рідної землі»
[21:100]. У піснях, зокрема в колядці, яка побутувала на Закарпатті вже під час Різдвяних свят 1939
року, у відповідності з каноном жанру, радість зустрічі Різдва Христового асоціюється з різдвом України:
1. Нова радість стала, весела новина:
Нині радісно святкує Карпатська Вкраїна,
2. Радісно святкує Різдво Бога-Сина,
Котрого нам породила Марія єдина.
3. В яслах положила на зеленім сіні,
Ясна зоря засвітила по всій Україні. [21: 70]
У коломийкових в’язанках того ж часу творення
мотив радості співвідноситься із поняттям щасливої (доброї, кращої) долі, проголошеної у словах українського гімну («Ще воскресне Україна і сила і
воля, / І лиш тоді нам русинам усміхнеться доля.

[4: 225]). Саме цей образ у пізніших варіантах увиразнюється алюзією Шевченківської метафори волі як звільнення з кайдан:
1. Ой не вмерла Україна,
її слава, воля,
Закарпатцям в тридцять восьмім
усміхнулась доля.
2. Закарпатці в тридцять восьмім
перші з українців
Звільнилися від кайданів
ворогів-чужинців. [21: 71]
Ще один семантичний еквівалент радості прочитується у коломийках, які записав мовознавець
Іван Панькевич, що на думку М. Мушинки, були створені безпосередньо після поразки січових стрільців [22: 200]. Тут мотив радості корелює із аломотивом-наказом «Україна буде воскресати»:
Закувала зозулиця та буде кувати,
Буде наша Україна іще воскресати.
…
Ще не вмерла Україна, буде воскресати,
Будуть наші мадярики у Тису скакати. [22 : 201].
Зауважимо, що мотив «воскресіння» вперше виразно з’являється у січово-стрілецькій пісенності
періоду УНР та стрілецьких гаївках. Саме вона увела у національну фольклорну традицію новаційні
персоніфіковані образи воскресаючої України та її
волі [17: 232], що закріпилося у новотворах про
Карпатську Січ, порівняймо, у стрілецькій пісні:
Червоніє кров на полі,
Де проллялась кров героїв.
Ви, дівчата, ви хороші,
вишивайте хлопцям ноші.
Нехай ворог лютий знає,
що Вкраїна воскресає.
(«Під Києвом, під Крутами») [27: 346];
у варіанті:
А ви, хлопці, не сумуйте,
Україну вже будуйте.
Ви, дівчата, ви хороші,
вишивайте хлопцям ноші.
Ви, кайдани, попукайте,
Україні волю дайте.
(«Волошин – наш батько рідний») [21: 74]
Концептуальні дихотомічні образи радості і суму надали нового звучання передусім фольклорним мотивам, традиційним для героїчного епосу, у
центрі якого виступає герой-захисник свого народу і Вітчизни. Наголосимо, що у фольклорних творах про Карпатську Україну актуалізуються базові
фольклорні мотиви, так звані «сталі епічні сегменти», пов’язані з мотифемами «випробовування героя» та «протиборство героя та антипода». Їхніми
структурними складовими, що кодують і переда177
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ють у часі і просторі важливу інформацію про головних суб’єктів, виступають такі три мотиви: 1)
«ворог наказує катувати героя (героїв)», 2) «вороги знаходять і знищують героїв», 3) «вороги забирають героїв у полон». Відомо, що перелічені структурні елементи належать до статичних складників
давнього героїчного епосу. Вони, до прикладу, яскраво проявляються в різних сюжетних типах «старших» українських дум [30 : 263]. У фольклорі про
Карпатську Січ вказані мотиви не тільки актуалізуються, формуючи інваріантну схему, але й нарощують її локальними складовими, наприклад, мотивом «вороги топлять героїв у ріці Тисі». Ця схема
повторюється, варіативною є номінація ворога
(«мадяри», «гонведи», «фашисти») при збереженні
їх загальнофольклорної негативної семантики: злий,
жорстокий, загарбник, чужинець. У сюжетотворчих мотивах багатьох переказів та меморатів, таких як «мадяри беруть у січовиків у полон», «гонведи вішають січовика на дереві», «мадяри розстрілюють батька-січовика на очах у сина», «мадяри
розпороли живіт січовикові, щоб завдати більшого
болю», «мадяри виколюють очі січовикам» та інші,
прослідковується не тільки традиційність нового
пласту народної творчості. Перелічені мотиви, а
також пісенна формула «били, катували» виокремлюють з ряду інших драматично-екзистенційних
аспектів теми страждання один з найбільш емоційно навантажених і типових для героїчного епосу мотивів – «герой терпить тортури».
Нагадаємо, що сюжетний елемент «ворог катує
героя» притаманний для різних хронологічно віддалених пластів фольклорних творів. Він з’являється в історичних піснях про боротьбу українців з
монголо-татарською ордою, в думах про засилля
турецько-османських завойовників [16: 413], в
оповіданнях про опришків [12: 33]. Однак саме у
фольклорі новітнього часу, у змінених історичних
реаліях початку ХХ ст. мотивема «випробування»
набуває стійких політично маркованих конотацій
завдяки появі мотиву «герой терпить тортури (моральну наругу) за ідею»:
Пам’ятаєш, як нас били жандари у пір’ю,
Та за синьо-жовтий прапор, за вкраїнську віру?
[22: 200]
Походження згаданого вище мотиву, як і образ
національного прапору, слід прослідкувати від художньої літератури та культурного контексту націоналістично-патріотичного середовища міжвоєнного двадцятиліття, де він стає знаком індивідуальної долі героя-патріота.
Обов’язковим пунктом фольклорної біографії
будь-якого епічного героя є переживання ним нелюдських фізичних випробувань. Особливістю ліроепічних пісень про Карпатську Україну є художні засоби їх змалювання, що ґрунтуються на ампліфікації
соматичних образів та натуралістичній візуалізації:
З живих серця виривали та очі копали,
Та животи розпороли, язики рубали. [21: 85];
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Як був кожний поранений до них приступали,
Ріжуть носи, довблють очі, так їх смішкували.
Живим руки обтинали, а твар облупили,
А руками відтятими по голові били.
А в жолудок розпоротий черевики пхали. [4: 219]
В інших піснях епічна картина мотиву «випробування героя» досягається за допомогою більшого узагальнення через типові анафоричні звороти
(«не один син України терпить страшні муки» [4:
221], «Не один українець у муках загинув» [21: 84])
та формули «страшні муки», «людий мордували»
(зауважимо, що предикативний компонент «мордувати», характерний для поетики багатьох новотворів міжвоєнного часу, трапляється він у повстанських колядках із сатиричним спрямуванням,
де функціонує як аломотив «Сталін мордує українців»: «Тридцять три роки, як Ірод панує, / На нашій
Вкраїні українців мордує» [19: 13]):
Гірко плакали смереки та шуміли буки,
Гнали лісом січовиків та на страшні муки.
Раз мадярські окупанти били, катували,
Пак повели за перевал та там розіп’яли. [21: 79]
Ой нищили терористи Тячево, Терново,
Щоби людий мордувати за вкраїнське слово.
[22: 201]
Як показують ілюстрації, емоційна складова та
художня виразність loci communes нерідко посилена психологічним паралелізмом, завданням якого
є відтворити відповідну реакцію громади на муки
героїв. Таким чином задіяним стає традиційний
для ліро-епіки мотив «плачу (туги)», градаційне
нарощування якого яскраво виражено у варіантах
пісні «Там над Хустом ворон кряче / українська мати плаче».
На відміну від баладної ліро-епіки, де персонаж
також терпить «тяжкі муки», образи січовиків
часто сакралізовані. Такий ефект досягається завдяки символічному порівнянню страждань героїв
із Христовими муками («Жандарики ведуть дяки,
як Христа на муки // На касарні б’ють і в’яжуть аж
посиніли руки» [22: 201]). Новація, оперта на новозавітний сюжет, обґрунтовує і поглиблює фольклорну мотивему «випробування». Таким чином у
коломийках, жанровою ознакою яких є блискавична реакція на злободенні події, зокрема переслідування духівників, прочитується не тільки прагнення до реалістичного відображення дійсності, але й
спосіб актуалізації кодованого традиційного смислу «випробування героя».
Натомість у прозових творах, так званих «бувальщинах», записаних кілька десятиліть пізніше,
у 1990-х рр., мотив мук передано, згідно з жанровим канонами, стримано, лаконічно, з переважанням предикативних образів: «…многих убили з броньованої машини», «…мадяри мучили січовиків»,
«хлопців пов’язали, повезли на Тису і там над водою розстріляли», «коли прийшли мадяри, то січовиків розстрілювали»; «коли мадяри зайшли…. Не-
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добрі люди видали мадярам, і ті його дуже мучили.
Усе тіло було чорне від побоїв» [29: 248-252].
Варто наголосити, що у фольклорних творах
нового часу, зокрема про Карпатську Україну, мотив тортур контамінується із мотивом громадського співпереживання, співчуття січовикам: «Не
одного чоловіка серце заболіло, / Коли везли у машинах порубане тіло» [21: 86], «не одній мамці й
жінці серце поранили» [4: 219]). Актуалізований
образ серця, що символізує любов, лагідність, співчуття, радість і щастя, несе потужний гуманістичний заряд та виявляє ментальний кордоцентризм.
Загалом в образі січовиків, які «Карпатську Україну із честю боронили», стійко зносячи наругу ворога, героїзуються такі важливі онтологічні категорії як усвідомлена відвага («Двадцять хлопців-січовиків билися за волю» [21: 76]), віра у свободу
(«Де Січ славно воювала, / за свободу життя дала»)
та любов до рідного краю:
Коби гори говорили, то би розказали,
Страшні муки січовики тут тоді зазнали.
Ой за що їх так мучили, за яку провину?
За то, що край свій любили – Карпатську Вкраїну.
[21: 77]
Екзистенційних страждань під час каральних
акцій зазнали не тільки січовики, але й особи різних прошарків українського суспільства: духівництво, інтелігенція, патріотично вишколена молодь, селянство, жінки і діти – усі, хто потрапив у
силове поле репресивної профашистської влади.
Численні родинні наративи, в яких ядром змісту є
трагічні сюжети про масові розстріли мадярськими та польськими прикордонниками не тільки полонених січовиків-закарпатців, але й волонтерів з
Галичини [21: 133-136], стали джерелом колективної пам’яті та усної історії в умовах строгої заборони оповідати про звірства ворогів. Гостро емоційні
епізоди прозових творів про «жахливі крики
жертв, яких ще живими скидали в глибоке провалля гори Пікуй» [13: 229] стали тим образним наповненням традиційних знань про загарбника, що
забезпечують тривання фольклорного мотиву «ворог знищує героя».
Серед творів про Карпатську Україну є поодинокі зразки прозового фольклору, що за змістом і
стилістикою близькі до давніх історичних переказів та легенд. В них фантастичні елементи фольклорного портрету героя-січовика розкриваються у
сюжетах, де йдеться про гріх та покару за зраду
(«На зрадника Бог зіслав пропасницю» [21: 106],
«жидівський зрадник оглух, а мадяри попадали на
землю» [4: 221]), про магічну силу пісні-гімну, яка
не дала мадярам з першого разу розстріляти полонених [4: 221] тощо. Більшість таких сюжетів мають топонімічні прив’язки до місць трагічних подій загибелі активістів-січовиків (Красне Поле,
Свалява, Сойми, Перечин, Дубове), що символізують локуси їх походження і смерті.
У низці прозових текстів спостерігається типовий епізод, що концептуалізує головну тему «Смерть

героя» через аломотив «січовик перед розстрілом
вигукує гасло «Слава Україні!» (варіант: «січовики
перед розстрілом співають український гімн «Ще
не вмерла Україна!»). Чітка ідейна спрямованість
цих нових структурних елементів наповнює образ
січовика героїчною значимістю та осмисленою
жертовністю, що в слов’янській народній традиції
трактується як «виправдана» смерть [20: 134]. Із
семантичним навантаження незвичайної смерті
образ героя імпліцитно з’являється у піснях, де поширюється мотив «смерть без похорону», виражений через клішовану фразу «Ніхто трупів не збирає / Похоронів не справляє» [27: 372]). Інший пісенний мотив «герой гине на полі бою» також передається не прямо, а через відповідні метафоричні звороти, що використовують епічні образи пролитої крові («Сорок тисяч воювало / кров невинну
проливало»), вічного сну та братської могили:
Вже весна воскресла, трави зеленіють.
Там на Закарпатті могили чорніють.
Могили чорніють, свіжо насипані,
Там лежать герої, що за волю впали. [21: 81]
Семантика топобразу могили як локусу смерті
героя у багатьох пісенних текстах увиразнений
епітетом «чорна». Постійні метафоричні значення
цього кольору як «нещасливий», за спостереженнями О. Микитенко, можуть мати додатковий психологічний відтінок [20: 144]. Тому, вважаємо, що
семантико-функціональна роль могили змінюється саме у парі із образом «зеленої трави», адже «зелений» є не тільки найбільш характерним атрибутом формули опису могили, але кольором, який
«передає ідею життя» [20: 168]. Саме під впливом
цієї «життєдайної» семантики січова («братська»)
могила як знак смерті стає амбівалентною, символізуючи також надію на воскресіння і життя.
Висновок. Фольклорні твори про Карпатську
Україну є важливим джерелом для з’ясування механізмів і форм об’єктивізації локальної історії в
контексті загальнонаціонального історичного дискурсу. Вони дозволяють оцінити не тільки регіональну специфіку, ареал поширення основних мотивів та образів, але на їх основі − висвітлити головні моральні імперативи, які мають значення
для сучасності. Як висловився І. Хланта, «читаєш
народні перекази і тобі перехоплює подих, тебе переймають якесь заціпеніння, несподіваний страх і
здивування, за що ж такі муки, в’язниці, концтабори, нечувані тортури, невимовні страждання? […]
Якими стійкими треба бути! Яке серце мати, яку
любов до рідної землі, до людей, щоб здолати всі
жахи, витримати звірства жорстоких окупантів»
[21: 13]. У цих справедливих міркуваннях фольклориста наголошено засадничі категорії буття та
концептів драматичної екзистенції героїв Карпатської України, які відчули радість і сум, зазнали
тортури і страх, пройшли дорогу від життя до героїчної смерті.
В основі сюжетно-мотивної парадигми, в особливостях змалювання фольклорного портрету ге179
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роя-січовика виявлено оригінальні і водночас національно зорієнтовані поетичні структури та концепти, які забезпечують безперервність розвитку
українського усного героїчного епосу у комплексі
загальносвітових фольклорних тем «Протиборство, випробування та смерть героя». Вони знайшли
своє продовження в українській словесності, яка
виникла під впливом подій Другої світової війни,
що є предметом для подальшого наукового аналізу.
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Постановка проблеми. Мистецтво Закарпаття
є вагомою складовою загальноукраїнського культурного простору. Однак у колі інтересів дослідників залишається переважно живопис. Між тим декоративно-прикладне мистецтво краю має далеко
глибшу історію, позаяк його підгрунтя таїться у
народному мистецтві, яке і стало основою творчого
зростання великої когорти митців, що успішно працюють у галузях різьбярства, кераміки, ткацтва і вишивки, металу. На сьогодні кращі з них є членами Національної спілки художників України і Національної
спілки майстрів народного мистецтва України, їхня
творчість відзначена почесними званнями і мистецькими преміями. Сьогодні важо уявити мистецьку
палітру краю без різьбярів В. Свиди, І. Бровді, В. Сідака, В. Щура, В. Шипа, ткаль Н. Герц, Л. Бровді, Т. Чувалової, І. Матіко, керамістів А. Гіді, М. Пуглик-Белень, М. Росул, В. Віньковського, Н. Стегури. До їх
кола належить і різьбяр Петро Ходанич.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво Закарпаття залишається малодослідженим. Творчість різьбяра П. Ходанича згадується в контексті статтей Л. Біксей, Г. Рижової, Л. Попової, О. Ладижця, Д. Федаки,
В. Мишанича, Л. Губаль, В. Нитки, О. Ладижця, О. Гавроша, Ю. Ковача, В. Кузана, С. Федаки, які переважно присвячені різноманітним художнім виставкам,
його ювілейним датам, а також літературній, науково-педагогічній та громадській діяльності.
Мета нашої статті в дослідженні творчості члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1998), випускника Ужгородського училища прикладного мистецтва (1970) П. Ходанича, аналізі особливостей художньо-образного
світу митця, який майже піввіку успішно працює у
галузі різьбярства. В. Нитка, аналізуючи творчий
доробок митця, зауважив, що «тематика дерев᾿яної пластики майстра пов᾿язана з етнопобутовими
і культурними традиціями закарпатців, він знайшов свій авторський стиль, що виділяє його на
тлі закарпатського різьбярства» [1]. Мистецьку діяльність П. Ходанич поєднує з письменницькою та
педагогічною працею, він член Національної спілки письменників України (1984), кандидат педагогічних наук, доцент, його перу належить і ціла низка мистецтвознавчих праць.
Виклад основного матеріалу. П. Ходанич прийшов у мистецтво на початку 1970-х рр. Це час рішучого відходу від закостенілого соцреалістичного розуміння ролі і місця прикладного мистецтва.
Митці вирішували проблеми творення нової художньої мови, визрівали несподівані стильові рішення, технології і методи обробки широкого
спектру матеріалів, що часто диктують процес
творення художнього образу.
У самому мистецтві виникало протиріччя між
універсалізацією і стандартизацією художнього
образу, виведення його у позаетнокультурний вимір, а з іншого боку – намагання митців зберегти
певні етнокультурні традиції.
Митець народився 28 червня 1951 р. в лемківському с. Раково, що розкинулося в Турянській до181
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лині неподалік Ужгорода. Його дід Данило був добрим різьбярем, по ньому залишилося кілька різьблених сухою різьбою сусіків-скринь. Добре знався
на обробці дерева й батько Михайло. Неперевершеною в селі майстринею перебірного ткацтва і
вишивки була бабуся Юлія, вона допомагала сільським молодицям виготовляти весільний одяг, від
неї навчилася тонкощам цього ремесла і мама майбутнього митця також на ймення Юлія. Отож родинний інтерес до народних ремесел вплинув на
формування інтересів дитини, зорієнтовував до
мистецтва.
Після закінчення у 1966 р. місцевої восьмирічки
П. Ходанич поступає в Ужгородське училище прикладного мистецтва. Наставниками з фаху стають відомі художники різьбяр В. І. Свида, скульптор І. І. Гарапко. Під їх впливом він виявляє особливий інтерес до скульптури, бере участь у студентських
виставках. Дипломною роботою став багатофігурний триптих у дереві «Золота осінь». Випускник
отримав диплом з відзнакою і направлення на навчання в Київський художній інститут (1970 ). Однак стати студентом вишу не судилося, – не вистачило одного прохідного балу. Після повернення до
Ужгорода працює художником Закарпатської облспоживспілки, де бере участь в оформленні угорського ресторану щойно зведеного торгового комплексу «Минай». Для залу ресторану було вирізьблено в дереві три рельєфи з постатями в угорських
національних костюмах та кілька орнаментальних
вставок.
У 1970–1972 рр. П. Ходанич проходить строкову
службу в армії. Служити довелося в 128 мотострілецькій дивізії (нині 128 гірсько-стрілецька бригада) в м. Мукачеві. Молодому художнику було доручено оформлення Музею військової слави, а згодом і створення Алеї героїв. Виконані з бетону 14
бюстів солдат та офіцерів дивізії до цього часу
прикрашають військову частину. Для музею П. Ходанич виконав ряд скульптурних композицій на
військову тематику – «Сестра милосердя» (гіпс тон.,
35х21х27), «Атака» (гіпс тон. 58х34х36), «Мій однополчанин» (гіпс тон. 38х24х26). Серед них виділяються рельєф «Скорбота» (дерево, 62х31), присвячений горю солдатських матерів виконані у дереві
та «Портрет письменника Івана Сільвая» (дерево,
64х43х44).
Виконана в той же час скульптурна композиція
«Ранок» (гіпс тон. 58х84х32) була вперше представлена на Третій обласній виставці молодих художників Закарпаття у березні 1973 р., що і стало
початком виставкової діяльності митця. Ранок символізує напівлежача у хмарах постать дівчини. Покладене в цьому образі романтичне начало притаманне всій творчості різьбяра. Так, кругла різьба
«Річка Тиса» (дерево, 45х98х28, 1975 р.) зображує
дівчину, яка відкинулася назад. Її волосся нагадує
бурхливі води гірської річки, а погляд спрямовано вдалечінь, що створює враження простору. Романтикою позначено й круглі скульптури «Дівчина з Турянської долини» (дерево, 65х25х28,1973 р.),
«Ференц Ліст» (гіпс тон. 46х25х28, 1975) та ін.
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Твори молодого художника, презентовані на
виставках привернули увагу і його запрошують на
роботу в Закарпатський комбінат Худфонду України. Водночас П. Ходанич стає студентом-заочником відділення прози Московського літературного
інституту ім. М. Горького (1974–1980). У 1983 р. виходить його перша книга оповідань, а наступного –
стає членом Спілки письменників СРСР (нині НСПУ).
Зазначимо, що у його повістях, оповіданнях образ
художника наскрізний, саме очима митця письменник П. Ходанич оцінює історичний час, національні цінності, рівень культури своїх героїв [2].
У повісті «Косіння трави» (2011) він зазначає,
що саме Худфонд сприяв його переорієнтуванню від
скульптури до прикладного мистецтва. Молодий
художник опинився у колі корифеїв закарпатського
мистецтва, які успішно творили поруч – це живописці Ф. Манайло, А. Коцка, Е. Контратович, Г. Глюк,
В. Микита, Ю. Герц, А. Кашшай, скульптори В. Свида, М. Попович, І. Бровді, М. Санич, Г. Чувалов. Про
вплив їх на власну творчість і формування свідомості П. Ходанич описав у названому творі [3].
Роботу почав із створення і тиражування взірців декоративно-прикладного мистецтва. Він з вдячністю описує поради старших колег, вимогливість
художньої ради, яка стала своєрідною мистецькою
школою. Ще одним стимулом для творчої праці в
Худфонді була обов᾿язкова участь у художніх виставках. У 1986–1987 рр. П. Ходанича обирають відповідальним секретарем обласного осередку спілки художників і він безпосередньо займався цією
справою. Принагідно скажемо, що ця адміністративно-організаторська робота згодом дозволила
П. Ходаничу написати чимало статтей про творчість багатьох закарпатських художників, об᾿єднаних згодом у книзі «Шляхом пізнання» [4].
У 1970-1980-х рр. декоративно-прикладне мистецтво Закарпаття переймає на себе засадничу художньо-образну ідею закарпатської школи живопису – відображення стихії народного буття, коли
домінантним напрямком закарпатського живопису
стає пейзаж. Вірними тематичній жаровій картині
залишаються митці старшого покоління Ф. Манайло,
Е. Контратович, Г. Глюк, а згодом вузьке коло молодших – В. Микита, Ю. Герц, Є. Кремницька, Е. Медвецька, І. Ілько, В. Приходько.
Більшість мистецтвознавців сходяться на думці, що однією з причин виникнення такої парадигми було упереджене «соцреалістичне» ставлення
офіційної критики і партійного керівництва до
станкового мистецтва. Але з іншого боку, тематична картина вимагала високої фахової освіти, а у
цей час обласний осередок спілки художників не
поповнив жоден випускних живописного факультету академії чи інституту. Коло живописців поповнювали випускники відділів кераміки чи дерева Ужгородського училища прикладного мистецтва. Позитивно, що частина його вихованців продвжили навчання на факультетах прикладного мистецтва, серед них А. Дунчак, Е. Медвецька, М. Медвецький, Т. Чувалова, В. Приходько, В. Беца, які згодом проявили себе як живописці.
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Створення нового життєвого простору завше
вимагає творчого підходу, тому саме прикладне
мистецтво переважно знаходилося поза кон᾿юктурою панівної ідеології, відповідно, в радянський
час прискіпливе око партійних бонзів мало звертало увагу на нього, вважалося, що у царині прикладного мистецтва художній образ умовний. Між
тим творчість різьбярів І. Бровді, В. Щура, М. Іванча, М. Іванчо, М. Санича, В. Олашина, В. Сідака, П. Ходанича, керамістів М. Пуглик-Белень, В. Томашевської, А. Гіді, В. Пуглик, Н. Стегури, килимарниць Н. Герц,
Л. Бровді, Т. Чувалової, І. Матіко перекреслили цю
думку – художній образ Закарпаття у їх творах
постає у всій красі.
У розглядуваний час великий вплив на формування нової мистецької мови вдосконалення, фахового досвіду мали відрядження на творчі бази у
Прибалтиці, Угорщині. Завдяки певному послабленню режиму закритості на територію країни нарешті потрапляють мистецькі часописи, альбоми
творів, мистецтвознавчі теоретичні видання з
проблем сучасного прикладного мистецтва з Угорщини, Болгарії, Румунії, Польщі, НДР, Чехословаччини. Ці країни тільки після Другої світової війни
увійшли до так званого «соцтабору», тому довоєнний мистецький досвід, розуміння ролі національного фактору і досвіду сучасного мистецтва, дозволяло митцям знаходитися на передових рубежах.
П. Ходанич вивчає досвід народного різьбярства, принципи і методи сухого різьблення, рельєфної та об᾿ємної пластики. Результатом цього стала
серія декоративних пластів. Так «Верховинка» (дерево, 35х12, 1975) – це стилізована постать дівчини у лемківському вбранні, пластична мова дуже
скупа, власне, контур постаті, в основі пластичного
рішення – поєднання двох площин, сухорізьби підкреслюють характер одягу і вишивки. Натомість
рельєф «Закохані» (дерево, 98 х 32, 1975) засвідчує
пошук різьбярем пластичної мови, стилізація людських голів довільна, важливу роль відведено лінії,
фактурі дерева. Інтерес до народного мистецтва і
язичницької культури виявився в дерев᾿яних масках «Дідо-всевідо» (1975), «Вітер» (1976), «Сварог»
(1977), «Ярило» (1977), «Перун» (1978) та ін. Сакральні язичницькі образи знаходять своє трактування і в серії жіночих прикрас, виконаних наприкінці 1970-х рр. За народними мотивами виконано
декоративні таці, коритця. Різьбяр експерементує,
створюючи варіанти стилізованих людських постатей, портретів. Прикладом такого підходу стала
й композиція «Молодята» (1985). На тлі круглого
тареля дві декоративні ложки з портретами нареченої і нареченого, що симворізує любов і достаток в родині.
У цей де час митець створює ряд жанрових
рельєфних композицій. Сповідуючи принципи народного різьбярства, П. Ходанич розуміє людину
як дитину природи, вічно здивовану і зачаровану
природою. Так виникає ідея гіперболізації людської постаті. В цей же час художник виконує декоративні пласти «Школярик» (1978), «Коваль» (1978),
«Гончар» (1979) та ін. Набутий досвід стилізації

різьбяр реалізує в багатофігурній композиції «Обід
у тракторні бригаді» (дерево, 105х89,1979). На
перший погляд – це типовий артоб᾿єкт соцреалізму, що експонувався в Києві, а згодом в Москві на
Всесоюзній виставці «Земля і люди», присвяченій
сучасному селу. Рельєф зображає силачів, які перегинають один одному руки під захопленими поглядами колег-трактористів. Але підкреслена стилізація постатей, зведена до простих площин пластика, обрамлення композиції з грубих дошок вказують, що це твір декоративного мистецтва, і автора цікавить не героїзація праці, а гра. Найбільш
вдалим твором цього напрямку можна вважати
триптих «Осінь» (л. ч. – «Збір яблук», ц. ч. – «Музики», пр. ч. «Збір винограду» (1982 р.). Він складається з трьох рельєфів, кожен – по дві постаті. Автор зображує процес праці, акцентує увагу на індивідуалізованих жіночих і чоловічих обличчях,
плодах садів, елементи одягу доповнюють вкраплення орнаменту, виконаних методом сухорізьб, що
надає твору національного українського колориту.
Початок 1980-х рр. виявився особливо плідними для П. Ходанича. Різьбяра переводять у монументальний цех, де він прилучається до оформлення інтер᾿єрів санаторіїв, будинків культури,
спортивних баз. Серед цих робіт можемо виділити
декоративну решітку-перегородку для реєстраційної зали санаторію «Сонячне Закарпаття» на тему
«Карпатське літо» (дерево, метал, 248х480, 1984).
Це рапопортна композиція з серії прорізних двосторонніх (аверс-реверс) рельєфів, що зображує
свято урожаю. Центральну частину складають окремі постаті музик, танцюючих і співаючих людей
у національних одягах загалом 7 фігур, верхню і
нижню – стилізовані квіти і птахи, що уособлюють
щастя.
Кінець 1980-х–поч. 1990-х рр. позначився політичною та економічною кризою, що призвела до
розпаду СРСР і всього «соцтабору». Занепадає Художфонд, закриваються його творчі майстерні і
митці опиняються на одинці зі стихією ринку. У
цей час П. Ходанич задля заробітку виконує різьблені світильники, бра, таці, обкладинки для альбомів, жіночу біжутерію, поміж тим творчою віддушиною є об᾿ємна пластики. З-під його різьця появляться невеликі (розміром 15 -30 см.) статуетки
«Музика» (1990), композиція з трьох окремих статуеток «Троїсті музики» (1990), «Велика риба»
(1991), світильник з вітражем «З корчми» (1996).
Філософським змістом наповнені твори на біблійну тематику «Чотири риби» (65х43, 1991), рельєф
«Над берегами вічності» (65х43, 1991). Для оформлення кафе «Альпінарій» (приміщення колишнього бомбосховища обіч однойменного скверика
в Ужгороді) вирізьблено серію декоративних статуеток «Ужгородські ремісники» (1994) та ряд світильників.
На початку незалежності України зростає інтерес до народного мистецтва, його розуміють як вагомий фактор національного відродження, утвердження національної самобутності народу. З цією
метою створюється Спілка майстрів народного
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мистецтва України (нині Національна) і П. Ходанич
стає одним з перших її членів, бере участь у чисельних виставках прикладного мистецтва в Ужгороді та
Києві. Увага митця зосереджена на круглій пластиці. Так постає у дереві кумедний ужгородський
старожил «Пішта бачі» (28х12х17, 2003), художник
– «Маестро» (44 х 18 х 18. 2008), ремісник – «Колісник» (49 х 21 х 19. 2008), базарна молодиця – «Півень» (46х23х21, 2008), клоун – «Циркач» (54х29х26,
2010), винороби – «З винниці» (39х18х16, 2007) і
«Молоде вино» (41х20х24, 2008), музиканти – триптих «Лемківські музики» (2007) та ряд інших
творів круглої та рельєфної пластики. У цих творах
немов підсумовано творчий досвід різьбяра, у них
яскраво виділяється його авторська манера стилізації і технологія різьблення. Як правило, це одноосібні динамічні постаті з індивілізованими обличчями і одягом – від народного сільського вбрання
до підкреслено аристократичного, як метелик і паличка в образі Пішти-бачі, а також використанням
різноманітних атрибутів, що уособлюють художній образ, як-от – палітра в руках маестро, кульки
в руках і на голові клоуна, колесо у колісника, чи
бочка у руках винороба. Цю ж манеру різьблення
помічаємо й в утилітарних виробах, серед них світильник «In vino veritas» (дерево, скло, метал, 64х176,
1994), барчик «Святковий» (дерево, 57х107х21, 1998).
Національне відродження тісно пов᾿язане з відродженням духовним. Суспільство нарешті скидає
з себе облуду атеїзму, що пропагувався компартією. Відроджуються занедбані храми, виходить з
підпілля греко-католицька церква, починається
масове зведення нових церков. Все це вимагає системної мистецької праці, старий постулат «співдружності мистецтв» набуває реальних рис, виникає потреба в різьбярах, іконописцях і монументалістах. У цю роботу активно включається і П. Ходанич. У 1993 р. йому запропоновано виконати іконостас для Святопреображенської церкви в Ужгороді. Це один із старих храмів міста, до 1949 р. він
служив греко-католикам, але після ліквідації сталіністами цієї церкви, приміщення було передано
під обчислювальний центр УжДУ.
У 1991 р. після повернення греко-католицькій
общині Хресто-Воздвиженського собору це змінене до невпізнанності атеїстами приміщення передали у власність православні громаді. Було прийнято рішення створити новий іконостас, що мав
нагадувати попередній, виготовлений у ХIХ ст. ужгородськими майстрами. Окремі елементи його
збереглися в церкві с. Сторожниця. Вони й послужили основою для створення нового іконостасу.
Загалом П. Ходанич упродовж 1993–1995 рр. виготовив авторський варіант п᾿ятиярусного іконостасу
розміром 630х740 см. У наступні роки було виконано іконостаси для церкви Св. пророка Іллі в с. Соломоново (2000), одноіменної церкви в с. Довге поле (2004 р.), в роботі – іконостас для храму Успіння Богородиці в с. Дубриничі. Серед творів сакрального різьблення майстра престоли, тетраподи, жертовники, скарбонки, єпіскопські седалища
та інші ритуальні предмети в Хрестовоздвижен184

ському соборі м. Ужгорода і міських церквах Святої
Трійці, Милосердя Божого, монастирі Сестер Василіанок, храмі Святої Трійці в м. Свалява, Миколаївській церкві м. Перечин та інших храмах Закарпаття. Частину сакральних творів було виконано у
співаторстві з сином Михайлом, автором цієї статті. У царині сакрального мистецтва П. Ходанич сповідує принципи українського бароко, вводить авторські елемненти пластики, власне творить необарокове мистецтво, залишаючись вірним продовжувачем мистецьких традицій. Свого часу С. Далі, висловив думку, що «традиція у мистецтві – це
стояча вода, однак без якою мистецтво не можливе».
Висновки і перспективи дослідження. Творча
діяльність П. Ходанича триває майже піввіку. Художній світ різьбяра вибудуваний на сталому інтересі до соціального життя закарпатців. Творчий
доробок митця позначений авторською манерою
стилізації і різьблення, у колі його інтересів рельєфна і кругла пластика, сакральне мистецтво. Загалом творчість П. Ходанича демонструє не тільки
процес його творчого зростання, але й своєрідну
парадигму розвитку закарпатського різьбярства
від початку 1970 рр. до нашого часу. Окремий інтерес представляють мистецтвознавчі праці художника, тому його творчість заслуговує на подальші
дослідження.
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Дослідження присвячене малознаній сторінці з історії Катедрального собору в Станіславові, а саме мистецькому вирішенню внутрішнього простору колишнього єзуїтського
костелу від часу його призначення головним храмом новоствореної Станіславівської єпархії. Простежуються внески кожного з трьох перших єпископів єпархії, Єпископського Ординаріату у справі оновлення храму відповідно до
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1904) Исследование посвящено малоизвестной странице
истории Кафедрального собора в Станиславе, а именно художественному решению внутреннего пространства бывшего иезуитского костела от времени его назначения главным храмом новосозданной Станиславской епархии. Прослеживаются взносы каждого из трёх первых епископов
епархии, Епископского Ординариата в деле обновления
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Постановка проблеми. Питання оздоблення
Катедрального собору в Івано-Франківську на зламі ХІХ–ХХ ст. не було темою спеціального дослідження. До тих змін, а саме появи іконостасу, бічних вівтарів, розписів, різьби, завдяки Єпископському Ординаріату причетні найкращі фахівці того часу. Їхні високомистецькі праці заслуговують
належної оцінки у контексті тодішніх стилістичних змін, що відбувались у сфері українського сакрального мистецтва. Як також вартує особливої
уваги повна історія храму, однієї з найдавніших збережених святинь міста, у період становлення нової
Станіславівської єпархії. У сьогоденні науковці, особливо гуманітарної сфери, які цікавляться питаннями,
пов’язаними з греко-католицькою церквою, мають
широкі можливості для досліджень. Вільний доступ
до першоджерел, відкритість архівних фондів, прогрес у комунікації сприяють пошуку базової інформації, а відтак й наповненню різнопланових досліджень достовірними фактами.
Та, на жаль, за кілька десятиліть радянської
влади документація щодо церкви, яка перебувала
у підпіллі не збереглась цілісно. Її ретельно приховували за так званими закритими спецфондами,
чимало документації свідомо знищено. Тільки
якусь долю матеріалів у свій час вивезено поза межі України, а відтак врятовано й збережено. Орієнтуючись на тему нашого дослідження, такі архівні
джерела містять чимало цінних даних щодо конкретних пам’яток сакральної архітектури та мистецтва, виявлення яких розширить загальновідомі
дані. Віднайдення першоджерел щодо значимих
історичних пам’яток церковного мистецтва стає
неоціненним насамперед у тих випадках, коли вони можуть спростувати помилково подану інформацію, внести уточнення щодо існуючих достовірних даних, окреслити реальну перспективу для подальших пошуків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маргінесово до питання мистецьких змін в просторі
храму, відповідно до його нового призначення як
Катедрального собору нової єпархії, звертались ті
дослідники, які або вивчали історію міста, або ж цікавились історією Станиславівської єпархії та діяльністю перших єпископів. Такі публікації вперше з’явились поза межами України ще у 60-х рр.
минулого століття, а від середини 1990-х рр. відстежуємо всезростаючий інтерес до різних тем, пов’язаних з новоствореною єпархією і у вітчизняних
істориків. [20:218;16:77–78;14:59;17:146] Проте дані у таких працях мають загальний характер. Як
не дивно, Івано-Франківській святині від початку
1990-х рр. й донині присвячено лише одне спеціальне дослідження, видане друком 1999 р. Її автор,
В. Грабовецький, знаний й шанований дослідник,
вже у передмові зазначає, що це перша спроба відкрити літопис Катедрального собору Святого Воскресіння. [13]. Справді, викладений ним матеріал
сформував підвалини, на які опирались наступні
покоління науковців, що звертались до окремих
сторінок історії храму. [19:32; 26:365-366;10:224].
Однак період зламу ХІХ–ХХ ст., коли в соборі активно провадились мистецькі оздоблювальні ро185
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боти, так і залишається під таємничою завісою.
Стосовно обновлення інтер’єру храму, що відбувалось за трьох перших єпископів єпархії, В. Грабовецький подає узагальнену, здебільшого описового характеру інформацію. Ані чітко зазначених в
роках термінів обновлення, характеру здійснених
живописних, різьбярських, столярських робіт, конкретно вказаних змін в сакральному просторі, авторів розписів, іконостасу, різьби, відповідальних
робіт та іншого дослідник не подає. Як виняток лише називає авторами поліхромії митців Ю. Макаревича та М. Сосенка, а іконостасу, дещо плутано
А. Манастирського та двох вже названих художників. Щодо різьбярських мистецьких робіт, зокрема,
автор пише: «На жаль, невідомі імена цих талановитих різьбярів, які виконували обрамлення царських врат, намісних ікон, бічних вівтарів та постаті святих».[13:43] Також фрагментарні дані, стосовно мистецьких робіт у Катедральному соборі
нової єпархії, зведені до одного – двох речень, зустрічаються у статтях, присвячених життєписам вже
згаданих Ю. Макаревича та М. Сосенка. [18:139;
9:198; 12:537; 22:305].
Мета. Пропонована публікація покликана якраз
з’ясувати проблемні моменти, пов’язані з мистецьким оновленням інтер’єру відповідно до вимог
східного обряду головного храму Станіславівської
єпархії на зламі ХІХ–ХХ ст. у світлі нововиявлених
архівних матеріалів із доповненнями, які містять
Вісники Станіславівської єпархії та періодичні видання зламу ХІХ–поч. ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. З реконструкцією й оздобленням храму пов’язана цікава, тривала в часі й малодосліджена історія, яка тісно переплітається з історією створення й організації самої
Станіславівської дієцезії. 26 березня 1885 р. Папа
Лев ХІІІ видав буллу про створення Станіславівської єпархії, у ній наголосив «цілому католицькому світові», що в «Станіславові при Храмі Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа стало канонічно
засноване й утворене нове руське католицьке єпископство», а також у роз’ясненні вказав що «призначає катедральною церквою парафіяльну церкву Воскресіння Господнього» [17:141].
Катедральним собором нової єпархії стала будівля, зведена у 60-х рр. ХVIII ст. монахами-єзуїтами як костел Непорочного Зачаття Діви Марії і св.
Алойзи Гонзагі ( у статті о. В.Фацієвича вказано іншу назву костелу - Божого Тіла, яку повторюють й
інші дослідники) [26:359–361;25:ХVII–XVIII;16;13],
на місці розібраного єзуїтського костелу з 20-х рр.
того ж століття. [26:360 ] 21 липня 1773 р. орден
єзуїтів скасовано австрійської владою, а костел закрито восени того ж року [13:22; 26:361]. Відтоді
будівля довший час використовувалась як військовий склад, згодом її ділили між собою різні релігійні громади міста [13:22;26:361–362]. Щойно у
середині ХІХ ст. уряд відступив споруду українській парафіяльній греко-католицькій церкві, а у рік
призначення єпископа храм, як вже згадувалось,
став кафедральним собором Воскресіння Христового для новоствореної єпархії.
186

Будівля костелу майже від початків мала проблеми з фундаментами та стінами, які давали тріщини, й
відтак вимагала ремонту й виконання реставраційних внутрішніх робіт, для яких потрібні були чималі
кошти. В. Грабовецький, опираючись на працю першого історика міста за 1887 р. пише, що «внутрішньо
храм, мимо піднесення до гідності катедри, був представлений дуже вбого» [29:219–220; 13:40].
Отож окрім багатьох організаційних й душпастирських проблем, які мав вирішити перший єпископ стала реставрація чи оновлення Катедрального собору нової єпархії. Цим першим єпископом
27 березня 1885 р. став Юліан Пелеш. Зокрема він
видав спеціальний Пастирський лист щодо потреби упорядкування собору, а Єпископський Ординаріат поширив звернення з проханням вносити на
цю ціль пожертви. Ще 1886 р. Єпископська Капітула перейняла на себе завідування катедральною
церквою. [16:68] Було постановлено, що внутрішні
роботи не будуть розпочаті до того часу, коли призбирана сума зможе забезпечити швидке й якісне
їх виконання [1:128]. То ж за єпископства Ю. Пелеша у Віснику Станіславівської єпархії періодично
друкувались звіти про внесені пожертви.
Своєрідним підсумком у цій справі став «Выказъ всѣхъ жертвъ на ôтновленье катедр. Церкви
въ Станиславовѣ, яки ôтъ р.1889 до сего дня вплинули», у якому Ю. Пелеш писав: «Отъ першои хвилѣ, коли я по воли Божой яко Першій Епископъ ново основаной Станиславôвскои Діецезіи вступивъ
на Тронъ Епископскій, узнавъємъ потребу, щобы
катедральный храмъ Воскресенія Гда Н. І. Христа,
оставъ належито отновленый и украшеный, щобы
яко Матерь всѣхъ Церквей Станиславôвской Діецезіи мôгъ имъ въ кождôмъ взглядѣ яко взôръ служити. Але для осущенья сего моєго задушовного
бажанья потребни суть велики средства, и про тоє
Архіерейскимъ Письмомъ зъ дня 20. Червня 1889
ч.337/орд. ôтнѣсємся на пôдставѣ слôвъ св. Письма: «Гди возлюбихъ благолепіє Дома Твоєго, и место Селенія Славы Твоєя» – до Всеч. Священьства
ц.к. и автономичныхъ Властей и Вѣрныхъ до моєй
Діецезіи належавшихъ съ прошеніемъ о жертвы
на тую богоугодну цѣль. И признаю съ найщиршою вдячностею для всѣхъ, котри до того богоугодного Дѣла причинилися, що не надѣявъ-емся,
щоби въ такъ короткôмъ часѣ такъ значни жертвы
вплынули. Про тоє ôтходячи зъ Станиславова уважаю за мôй св. обовязокъ подати до загальной вѣдомости, що на рестарацію і ôтновленье катедральной Церкви вь Станиславовѣ вплынули въ часѣ
ôтъ р. 1887 до сегодня слѣдуючи жертвы…». Призбирані кошти на кінець єпископства в Станіславові Ю. Пелеша склали понад 6 тис. злр. [1:127–128].
Однак ця сума таки була замалою. Усі роботи
вимагали кілька десятків тисяч зл.р. З кінця вересня 1891 по 30 серпня 1899 р. – управляв єпархією
наступник Ю. Пелеша – Юліан Сас-Куїловський,
який добре орієнтувався, зокрема, й у справі кафедрального собору, бо до 1890 р. виконував обов’язки Архіпресвітера. Повернувшись 1891 р., вже як
єпископ єпархії, Ю. Сас-Куїловський продовжив
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справу оновлення храму Святого Воскресіння. Зокрема, у вересні 1893 р. Вісник єпархії знову друкує звернення «О збираню доброохотнихъ жертвъ
на украшенье катедральной Церкви Воскресенія
Господа нашого Іисуса Христа въ Станиславовѣ»
де зазначено «Хотяй то вже есть досить поважна
квота, однакъ она – якъ тое кождый зрозумѣе – ще
не выстарчае, абы съ нею до такъ великого и коштовного дѣла якъ нимъ есть реставрація и украшенье Церкви катедральной, забиратись можна. По
той причинѣ видитъ ся Епископскій Ординаріятъ
споводованымъ, отнестись до Васъ Прч. Братя съ поновнымъ возваньемъ, щобысьте дальшимъ збираньемъ жертвъ и даткôвъ добровôльныхъ на реставрацію и украшенье церкви катедральной якъ найревнѣйше заняти ся не залишили» [2:129–130].
Пожертви надходили невеликими датками, й
загалом за десять років було зібрано заледве 10 тис.
злр. Однак справа кардинально змінилась, коли на
початку 1898 р. Ю. Сас-Куїловський вніс із особистих заощаджень на справу відновлення храму 15
тис. злр. Ця щедра жертва спонукала на початку
1898 Єпископський Ординаріат до більш активних
дій для збору коштів на катедральний собор.
Саме в цей момент варто наголосити на особі,
яка зокрема у справі мистецького оновлення Катедрального собору не є згадуваною, а відтак його
роль й значення недооцінені сучасниками. Мова
йде про о. мітрата, архидиякона (від 9 січня 1887 р.),
згодом архипресвітера (від 8 січня 1891 р.) о. Василя
Фацієвича2, який був у Станіславові він заснування
єпархії, й який за обставин, коли після А. Шептицького єпархія на кілька років залишалась без єпископа, по суті керував усіма справами аж до призначення о. Гр. Хомишина 1904 р. Зберіглися записи «Рахунків видатків на реставрацію катедральної церкви в Станиславі», ведені В. Фацієвичем,
звідки черпаємо дані про характер оновлень, домовленості з митцями, різьбярами, столярами, будівничими, вимоги замовника, терміни виконання,
матеріали тощо [21]. Їх можна доповнити матеріалом того ж о. В. Фацієвича, надрукованим у Віснику Ст. Єпархії у листопаді 1898 р., коли було зібрано більшу суму на Катедральний собор, та розрізненими публікаціями у галицькій періодиці. Відтак вимальовується такий хід подій.
Висловивши Ю. Сас-Куїловському щиру вдячність за пожертву, Епископська Капітула на своєму
засіданні 11 березня 1898 р., щоб пришвидшити
всіма бажане відновлення катедри, постановила
звернутись до заможніших Епископських Ординаріатів, Капітул, до Сейму, повітових Рад, до краєвих
інституцій, Міністерств та, навіть Монарха по грошову підмогу, а також порозумітись з визначнішими руськими митцями, яким би можна було довірити виконання іконостаса, перебудови та розписи в середині собору [3:111].
Внаслідок чого, у звіті, надрукованову вже у
травні 1898 р. зазначено, що «Преосвященний єпи2 Детальну інформацію про обов’язки о.Василя Фацієвича
подає зокрема Шематизм за 1898 р. [24]

скоп Станиславівський Кир Ю. Сас-Куїловський
15.000 злр., Его Ексцеленція Архієпископ Львовський лат. Моравскій 100 зл.р., […], Всв. Капітула
катедральна Alba Regia 20 злр., […] Високий Виділ
Краєвий у Львові 2000 злр. (яко першу рату)…», долучились також парафіяни та митрополича Капітула вірменського обряду у Львові [3:43]. Відтак
на листопад цього ж року сума складала вже понад
42 тис. злр. й справді з’явилась реальна можливість приступити до оновлення головного храму
єпархії [3: 111].
Із зголошених митців вибір Епископської Капітули випав на художника Ю. Макаревича, як пише
В. Фацієвич: «русина, знаного изъ праць около ôтновленя славного иконостаса Манявского въ Богородчанахъ […]. Реченый артистъ пôднявъ въ цъли
студій на поли церковно-восточного малярства такожъ подорожъ до Атосъ (Афін – О.С.-Г.), Царгороду
(Константинополя – О.С.-Г.), Алєксандріи и инныхъ
мъстъ на востоцъ […] а знане видання «Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild» зачислило його до найвидатніших художників в Галичині
[3:111]. До виконання різьби при іконостасі обрано
різьбяра, також русина І. Долгого з Тисмениці, «котрый выконаными по многихъ церквахъ ръзьбами,
давъ доказы своєй зручности» [3:111].
Хоча о. В. Фацієвич й називає Юліана Макаревича3 русином, у мистецькому середовищі того часу
він вважався представником польської культури,
хоча як фаховий реставратор, зокрема, чимало зробив для збереження давньоукраїнської мистецької
спадщини у галузі монументального сакрального
мистецтва. Тому факт, що Ю. Макаревичу віддано
таке поважне замовлення від греко-католицької
церкви викликало резонанс серед українських
митців, що мали досвід роботи над храмовими розписами й іконостасами.
Серед осіб, яких зацікавив неофіційний конкурс
Епископської Капітули, був і поважний авторитет
в українських мистецьких колах Львова – Корнило
Устиянович. Його стаття з 1898 р., хоча й емоційна,
дозволяє розширити нині відому скупу інформацію щодо оздоблення катедри, зокрема, дізнаємось, що на отримання замовлення, окрім вже згадуваного Ю. Макаревича, старався український (як
пишуть «руський») митець Юліан Панькевич. Однак останній був зацікавлений не так особисто, як
для щойно заснованого Товариства для розвою
руської штуки (далі – ТРРШ).4 Звичайно, що така
поважна, ще й перша, стартова робота для членів
нового руського об’єднання митців мала б позитивно позначитися на подальшому професійному
зростанні організації й значно покращити фінансовий стан українських художників. К. Устиянович
3 Макаревич Ю. (1854-1936) – художник, педагог, реставратор. Народився у Верхньому Синєвидному Льв. обл. Навчався на
архітектурі у Льв. Політехніці, згодом як стипендіат графа Кароля Лянцкоронського у Відні, Мюнхені, Римі… Жив у Кракові.
Детальнішу інформацію про Ю. Макаревича див. [28:251-253].
4 Перша мистецька організація в Галичині, що об’єднувала
українських художників, різьбярів, золотників та ін. заснована
у Львові 1898 р.
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схиляється до думки, що руську катедру, на внутрішнє оздоблення якої складали пожертви українці й Владика Юліан Сас-Куїловський, вартувало б
віддати українським митцям, бо православні й греко-католицькі храми – безпосередньо їхня ділянка
роботи. Він визнає авторитет та досвід Ю. Макаревич і як художника-монументаліста, і як реставратора. Однак, на думку автора публікації, руська
Консисторія в Станіславові повинна враховувати
багато моментів, перш ніж віддати комусь замовлення. К. Устиянович також згадує українських художників тих, хто щойно завершив, чи завершує
навчання в європейських школах й академіях і
яких він знає особисто, і які можуть виконувати
такі серйозні монументальні роботи. Серед них Т.
Копистинський, М. Івасюк, Демків, Ю. Панькевич,
О. Скруток, Хомик, Томасевич, Мартинюк. Не бракує також талановитих і досвідчених різьбярів та
золотарів, але їм усім потрібно дати можливість
працювати в рідних храмах [23:1].
Ординаріат, як можна припустити, дослухався
до побажань митців. Оскільки угода з І. Долгим5,
як активним членом ТРРШ, який долучав й інших
ремісників з Товариства, якраз й вирішила конфлікт інтересів.
І хоча угода з Ю. Макаревичем і І. Долгим була
за згодою Єпископа Ю. Сас-Куїловського укладена
Епископською Капітулою 17 червня 1898 р., художник представив загальний кошторис і опис робіт ще 15 листопада 1897 р. – «за мальованє катедри в Станиславові. Одна партія стіни з боку по 1700
зр, а взявши 8 рат (виплат частинами – О. С.-Г.) виносить разом: 13.600 зр. Іконостасу різьба 4000; іконостас золочення 3000; іконостас малювання 3000.
Горне сідалище і Престіл великий з балдахіном
3000; трон і стол крилошанский 3000; переробленя 6-ти престолів бічних 5.800, мальовання хору –
1.650. Разом – 37.050 зр.» [21:арк.5 ].
За домовленістю Ю. Макаревич зобов’язався:
виконати іконостас, розписати стіни, склепіння,
бічні нави і дві захристії, обкласти 30 колон мармуровим стюком, визолотити 28 капітелів, 16 крилатих ангелів, різьби над луками бокових нав.
[3:111]. Першочергово мав бути викінчений іконостас, але відстежуючи динаміку робіт Ю. Макаревича й різьбярів, помічаємо, що над розписами й
іконостасом художник працював паралельно.
Про те, які роботи припали на різьбяря І. Долгого детально зазначено в записах о. В. Фацієвича: «І.
За поставленя іконостаса в катедрі Ст. почасти з
дерева кедрового і почасти з липового після плану
Ю. Макаревича маляра-артисти; за визолочення і
полярованє в той спосіб, що дольна часть іконостаса з гримзами головними до празників має бути
подвійним золотом визолочена, а горішня поєдинчим щирим, а не металевим за … 7.500 зр. Коли все
буде на чисто виконане додати 500. ІІ. За розібран5 Долгий Іоаким (Яким) – різьбяр, активний член Товариства «Просвіта», член ТРРШ. Інформація про нього обмежена короткими згадками та рекламними оголошеннями в періодиці.
Брав активну участь у виставках ТРРШ. Див. [8]
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ня і уставлення ближче стіни великого Престола…
167 зр. ІІІ. За горне сідалище, за визолочення і малювання великого Престола і за прироблення лавочок по обох боках Вел. Престолу 1700. Разом:
9.867 зр.» [21:арк.32].
Епископський Ординаріат за час ведення робіт
в соборі друкував кілька детальних звітів у Віснику Станіславівської єпархії, останній з яких «Выказъ выдаткôвь дальшихъ на ôтновленье церкви
катедральной въ Станиславовѣ за чась ôть 1. Мая
1901 до 1. Вересня 1904», де констатується, що обновлення катедри вже майже довершено, залишилось тільки поставити в святилищі Великий престіл» [7:140].
То ж першочергове плановане завершення
оновлення інтер’єру храму за рік чи півтора реалізувати не вдалось, оскільки виникали різні, насамперед фінансові проблемні моменти, що про них
згадується вже у другому звіті від серпня 1899 р.:
Виділ Краєвий у Львові виплачував кошти частинами розподіленими на п’ять років (1898–1902 рр.),
Міністерство віросповідання і просвіти відмовило
в допомозі з релігійного фонду. Також новий загальний обрахунок потрібних коштів показав значно
більшу, ніж передбачалось раніше, суму. [21:арк.5;
4:85] І щоб розпочату справу продовжувати, зголошено про подальший збір пожертв. Те, наскільки відповідально ставився Єпископський Ординаріат до належного вигляду собору свідчать слова,
звернені до парафіян: «Примѣчає ся въ кôнци, що
всякіи доси поднятіи около ôтновленя катедрального Храма змаганя, стремясь при строгôмъ захованю приписôвъ нашого обряда такожъ до того,
щобы на поли малярства и рѣзьбярства осягнути
найкрасшоє и щобы тымъ способомъ зôставити въ
потомни вѣки памятникъ, котрый бы свѣдчивъ,
якъ высоко стояли про кôнци 19 столѣтiя у Русинôвъ наведени штуки и мы Русины, коли ходило о
хвалу Божу, не жаловали и найбôльшихъ зъ своєи
стороны жертвъ» [4:85].
Із записів В. Фацієвича дізнаємось, що Ю. Макаревич залучав до праці над розписами помічників.
Спершу, ще у квітні 1899 р., а згодом у продовж
квітня-червня 1900 р. Юліана Крупського.6 [21:
арк.53–54; 88]. А йому на заміну у липні-серпні
1900 р. Модеста Сосенка,7 який якраз закінчив на6 Юліан Крупський (7.01.1871, Львів – 14.02.1954, Краків) –
художник. Навчався у Львівській Мистецько- Промисловій
школі, у 1889/90 навчальному році отримав стипендію на науку у Віденській Художньо-промисловій школі (Kunstgewerbeschule). Вочевидь участь в оновленні Катедри в Станіславові також була для нього першою (або однією з перших навчальних)
спроб як монументаліста. Бо свою самостійну мистецьку практику він розпочав щойно 1904 р., виконуючи і реставруючи розписи для костелів краю. Детальніше див. [27]
7 Модест Сосенко (1875–1920) – український художник, графік, реставратор, кустос Національного музею у Львові, автор
іконостасів та храмових розписів, стипендіат Митрополита А.
Шептицького. Якраз напередодні роботи у Катедральному соборі в Станіславові завершив навчання у Краківській школі
красних мистецтв. А вже від осені 1900 р. за підтримки А. Шептицького продовжував мистецьку освіту у Академії образотворчих мистецтв у Мюнхені та в Паризькій національній академії
образотворчих мистецтв.
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вчання у Краківській школі красних мистецтв.
[21:арк.54зв.] На той момент єпископську катедру
вже очолював Андрей Шептицький (17 вересня
1899 р.–17 січня 1901 р.) й епохальне знайомство
згодом знаного митця й майбутнього його мецената відбулось саме тоді. Співпраця з Ю. Макаревичем стала першим досвідом в галузі монументального сакрального мистецтва для М. Сосенка, що, як
покаже час, вплинуло на його подальше фахове
спрямування.
Ю. Макаревича можна сміливо назвати автором
загального цілісного проекту оновлення сакрального простору собору. А вже відповідно до фахового спрямування укладались угоди з різними майстрами.
Величний п’ятиярусний іконостас й донині є
окрасою храму. Усі 56 великих ікон та 12 ікон невеличких, які є в намісних образах малював сам Ю. Макаревич. Тому можемо спростувати, поширену інформацію, що над іконостасом працювали М. Сосенко й А. Манастирський. [13:42–44,48; 10:224;
19:32] Різьбу іконостасу виконав І. Долгий за планами Ю. Макаревича [21:37зв.]. Останній також
виконував ікони до головного, двох бічних вівтарів (Ісуса Христа і Богородиці) та вівтарів (Св. Миколая та Івана Хрестителя) на північній та південній стіні храму [21:арк.55–56].
Престіл, наприклад, до вівтаря св. Миколая золотив на матеріалах І. Долгого золотник Володимир Волошинський [21:арк.86–87]. Теодозій Комісарчук, різьбяр зі Станіславова, різьбив і золотив
бічний Престіл Ісуса Христа з свого матеріалу відповідно до проекту Ю. Макаревича [21:арк.81]. Про
Т. Комісарчука гарно відгукувався В. Фацієвич й
навіть радив на сторінках єпархіального Вістника
як фахівця для церков цілої дієцезії [6:75].
Для стюкарських завдань було запрошено влітку 1899 р. майстрів фірми Івана Левинського зі
Львова [5:64].
Поліхромія в авторській подачі збереглась частково, в основному у склепіннях та верхніх партіях
стін. Її автор також Ю. Макаревич.
Складно окреслити стилістику розписів та іконопису. Можна відстежити риси бароко, рококо чи
класицизму, несміливі пошуки нового часу. Це, як
влучно помітив Д. Степовик, – творчий синтез [13:48].
Наповнення храму у концепції Ю. Макаревича
можна розглядати як одну з перших спроб повернутись до давньої української традиції оздоблення
церков, своєрідне шукання співзвучне з духом церкви на порозі нового століття.
На думку В. Фацієвича й за оцінкою представника урядової комісії, «Одновлення катедри переведено в стилю бізантійськім з застосуванням до
новшої сецесії, а цілость випада дуже щастливо.
Делегат Віденської центральної комісії для старожитностей і штуки коли нарочно для огляданя
прибув до катедри виразився з усякою похвалою і
признательностею о совершенном великом ділі а
кождий, кто розуміється на штуці признати мусить, що такого мальованя не знайти в Галичині»
[15:арк.14].

У характеристиці ж представника молодшого
покоління українських митців-монументалістів Д.
Горняткевича, який висловлює щире захоплення
Ю. Макаревичем і як людиною, і як художником з
часової перспективи є більш об’єктивна оцінка:
«Зате мушу висунути деяке застереження щодо
оригінальної «української» поліхромії Макаревича.
Маю тут на увазі його розпись станиславівської катедри. Вона замало звязана з нашою мистецькою
традицією, замало віє від неї чаром візантійщини.
То все ж таки Макаревич старався дату таку стінопись, яка на його думку найбільше відповідала б
духові нашої церкви. Сьогодні бачить наш інтелігентний загал кращі мистецькі зразки (Холодний,
Сосенко, Буцманюк у своїх творах) і привик ставитися з більшими вимогами до артиста, але тоді –
перед 40 роками, поліхромія Макаревича мусіла
здобути собі признання»[11:159].
Висновки і перспективи. Собор Святого Воскресіння в Івано-Франківську вважається однією з
найдавніших сакральних споруд міста. Мистецькі
зміни внутрішнього простору храму на зламі ХІХ–
ХХ ст. його окрема яскрава сторінка, у якій переплелись імена більш чи менш знаних художників,
різьбярів, золотників, представників греко-католицької церкви нової єпархії. Складне завдання –
надати інтер’єру колишнього єзуїтського костелу
переконливого цілісного виразу притаманного українській церкві східного обряду, яке постало перед Ю. Макаревичем, як автором загального проекту, з огляду на труднощі, було вирішене достойно.
Незважаючи на спірні думки, стилістичне вирішення простору храму – це перша впевнена спроба
нового часу, за якою стоїть глибоке усвідомлення
унікальності українського сакрального мистецтва,
що віками органічно поєднувало в собі риси візантійські й європейські. Праця над розписами, зокрема, стала поштовхом до зацікавлення монументальним церковним мистецтвом М. Сосенком, майбутнім творцем модерних поліхромій й іконостасів. Достовірне висвітлення історії оновлення внутрішнього простору Катедрального собору Святого
Воскресіння окреслює подальші перспективи дослідження, серед яких: співставлення архівних даних щодо конкретних мистецьких пам’яток храму
та розписів з їх збереженням у теперішній час, аналіз індивідуальних творчих рис різьбярів, розширення інформації щодо діяльності ТРРШ, залучення храму до аналізу проблеми формування нового
національного стилістичного виразу церковного
простору перших десятиліть ХХ ст.
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Постановка проблеми. Мистецтво в усій різноманітності його видів і жанрів є каталізатором не
лише творчих потенцій особистості. Воно також
здатне змінювати емоційно-чуттєвий стан людини
та характер і мотиви її діяльності, адже, відображаючи цілісність буття, мистецтво сприяє цілісному
сприйняттю світу. Таким чином, є особливо важливим вплив образотворчого мистецтва на виховання сучасної молоді й зокрема на патріотичне
виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Одним із показників морального розвитку особистості є ставлення до своєї країни, її духовних та
культурних цінностей, до співвітчизників. Зміни,
що відбулися в суспільній свідомості за останні роки, призвели до того, що наше суспільство фактично позбавилося ціннісних орієнтирів, а також суперечливими стали його духовні і моральні ідеали.
Внаслідок цього особливої руйнації зазнають патріотичні почуття молодого покоління. У зв'язку з
цим виховання патріотизму як духовно-моральної
якості студентської молоді, майбутньої інтелектуальної, культурної, політичної еліти України, є сьогодні одним з пріоритетних завдань у педагогічній
науці.
Провідним шляхом вирішення означеного завдання є створення ефективної системи патріотичного виховання студентської молоді, змістовним компонентом якої є духовно-культурна спадщина народу України.
Мета статті – обґрунтувати феномен патріотичного виховання сучасної студентської молоді та
визначити оптимальні способи і методи для формування її патріотизму засобами образотворчого
мистецтва.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблемам, пов’язаним з вихованням патріотизму молодого покоління, присвячені численні дослідження провідних українських науковців: взаємозв’язок патріотичного, громадянського та національного виховання висвітлено в працях В. Гонського,
М. Качура, О. Коркішко, І. Мартинюка, В. Паплужного, Ю. Римаренка, О. Сухомлинської, Г. Шевченко;
національно-патріотичне виховання на традиціях
українського народу розглядали О. Вишневський,
О. Гевко, М. Стельмахович, М. Щербань.
Виклад основного матеріалу. Перед незалежною Україно постала проблема історичної ваги:
творчо відродити українське національно-патріотичне виховання і водночас піднести його на сучасний рівень наукового і культурного розвитку. У
наш час, коли молодь в основному спрямовує свої
зусилля на накопичення матеріальних цінностей і
благ, стає актуальним творчо використовуючи
кращі досягнення минулих поколінь, всебічного
обґрунтувати нову парадигму патріотичного виховання як процесу формування особистості [7:76].
Система патріотичного виховання в сучасних
умовах передбачає формування і розвиток соціально значимих цінностей: громадянськості та патріотизму в освітньому процесі; масову патріотичну
роботу, яка організовується й здійснюється дер191
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жавними структурами, суспільними рухами та організаціями; діяльність засобів масової інформації,
наукових та інших організацій, творчих спілок,
спрямовану на розгляд та висвітлення проблем
патріотичного виховання, на формування та розвиток особистості громадянина та патріота Вітчизни. У зв’язку з цим сучасний вчитель повинен
бути носієм гуманізму та яскравим прикладом громадянина та патріота, що створює умови для розвитку гуманістично-орієнтованого конкурентноспроможного громадянського суспільства.
Ефективним шляхом виховання духовно-моральних якостей особистості, до яких належить і
патріотизм, є використання у педагогічному процесі засобів образотворчого мистецтва. Започаткований Г. Шевченко напрямок з проблеми взаємодії мистецтв в естетичному, загальнокультурному, духовному розвитку школярів та студентської
молоді довів доцільність використання ефекту
взаємодії мистецтв у виховному процесі вищої
школи.
За результатами аналізу довідникової літератури, що існують різні підходи до визначення терміну «патріотизм». Так, у «Великому тлумачному
словнику сучасної української мови» сутність цього поняття визначається як: «любов до Батьківщини, відданість їй та своєму народові, готовність
прийти на її захист», а «патріот – це той, хто любить свою батьківщин, відданий своєму народові,
готовий заради них на жертви і подвиги» [3:894].
Визначальним у цьому трактуванні є емоційно-почуттєва сфера особистості, категоріями якої є любов, відданість, готовність.
На думку ж М. Тофтула, патріотизм походить
від грецького слова – патріот, що об’єднує в собі
сукупність морально-етичної та емоційної прив'язаності до Батьківщини, яка визначає особу як громадянина та містить ряд важливих моральноетичних, етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів [9:143].
Важко не погодитися з даним визначенням
проте, варто зазначити, що патріотизм немає нічого спільного з націоналізмом, оскільки виступає,
як почуття, а не політична ідея, але таке почуття,
яке може бути поставлене на службу різного роду,
любов до батьківщини або ж прив’язаність до місцини, яке включає готовність постати на захист
землі та діяти і її інтересах.
Варто зазначити, що патріотичне виховання –
це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що
пізнає, вивчає, робить, до чого прагне, що любить і
ненавидить людина, яка формується. Таким чином, патріотизм визначають як одне з найглибших
громадянських почуттів, змістом якого є любов до
Батьківщини, до свого народу, відповідальність за
долю Вітчизни, готовність служити її інтересам
[7:72]. Адже лише переймаючись інтересами, прагненнями, потребами, ідеалами свого народу, усвідомлюючи власну національну неповторність і самобутність, людина стає зрілою, громадсько-свідомою особистістю, справжнім патріотом, діяльним
творцем своєї долі та долі Батьківщини. Це став192

лення виявляється у відповідних почуттях, переконаннях, ідеях.
Патріотизм є особливою духовною цінністю, оскільки він виступає гарантом єднання, гармонізації сучасного українського суспільства, збереження
його самобутності і культурної своєрідності в полігамному людському співтоваристві. Дійшовши висновку, що ядром патріотизму, його основною
складовою є любов до малої й великої Батьківщини, яка формується під впливом соціальних чинників, запропоновано розуміння патріотизму суспільства: це сформована в соціумі соціально-психологічна властивість, притаманна особистості, сім’ї,
соціальній групі, етносу, що проявляється у вірі й
безкорисливій любові до Батьківщини, готовності
до самовідданої праці заради її процвітання, здатності до самопожертви при захисті її інтересів від
загроз й спроможна консолідувати суспільство.
Патріотизму українського суспільства властиві
певні особливості. В першу чергу, це: висока гуманістична спрямованість української патріотичної
ідеї; віротерпимість; соборність; колективізм у вирішенні громадських завдань, особлива любов до
рідної природи. Складниками патріотизму є емоційний, інтелектуальний, діяльнісний аспект [4:14].
Відповідно до вище зазначеного, патріотичне
виховання має бути стрижнем усієї навчально-виховної роботи, оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадянські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми Батьківщини та українського народу, любить рідних та близьких людей. Виховати таких особистостей можна за умови
розвитку національної освіти, в якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної
філософії, засадах наукової психолого-педагогічної
думки, української етнопедагогіки, мистецтвознавства, родинного виховання тощо.
Таке розуміння патріотизму дозволило визначити наступні етапи виховання патріотизму особистості:
- виховання любові й поваги до своїх батьків,
своєї родини, що повинно формуватися в дошкільному віці в межах родинного виховання;
- виховання позитивного ставлення до «малої
батьківщини» (свого міста, краю, регіону) тобто
етнічна самоідентифікація, що формується у
підлітків у період шкільного навчання;
- виховання позитивного ставлення до своєї
країни (державницького патріотизму) відповідає
юнацькому віку; формується в період навчання у
випускних класах школи та у ВНЗ;
- виховання усвідомлення своєї належності до
історичної спільноти та культурно-релігійної традиції східнослов’янських народів, тобто формування через позитивну етнічну ідентичність толерантності в міжнаціональних відносинах – також є
виховним завданням ВНЗ;
- виховання доброзичливого ставлення до всіх
народів світу – якість, притаманна високодуховній
особистості, яка формується у процесі самовиховання протягом усього життя [8:14].
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Отже, патріотичним вихованням студентів як
майбутніх вчителів – є педагогічний процес становлення особистості (громадянина і патріота
своєї Вітчизни) на основі прийняття й актуалізації
демократичних цінностей, дотримання закону,
норм права, загальнолюдської моральності та участі людини в демократичних процесах, підготовки
їх до здійснення патріотичного виховання молоді.
Розпочинаючи педагогічно-практичну роботу з
патріотичного виховання студентів, необхідно
розподілити їх по творчих групах, до яких залучити усіх бажаючих, у тому числі й викладачів вищого педагогічного навчального закладу.
Передусім, для створення відповідного емоційного стану та популяризації творів з тематики патріотизму серед студентської молоді варто запропонувати взяти участь в організації та проведенні
таких заходів, як: фотопроект «Створи книгу пам’яті» (робити «фото-селфі» – знімок з рідними,
які були причасні до військових дій); флеш-моб
«Парад вишиванок»; благодійна акція «Подарунок
солдату» (зробити оберіг Ляльку-мотанку для учасників АТО); виставка-ярмарок створених власноруч виробів на підтримку нашим бійцям; виставка
картин «Про гідність» присвячена Революції Гідності; арт-проект «Серце віддаю тобі, Україно»
(конкурс на кращий патріотичної вірш, пісню, малюнок, скульптуру); участь у всеукраїнській акції
«Хвиля доброти»; виставка патріотичного плакату;
туристичний похід «Стежками народної пам’яті»
разом з арт-пленером за тематикою «Прояв патріотизму в сучасних умовах». При цьому бачиться
доцільним наголосити, що це лише частина запропонованої діяльності, яка з розумінням, ентузіазмом та творчою винахідливістю було сприйнята та
реалізована в процесі поза аудиторної діяльності.
Висновки і перспективи. З огляду на зазначене,
було виявлено та успішно впроваджено деякі сучасні методи, прийоми та форми, які можуть використовуватися в освітньо-виховному процесі будьякого вищого педагогічного навчального закладу з
метою підвищення рівня та якості патріотичної
вихованості студентів, як майбутніх учителів за
допомогою образотворчого мистецтва у системі
їхньої позааудиторної діяльності.
У підсумку можливий висновок, що система мистецької освіти і патріотичного виховання студентів має відкритий характер та об’єктивне існування широкого простору для вдосконалення, а також
– широкі можливості для врахування у патріотично-спрямованій творчій роботі саме відродження
кращих національних культурних традицій і впровадження найсучасніших інноваційних ідей. Головним є те, щоб потребу в кардинальних змінах
відчули й усвідомили не лише представники вузького кола фахівців, а й усі члени суспільства, причетні до виховання молоді – майбутнього України.
І тоді духовність, майстерність і творчість стануть
гарантами ефективного патріотичного виховання
кожного без винятку студента.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

V. ДО ДЖЕРЕЛ
Степан ГАПАК
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО НА ЗАКАРПАТТІ І ПРЯШІВЩИНІ
ПІД ЧАС БУВШОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ
Cеред національних меншин Австро-Угорщини
розвинувся визвольний рух, який закономірно спалахнув і між українським населенням на Східній
Словаччині та на Закарпатті.
Виникненням нової держави Чехословаччини перед п’ятдесяти роками на принципах самовизначення народів почала формуватися і нова народна культура, а в рамках цієї культури і новий рух в образотворчому мистецтві. Художники почали створювати
нове мистецтво, яке б відображало своєрідні характерні риси рідного краю та народного життя.
Цей рух мистецького самовизначення на Закарпатті почався зразу ж після Першої світової війни.
Нові обставини вимагали після перевороту і нові
умови, в яких би образотворче мистецтво при цих
суспільних обставинах могло успішно розвиватися
та осягнути цілі, які дозволяла «автономія». Відносини з колишніми центрами культури Будапештом і
Віднем були перервані. Місцеві художники на Закарпатті опинились перед новими проблемами.
Треба було вирішити нові проблеми, які би заручили дальший успішний розвиток і розквіт образотворчого мистецтва.

дожників найрізноманітніших манер і тогочасних
мистецьких напрямів, які дебютували свої твори
на першій виставці в Мукачеві в 1921 року. Того ж
таки року ця виставка була інстальована також в
Кошицях і в Берегові.
Прокоп Томан у своєму словнику наводить, що
на виставці митців Підкарпатської Русі в Кошицях
у 1921 році ужгородський маляр Еміліан Грабовський виставляв олії «U lesa», «Pod mračnom»,
«“Podzimné slunko” a dvě zátiší», а Євгеній Крон, родак із Собранець, на тій же виставці мав офорти і
рисунки (фігуральні композиції, акти, селянські
типи та інтер’єри фабрик).
Під час перевороту на Закарпатті перебували такі
відомі художники, як Юлій Віраг, Карло Ізаї, Самуїл
Берегій, Юлій Іяс та Андор Новак. Юлій Віраг популярний був як добрий портретист і маляр церковних
образів типу бароко. Найвідоміші його портрети «Дядечко Балінт», «Автопортрет», «Хлопчик з динею» та
інші, з церковних найкращі його картини знаходилися в Мукачівському монастирі.

* * *
Зараз же після перевороту художники прийшли
не на орієнтацію як провінція на нові центри, а на
об’єднання в місцеву групу і витворили місцевий художній центр. «Если, – як пише А. Ізворін в статті “Сучасні руські художники”, – Підкарпаттю признається
політична автономія, то чому оно не могло би начати
будувати нове життя, в нових обставинах в порядку
художньої автономії? При гляданню одвіта на це
питання, зачинателі нового напряму в підкарпатському мистецтві Бокшай і Ерделі прийшли постепенно до ідеї “підкарпатського Барбізона”».1
Сам Йосиф Бокшай в статті «Malířství па Podkarpatské Rusi», між іншим, про ці обставини пише:
«...objevili se pokusy vytvořiti pro zdější umělce místní
umělecké centrum, které by soustředilo všechny pracovníky a povzbudilo k tvůrčí činnosti take mládež».2
У згаданій статті Бокшай говорить: «První pokus v
tomto zmyslu byl podniknut v Mukačevě r. 1921.
Iniciátorem byl Julius Virágh, známý kostelní malíř, a
po jeho boku vidíme již celou řadu zdeějších umělců.
Vstupuje Erdélyi, Bokšaj, Beregy a k nim se přidružují
někteří malíři z Košic, jako Csordág, žák Mařákův, Halász a Mussoun».3 Так виникла група місцевих ху1 А. Ізворин (Є. Недзельський). Сучасні руські художники //
ж. «Зоря». – Ужгород, 1942. – № З-4. – С. 397.
2 Osyp Bokšaj. Malířství na Padkarpatské Rusi // Sborník «Podkarpatská Rus». – Bratislava, 1936. – Str, 215.
3 Там само. – С. 215-216.
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Ю. Віраг. Дядечко Балінт. Олія

Справа поєднати художників найрізноманітніших
манер і поглядів не була така проста, як на перший
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погляд здавалося. Нові ідеї, які передусім проголошували Йосиф Бокшай та Адальберт Ерделі, не всі добре порозуміли, і група розпалась. Бокшай та Ерделі
залишились самі і, хоч вони різні «по духу і по манері», надхненні новими ідеями продовжували свою
творчу роботу і виставочну діяльність на Закарпатті,
в Празі, Брні та за кордоном, де, як пише А. Ізворін,
«всюди їх стрічають з інтересом і зацікавленням,
примічають їх оригінальність, но часто вагаються
при означенні національності – русин був для внішного світа дачим новим, і тому їх деколи уважають то
мадярськими, то словацькими художниками».4

tőművészet Szlovenszkón» пише.: «Erdélyi Béla Szlovenszkón nőt, itt is él. Pikturája mégis tovább szármyalt Szlovenszkóból... Abban a skálázatban, amit a szlovenszkói
piktura képvisel, Erdélyi Béla külön lelyet foglál él».5
Й. Бокшай та A. Ерделі в той час були одинокими представниками нового українського мистецтва на Закарпатті. Їх імена довший час нерозривно
пов’язані одне з одним, хоч у їх творчості з мистецького боку дуже мало спільного. Федір Манайло в
статті «Изобразительное искусство на Подк. Руси»
їх, як молоді сили закарпатського образотворчого
мистецтва, характеризує так: «...Осип Бокшай, импрессіонист по школѣ и по духу, і довшій ряд полотен действительно специфически карпаторусских…
Другим крупным мастером является Адальберт
Эрдели, начавшій свое новаторство на Подкарпатской Руси, затѣм прошедшій ряд школ в Мюнхене,
Италіи и Париже и нинѣ оригинально захватывающій карпаторусскую тему через внешнюю форму
философской, обычно сезановской, отчасти дерэновской школы».6

Йосип Бокшай. Осінній пейзаж. Олія. 1934

Андрій Добош. Верховинський краєвид. Олія

Адальберт Ерделі. Відпочинок. Олія. 1940
Такого погляду був і кошицький мистецтвознавець Коломан Бродяні, який про Ерделія у книзі «Fes4 А. Ізворин (Є. Недзельський). Сучасні руські художники //
ж. «Зоря». – Ужгород, 1942. – № 3-4. – С. 398.

* * *
Загальна історія народів не раз нам доказала,
що не одна знаменита особа могла посунути колесо розвитку народної культури на добрий крок
вперед, а то тим більше, якщо вміла за собою зорганізувати маси, – колектив працівників. Й. Бокшай і А. Ерделі того були свідомі. Нову ідею вважа5 Brogyányi Kálmán. Festőművészet Szlovenszkón. – Košice,
1931. – Str. 92.
6 Федор Манайло. Изобразительное искусство на Подк. Руси // «Подкарпатська Русь». – Ужгород, 1936. – С. 146.
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ли правильною і єдиною, яка може привести розвиток образотворчого мистецтва і культуру на
Закарпатті до розквіту. Хоч перша спроба в роках
1920-1921 не вдалася, що ще перед повним уясненням ідеї наближення до народної культури, до
специфічної Закарпатської народної тематики позначена непорозумінням і розколом в колективі,
однак, вони свого заміру не здалися.

індивідуальних рис кожного митця, правом можемо назвати «генерацією».
Так, під впливом Ерделі та Бокшая, розвивалася
творчість Андрія Коцки, Адальберта Борецького,
Ернеста Контратовича, Золтана Шолтеса, Андрія
Добоша, Івана Ерделі, Василя Двана-Шарпотокі та інших.

Федір Манайло. Тяжке життя. Темпера. 1942
Комітет «Товариства діячів образотворчого
мистецтва на Підкарпатській Русі». 1935

Андрій Коцка. Процесія. Темпера. 1941

Подібна течія розвитку образотворчого мистецтва розвивалася і на Словаччині, де представниками нового народничого напрямку були Мартин
Бенка, Густав Maли, Янко Алекси, Мілош Базовський, Людовіт Фула та інші. В Чехії цей процес перебіг ще в довоєнний час.
Іншого виходу не було, як почати організацію
від ґрунту, від молодої генерації. З цією метою Ерделі та Бокшай у 1929 році домоглися заснування
першої на Закарпатті малярської школи, в якій почали виховувати нове покоління художників. Хоч
ужгородська малярська школа була більш-менш
«суботньо-недільною», вона виховувала та пробуджувала до жвавого життя нове покоління художників, які разом із своїми учителями здобували
славу рідному краю. Вихованці цієї школи виросли
в «школу», яку в об’єднанні спільною ідеєю і спільними мистецькими замірами при респектуванні
196

* * *
Надзвичайно гарна романтична природа Закарпаття із своїми стрімкими високими шпилями гір,
пралісами і пралісками, широкими полонинами, на
яких побутувало віковічне пастирське життя, луками, вкритими багатокольоровими квітами, бистрими потічками, сонцем і похмурими настроями природи, солом’яними хатами, своєрідною народною
ношею і народними мистецькими виробами приваблювала до себе не лише туристів, але багато
митців, які дали поштовх розвитку образотворчому мистецтву, а особливо малярству. Крім місцевих художників, приходили на Закарпаття і художники інших країв республіки, особливо чеські малярі, з яких деякі і поселилися на Закарпатті. Вони
дальше посилили і пожвавили мистецький pyх на
Закарпатті, та до певної міри причинили і до дальшого розквіту та пропагації. Чим дальше, тим більше відчувалася потреба місцевої організації, яка б
згуртувала усіх художників на Закарпатті. Митці
групувалися і сходилися при різних нагодах, особливо в ужгородській кав’ярні і цукрарні «Пурма»,
про яку Яркослав Затлоукал в статті «U výtvarníků
na Padkarpatské Rusi» пише:
«Myslím, že není cizince, který by nepoznal v Užhorode Purmovy kavárny a cukrárny v Legionářském domě, Není možno, neboť při sebemenším spoločenském
styku, několik známych a hrstka přátel uvádí nás do
této příjemné místnosti, která je mi tím dražší, že se tu
setkáváme ve veřejných místnostech s opravdovým
uměním. Purmova kavárna v Užhorode činí vzácnou
výjimku, neboť její stěny jsou pokryty množstvím
olejů, Krajiny, portréty a různá zátiší proměňují mi kavárnu ve výstavnú síň. Vedle realistických obrazů možno
tu pozorovati i moderné umělecké cítění. Sledovat ob-
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raz za obrazem a objevovat nová jména malířů naplňovalo mne radostí. Bokšaj, Erdélyi, Kocka, Spálová a jiní
představili se mi tu svou pozoruhodnou tvorbou».7
Широкому колу творчих продуктивних художників виникла необхідність огранізації в групі чи
спілці, яка би також готувала художні виставки.
Про цей стан чеський художник Ладіслав Кайгл,
який поселився на Закарпатті, зауважує:
«Při nahodilých schůzkách umělců byla pociťovaná
stále potřeba sdružiti se. Dne 12. června 1931 byl založen v Užhorode “Spolek výtvarných umělců na Padkarpatské Rusi”, ve kterém soustředili se významní výtvarní umělci z Podkarp. Rusi, a to: malíři J. Bokšay, V. Erdélyi, L. Kaigl, B. Oždian, M. Spálová, J. Tomášek a sochař J. Cupal. К nim pak stále víc a více přidružovali se
jiní, zvláštně mladí umělci z celé Podkarpatské Rusi,
bez rozdílu národnosti».8
Йосиф Бокшай найбільші заслуги при виникненні
цього мистецького товариства приписує чеському
пейзажисту-графіку Бедржіху Ождіянові9, який став
першим секретарем товариства.
Так виникло наново зорганізоване «Товариство
діячів образотворчих мистецтв на Підкарпатській
Русі» з центром і комітетом в Ужгороді, в якому
Адальберта Ерделі обрали першим, а потім майже
постійним головою.
Учасників виставок товариства у 1938 році нараховувалося 38 художників. Поки чеські художники приїздом і від’їздом мінялися, основою творчих сил в товаристві були передусім місцеві вищезгадані художники, до яких наприкінці 30-х років
приєднався випускник Празької художньо-промислової школи Федір Манайло, як третій найбільший
художник, що незвичайно розкрив своєрідну скарбницю закарпатської української тематики, який
придбав оригінальність не тільки в сюжеті, але і у
формальній оригінальності.
Товариство після статуту щороку влаштовувало
членські виставки в Ужгороді. Група закарпатських
художників виставляла свої твори в Празі, Брні, Оломоуці, Кошицях, Мукачеві та в Братиславі.
Йосиф Бокшай проявив себе головно як майстер краєвидів та жанрових картин з життя закарпатського народу. Адальберт Ерделі визначився
виразними портретами, карпатськими пейзажами
та чудовими натюрмортами. Федір Манайло, як ніхто досі, виявив специфіку тематики минулого і
сучасного життя українських селян на Закарпатті.
Андрій Коцка спрямував свою творчість на портрети дітей та на відображення похмурого, аж баладичного, закарпатського пейзажу. Адальберт Борецький,
Ернест Контратович та Василь Дван-Шарпотокі
випробували свої сили на фігуральних композиціях з
життя селян, а потім спрямували свою творчість на
малювання пейзажів. Добрими пейзажистами були і
Андрій Добош, і Золтан Шолтес, і Йосиф Келемен, й
7 Dr. Jaroslav Zatloukal. U výtvarníků na Podkarpatské Rusi //
Sborník «Podkarpatská Rus». – Bratislava, 1936. – Str. 233.
8 Ladislav Kaigl. Umění na Podkarpatské Rusi // «Podkarpatská
Rus». – Bratislava, 1936. – Str. 212-213.
9 Osyp Bokšaj. Malířství na Podkarpatské Rusi // «Podkarpatská Rus». – Bratislava, 1936. – Str. 216.

Іван Ерделі. На виставках в Ужгороді та в інших містах з’явились імена малярів Федора Вацика, Ганни
Ланціової, Бачинського, А. Мартона, Ганни Ромберг,
Бориса Ромберга, Роземберга та інших.

Ернест Контратович. Свячення води. Олія

За період першої Чехословаччини на Закарпатті
та на Пряшівщині великими успіхами і численними замовленнями користалася як «одинокий карпаторуський скульптор» Олена Мондич, роджена
Шиналійова, яка витворила на Закарпатті в Ужгороді бюсти Є. Фенцика, А. Добрянського та памʼятник Т. Г. Масарика; в Мукачеві – бюст О. Митрака, в
Севлюші – бюст О. Духновича та у Пряшеві – бронзовий пам’ятник – скульптурну групу О. Духновича
із хлопцем-школярем.
Як скульптор і маляр на Закарпатті працював і
Микола Осташкін, родом із Галичини. У різьбарській школі в Ясінях формувався мистецький талант Василя Свиди та Івана Гарапка. З села Паланок, біля Мукачева, походить відомий медайлер в
Кремниці Андрій Петер.

Олена Мондич. Погруддя О. С. Митрака
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Олена Мондич. Робота над памʼятником
Олександру Духновичу в Пряшеві

* * *
Розвиток образотворчого мистецтва на Пряшівщині за колишньої Чехословацької республіки не
йшов швидким темпом, великою перешкодою було і те, що художники адміністративно, хоч і в рамках Чехословаччини, були відірвані від Закарпаття,
а після 1939 року зовсім витіснені державним кордоном Угорщини та Словацького штату. Таким чином, вони були ізольовані від ідеї мистецького задуму, яким йшли художники Закарпаття.
Хоч провінціональність Пряшівщини в організуванні мистецького життя була більше занедбана, однак і тут були деякі спроби організувати мистецькі виставки з українською тематикою в поєднанні з народним мистецтвом.
У червні 1927 року Спілка руських жінок влаштувала в Пряшеві у великому залі на першому поверсі Єпископської палати так звану «Першу руську
виставку» або «Виставку руської народної культури». Метою цієї виставки було показати життя, народну культуру русинів-українців на Пряшівщині
та на Закарпатті. На виставці була представлена
багата збірка народного мистецтва, а особливо
народних вишивок.
Тут же були інстальовані також твори ужгородського художника Йосифа Бокшая та місцевих художників Пряшівщини Дениса Зубрицького, Юрія
Милого, Андрія Чегенського, Дмитра Яцковича, кераміка Й. Грим’яка, скульптури Олени Мондич та

картини із тематикою з українських сіл пряшівських малярів Миколи Йордана і Юлія Терека.10
Найпродуктивнішим місцевим малярем на Пряшівщині був Дезидерій Милий, який був однокласником Федора Манайла в Празькій художньо-промисловій школі.
Дезидерій Милий походить із своєрідного українського села Кийова, біля Сабинова. Оце невеличке село з його мешканцями та з мальовничою околицею, грунями хребтів східних Бескидів і кривими ярками, від самого початку мистецьких хвилювань й досі – основна тематика творчості Дезидерія Милого. Вже перші його картини, створені після закінчення празької мистецької школи під час
14-літнього вчителювання в народній школі села
Орлова, є того свідченням.
Чарівно-казкові й баладичні його «Криві ярки»
чи картини, що зображують соціальний побут українських селян, весільні чи дожинкові проводи,
знову і знову приваблюють нас до себе, щоб полюбуватись їх поетичністю, колоритом, майстерним
рукописом або задуматися над лихою долею селян
чи блудниць.
Ровесник Д. Милого, маляр Михайло Дубай, випробував свої мистецькі здібності на малюванні
пейзажів та портретів у кубістичному напрямі.
Денис Зубрицький, відомий більше як поет, з
прийменням Торисин, подібно, як і В. Ґренджа-Донський, випробував свої сили в малюванні пейзажів
в околицях Меджилаборець і Красного Броду. Вдалий також його «Портрет партизана». Після 1945
року Зубрицький належав до групи «Своїна».
З українського піддуклянського села Крайня
Поляна, недалеко Свидника, вишколився на Празькій академії образотворчих мистецтв талановитий
скульптор Франтішек Гібала, який став відомим
особливо портретами, статуями та скульптурними
групами на соціальну тематику.
Подібно як в Ужгороді, так і в Пряшеві, у 1940
році була спроба знову витворити групу «руських
художників» саме в той час, коли влаштували
спільну виставку малярі Дезидерій Милий, Михайло Дубай та Єва Бісс.
*

*

*

Наш нарис розвитку образотворчого мистецтва
на Закарпатті і Пряшівщині був би не повним, якби
не згадати хоч би пару словами про чеських художників, які поселилися у нашому краї або приходили за своєрідними українськими сюжетами, оскільки вони немало приспіли до розвитку місцевого
мистецтва та допомогли також в організаційних
справах.
Деякі чеські художники прямо переселилися у
наш краї, жили й працювали між українцями. Стали співучасниками, ініціаторами при організуванні
та будуванні народної культури українців полудневих Карпат.
10 Az I. orosz-nemzeti kulturális kiállítás Eperjesen, Sáros. –
Prešov, 1927. – Jún 11, № 23. – С. 1.
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Вацлав Фіала на пленері. Закарпаття, 30-ті рр. ХХ ст.

Дезидерій Милий. Селяни. Літографія. 1934

У нашому випадку маємо на увазі передусім
співорганізаторів «Товариства діячів образотворчих
мистецтв на Підкарпатській Русі», а саме: першого
секретаря «Товариства» графіка Бедржіха Ождіана
та пейзажиста і любителя українського фольклору, референта освіти Ладіслава Кайгла. До «Товариства» належали ще малярка декоративних натюрмортів Мілада Бенешова-Шпалова, прихильник декоративної стилізації і фігураліст Йосиф Томашек, маляр гуцулів в Ясіні Ота Елен та скульптор Яромір Цупал.
Деякі художники, як Ладіслав Цісарж, Ян Губачек, Вацлав Фіала, Анєжка Янасова, Ярослав Заїчек,
Вацлав Швец, Карел Ранда, Вацлав Пржігода, Алої з
Попеларж, Карел Мінарж, Едуард Мраз, Богуміл
Немец, Ян Немечек та інші, працювали вчителями
малювання або на інших посадах.
Та чи не найбільше було таких, які на Закарпатті і
Пряшівщині проводили студійні творчі мандрівки за
етюдами і між тим заповняли свої етюдники малюнками того, що їх захопило, що зацікавило.
До таких належать чеські художники Олдржіх
Блажічек, Людвік Куба, Владімир Коварж, Ян Чумпелік, Франтішек Данєк-Седлачек, Антонін Гудечек, Йосиф Ржержіха, Мрквічка, Йосиф Кубічек, Богуміл Лізнер, Ела Міканова-Урбанова, Мариша
Нойбертова, Отакар Ваняч, Йосиф Лгота, Вацлав
Новотний, Ярослав Скрбек, Властіміл Кошванец,
Марія Воржехова-Вейдова, Яромір Малкус, Штєпан
Фрчек та інші.
При такій численності художників на Закарпатті самозрозуміло, що їх творчість підбадьорювала
та заохочувала до творчої праці і місцевих художників, давала їм ширший перегляд стану образотворчого мистецтва цілої Чехословаччини.

* * *
У 1939 році, після Мюнхенських подій, зв’язок і
відносини закарпатських художників з художниками
Пряшівщини, та особливо з чеськими і словацькими,
перервався. На Закарпатті залишились тільки місцеві художники, які зорганізувалися під час мадярської
окупації в «Союз Підкарпатських художників» і які
надалі продовжували виставкову діяльність.
Восени 1944 року, коли Радянська армія визволила Закарпаття і приєднала його до Радянської
України, в цей час вирішального повороту в житті
закарпатських українців, художники Закарпаття
були вже згуртовані в колектив, об’єднаний не лише організаційно, але і спільними мистецькими
шуканнями та спільною метою.
Це виявилося вже на першій обласній художній
виставці влітку 1945 року в Ужгороді, яку закарпатські художники влаштували до дня возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною.
Успішність цієї виставки широко й похвально
документована в репортажній статті Петра Панча
«Художники рідної землі» в журналі «Україна»
(1945), в якій значна частина сторінок присвячена
Закарпатській Україні з вміщенням декількох репродукцій картин місцевих художників.
Петро Панч, у згаданій статті, про цю виставку
пише «Виставка маленька, але справляє хороше
враження, особливо коли згадаєш, що і населення
всього в Закарпатській Україні біля шестисот тисяч. Вся виставка пройнята наскрізь національним
колоритом і ніби змагається з красою природи. За
змістом це переважно пейзажі і побутового жанру
картини, але в багатьох полотнах відбито і глибокий філософський зміст».11
Художники на Пряшівщині й досі не мають зорганізовану місцеву групу, як це має Спілка українських
письменників, хоч численністю їх далеко перебільшують. На цьому мали б задуматися як художники,
так і діячі Культурної спілки українських трудящих.
Публікація Н. Ребрик за: Дукля. – 1968. – № 3. – С. 211-216.
11 Петро Панч. Художники рідної землі // «Україна». – Київ,
1945. – № 7-8. – С. 14-16.
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ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ
Іван МІСЬКОВ,
доцент кафедри культури
та соціально-гуманітарних дисциплін
Закарпатської академії мистецтв,
кандидат історичних наук
Рецензія на книгу:
Світлинець Андрій, Канайло Сергій. Свято-Архангело-Михайлівський монастир у селі Драгово-Забрід. – Ужгород: Гражда, 2009.
Осягнення духовності завжди давалося нелегко,
особливо в друкованому слові. Сьогодні ми переживаємо новий монастирський ренесанс, відновлення чернечого життя, але, на жаль, не знаємо своєї місцевої церковної історії, котра є невичерпним джерелом духовності. І таких світських і духовних дослідників одиниці, але серед них чільне місце займають
історики-краєзнавці Андрій Світлинець та Сергій Канайло та їх книга про Драгівський монастир. Гортаючи сторінки цього видання, дивуєшся невтомній праці авторів-дослідників, котрі зробили все можливе,
щоб до читача дійшла праця, яку хочеться перечитувати і ще раз перечитувати.
У вступі автори ознайомлюють нас із географією місцезнаходження монастиря та його спорудами, куди потрапляючи, відчуваєш благодатну атмосферу історичного часу ХV ст., коли засновуються та виникають нові поселення, а разом із ними
і духовні православні обителі комітату Мараморош
(Марамуреш) в Угорському королівстві, пов’язаних
із синами легендарних воєвод Балки і Драга. Вони
пустили своє дворянське коріння, котре розрослось у Європі. Усі чотири розділи зазначеної книги
проникнуті духом монастирської історії – від початку його заснування та сьогодення.
Оскільки немає точної дати заснування Драгівського монастиря, то можна припустити, що обитель існувала ще у давні часи. Той факт, що монастир був заснований дворянами, заслуговує на велику увагу. Варто відзначити кропітку роботу авторів, які донесли нам відомості про покрайні записи церковних видань, де також містяться дані
про монастир. Звичайно, є дуже актуальним питання про юрисдикцію духовної обителі, а цінним
реконструкції будівлі – малюнок М. Приймича із
зображенням монастиря, згідно з описом 1749 р.
та картина ієромонаха Варнави (Щербана) «Драгівський монастир у 18 столітті». Саме автори піднімають проблемне питання, про те, що після 1761
року їм не вдалось знайти повідомлень, які б «висвітлювали подальшу історію монастиря», закладаючи підвалину нерозгаданої таємниці його долі
наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст., про що, ми сподіваємось побачити у другому доповненому виданні
про Драгівський монастир.
Найбільшим у книзі за обсягом є другий розділ
про відновлення та розвиток обителі до її закрит200

тя у 1960 р. Заслуговує на увагу збір історій по крупинках очевидців і ктиторів щодо відбудування та
функціонування скиту, його соціальна-економічна
діяльність, нелегкі кроки боротьби за виживання
під час «добровільної колективізації», його розширення та розростання до ліквідації. Навіть після закриття обителі та діяльності піонерського табору
до цього місця не заріс духовний шлях. Сюди приходили бабусі зі своїми нащадками, показуючи монастирські місця. Звичайно, що в літній період їх
не впускали на територію табору в буденні дні, але
під час відкритих дверей для батьків, можна було
спостерігати літніх бабусь зі своїми онуками, котрі
захоплено слухали розповіді біля огородженої кам’яної квіткової чаші. Серед відпочиваючих дітей
були такі, які молилися вранці та ввечері, сторонячись усіх допитливих. Тоді в СРСР відбувалась «перебудова», що свідчило про грядущі зміни. І вони
настали та завершились відродженням монастиря
завдяки порозумінню тогочасних державних органів влади з єпархіальним управлінням. За два десятки років відбулось справжнє преображення СвятоАрхангельського Михайлівського монастиря у селі
Драгово-Забрід завдяки невтомній праці церковної влади, духовникам, настоятельниці та насельниць монастиря, ктиторам, простим вірникам і всім
тим, кому небайдужа доля обителі: головний СвятоМихайлівський храм, церква на честь однойменної
ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» та інші
монастирські будівлі.
Також окремо заслуговують на увагу біографічні розповіді авторами книги про духівників і настоятельниць монастиря, уведення вперше в науковий обіг унікальних державних та єпархіальних
документів, вміщених у додатках, перекази та легенди про Драгівський монастир. У книзі надруковані рідкісні чорно-білі та кольорові світлини –
своєрідні фотографічні міні-літописи про історію
обителі.
І на завершення, представлене видання є дуже
цінним і корисним для всіх, кому небайдужа історія одного із найдревніших православних монастирів на Закарпатті.

Рецензія надійшла до редколегії
30 грудня 2015 року
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Наталія РЕБРИК,
доцент кафедри культури
та соціально-гуманітарних дисциплін,
кандидат філологічних наук,
проректор Закарпатської академії мистецтв
МИКОЛА МУШИНКА –
ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР
П’ЯТЬОХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
Пряшівський професор Микола Мушинка, академік Національної академії наук України, який недавно (20 лютого ц. р.) відзначив 80-ліття з дня народження, належить до найвизначніших науковців
не лише Пряшівщини, але й України. Досі він був
почесним професором або доктором (Doctor honoris causa) трьох університетів України: Кам’янець-Подільського, Ужгородського національного
та найдавнішого університету України «Острозька
академія» (бл. 1576 р.).
У травні ц. р. його було обрано почесним доктором двох дальших українських університетів: Карпатського Університету ім. А. Волошина в Ужгороді та Дрогобицького Державного педагогічного
університету ім. Івана Франка. І в Ужгороді, і в Дрогобичі інавгурація М. Мушинки супроводжувалася
давніми традиціями, що сягають середньовіччя –
піснею-гімном «Gaudeamus igitur», урочистим
засіданням наукових рад (усі члени яких були
одягнені у середньовічні мантії), промовами ректорів та проректорів (промоторів) тощо.
В Ужгороді новойменованого почесного доктора Миколу Мушинку було обрано Почесним академіком Міжнародної академії богословських наук та
нагороджено Орденом Августина Волошина першого ступеня «за заслуги перед Українською Державою та Українською Церквою, особистий внесок
у розвиток української культури і науки та з нагоди 80-річчя з дня народження»1.

Новообраний почесний доктор та академік свою
інавгураційну лекцію назвав «Станіслав і Софія Дністрянські та їх зв’язки із Закарпаттям».
Короткий зміст лекції:
Уродженець Галичини С. Дністрянський (18701935) був професором Львівського університету
(1898-1914), послом Австрійського парламенту (19071918), автором проекту Конституції Західноукраїнської Республіки, першим ректором Українського вільного університету в Празі та професором
Карлового університету (1920-1934), крім того,
його перу належать десятки наукових праць з правознавства. У 1928 році його було обрано академіком Всеукраїнської академії наук в Києві. У 1934
році він переселився в Ужгород, де наступного року й помер. Похоронений на цвинтарі «Кальварія».
Його дружина Софія (1882-1956) була визначною піаністкою та музичним педагогом, вчителькою гри на фортепіано у Віденській музичній академії (1913-1915), у власній музичній школі там
таки (1916-1922) та Українському педагогічному
інституті ім. Драгоманова в Празі (1922-1933). В
Ужгороді 1935 року заснувала приватну музичну
школу. Після її скасування угорською владою 1938
року працювала у шкільному відділі Карпатської
України у Хусті, згодом у музичних школах Праги
(1940-1945), Трнаві (Словаччина; 1946-1952) та
Вейпртах (Чехія; 1954-56), де й померла.
На підставі новознайдених матеріалів М. Мушинка згодом опублікував кілька статей та книгу
«Академік Станіслав Дністрянський» (Київ, 1992),
яка вченого остаточно регабілітувала. Справа в тому, що у часі тоталітного режиму в Україні ні Станіслава, ні Софію Дністрянських не вільно було
згадувати. Обоє вони були зараховані до «українських буржуазних націоналістів».
У Вейпртах М. Мушинка випадково знайшов
підготовлений у збірний пункт утильсировини архів та бібліотеку Софії Дністрянської разом з архівом та бібліотекою її чоловіка. Новознайдений архів Станіслава він передав Обласному архіву в Тернополі. На його основі в Україні було опубліковано
кілька наукових праць. Архів Софії, разом з її особистими речами, – Краєзнавчому музеєві в Ужгороді. Тлінні останки Софії М. Мушинка у 2001 році
офіційно ексгумував у Вейпртах й у закупореній
труні перевіз в Ужгород, де їх було урочисто перепоховано у гробівці біля чоловіка – в соту річницю
їх шлюбу. Шефство над могилами взяв на себе Карпатський університет ім. А. Волошина, старанням
якого на могилі Софії недавно було побудовано
пам’ятник.
*

М. Мушинка виголошує інавгураційну промову
в Карпатському університеті.
Справа ректор університету, академік Віктор Бедь
1 Цит. За «Указом Комісії з духовності, освіти та катехізації
УАПЦ», № 32/1а/02-16 від 20 лютого 2016 р.

*

*

У Дрогобичі інавгураційна лекція новообраного
почесного доктора була повʼязана з Іваном Франком і мала назву «Ровесник Івана Франка Никифор
Лещишак (1856-1914) та його збірка лемківських пісень». Йдеться про уродженця лемківського села
Білична Горлицького повіту в південній Польщі,
внаслідок акції «Вісла» 1947 року ліквідованого.
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Члени Наукової ради Дрогобицького Педагогічного
університету. Перший зліва М. Мушинка

М. Мушинка виголошує інавгураційну лекцію

У 1945 році у с. Білична були 32 дерев’яні хати,
в яких згідно з офіційним переписом населення
1938 року жило 230 осіб, з них 225 українців і п’ять
євреїв. Усі українці у 30-х роках прийняли православне віровизнання. (Кубійович В. Етнічні групи
південно-західної України (Галичини) на 1. 1. 1939.
– Wiesbaden, 1983. – С. 24). У 1945-1946 роках 14
сімей було переселено в Радянський Союз, 18 сімей
– у 1947 році було депортовано в Приморську область Польщі – на т. зв. «zemie odzyskane». Усі хати
та господарські будинки в Біличній були з ініціативи влади розібрані, а дерево вивезене в навколишні польські села. Село Білична було зрівняне з
землею. Поля – зарослі травою, на яких державне
господарство (PGR) випасало вівці. У колишньому
селі уцілила перед знищенням лише дерев’яна
церква св. Михайла з 1792 року, яка служила PGR
хлівом для овець. У 80-х роках з ініціативи римсько-католицького священика із сусіднього села Ізби
М’єчіслава Чекая її було реставровано й перетворено в римсько-католицький костел, у якому двічі
на рік відбуваються богослужіння. (Інформація
Андрія Лещишака колишнього писаря у Біличній,
племінника Никифора.)
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Никифор Лещишак, будучи студентом Богословської семінарії (імовірно в Перемишлі) у 70-х
роках ХІХ ст., уклав об’ємну збірку фольклору рідного села (пісні, звичаї, прислів’я, приказки, народну прозу тощо), яку на початку 80-х років ХІХ ст.
передав Івану Франкові. Той переписав з неї 225
пісень латиникою і 1889 року весь рукопис надіслав польському лікареві-антропологу та етнографу Ізидору Коперницькому (1825-1891) для опублікування у ним редагованому періодичному виданні «Zbiór Wiedomości do Antropologii Krajowej».
У повідомленні в пресі про ухвалення збірки до
друку виявились дрібні помилки, на основі яких
Лещишак заборонив друкувати підготовлений матеріал. Згодом рукопис безслідно пропав, мабуть у
редакції «Zbióru».
В архіві І. Коперницького, який нині знаходиться у краківському Етнографічному музеї, збереглися лише 225 біличанські пісні, переписані І. Франком з азбуки у латинику із рукопису Н. Лещишака.
Їх М. Мушинка опублікував окремими книжками в
Едмонтоні2 та Пряшеві3 з ґрунтовними розвідками
про історію збірки та нотними додатками з пізніших записів.
Як склалася доля Никифора Лещишака? Він був
греко-католицьким священиком у кількох парафіях Західної України, найдовше у Волі Якубовій
Дрогобицького повіту. Всюди він засновував відділи «Просвіти», церковні братства та сільські кооперативи. Одним словом, дбав не лише про духовне життя своїх парафіян, але й про піднесення
їх економічного рівня та українську самоідентифікацію.
Вихованцем Никифора Лещишака у Волі Якубовій був майбутній вождь ОУН Андрій Мельник
(1890-1964) – наречений його дочки Ольги, яка померла у молодому віці напередодні Першої світової війни.
На початку війни, коли до Галичини наближалася Російська армія, яка жорстоко розправлялася
з членами українського руху (вважаючи їх шпигунами Австрії), Н. Лещишак, рятуючи життя, втік до
своєї старшої доньки Марії (1889-1988) і затя-священика Юліяна Дуцька (1882-1938) в село Лелюхів
на західній Лемківщині. Там його австрійська влада вважала шпигуном Росії, а з «шпигунами» (дійсними та уявними) вона розправлялася не менш
жорстоко, ніж російська, караючи смертю не лише
їх, але й людей, які їх переховували. Н. Лещишак в
стані глибокої депресії підрізав собі горло. Селяни
завезли його ще живого в лікарню у м. Мушину, де
він, прийнявши Святі Тайни, 19 жовтня 1914 року
віддав душу Богові. 27 жовтня його зі всіма почестями похоронили на Лелюхівському цвинтарі,
поставивши на його могилі дубовий хрест. Хрест
після акції «Вісла» 1947 року згнив – і могила була
зрівняна з землею.
2 Стоїть липка в полі. Збірник лемківських народних пісень
Никифора Лещишака з рукописної спадщини І. Франка. – Едмонтон (Канада), 1992. – 185 с.
3 Там само. – 146 с.
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Частина учасників інавгурації М. Мушинки.

Проф. Микола Зимомря вітає М. Мушинку
з Почесним докторатом

М. Мушинці в архівах і від родичів Лещишака в
Україні, Польщі та США вдалося роздобути чимало
документів і біографічних даних про цього, майже
забутого патріота України та відтворити його біографію.
Про все це М. Мушинка детально пише у своїх
книгах та статтях5.

5 Крім згадуваних вже книжкових публікацій про Н. Лещишака, перу М. Мушинки належать такі статті: Мушинка М. Никифор Лещишак та його збірка лемківських пісень // Наше слово. – Варшава, 1988. – № 47; його ж: Трагічна доля лемківського
збирача фольклору. До 80-ліття з дня смерті Никифора Лещишака // Лемківщина (Кліфтен, США), 1994. – № 4. – С. 17-21;
його ж: Никифор Лещишак – забутий збирач фольклору Горниці. In: Християнський календар. «Дзвони». – Нови Сад (Югославія), 1994. – С. 85-92; його ж: Фольклорист із Лемківщини та його унікальна збірка (Никифор Лещишак) // Слово і час. – Київ,
1996. – № 11-12. – С. 6-9; його ж: Нове ім’я в лемківській фольклористиці. (До 140-ліття з дня народження Никифора Лещишака (1856-1914) // Наше слово. – Варшава, 1996. – № 32, 33, 34. –
С. 4; його ж: Вшанували заслуженого лемка (Никифора Лещишака) // Лемківщина. – Кліфтон, 1996. – № 4. – С. 29-30.

Світлина на згадку

У 1992 році йому вдалося у Лелюхові розшукати єдину українську жінку, що уникла депортації
(була заміжньою за поляком) Стефанію МитроПрипутен (1917-1993), яка показала йому місце
поховання Н. Лещишака. Об’єднання лемків Польщі з ініціативи М. Мушинки поставило на його могилі новий дубовий хрест з основними даними про
визначного збирача лемківського фольклору та
патріота України. Подібний пам’ятний знак з ініціативи М. Мушинки (і за його участі) було поставлено і на могилі дружини Н. Лещишака Олени, з
дому Хрущевських, яка померла 1945 року в селі
Медвежа Дрогобицького району.
Інавгураційні лекції М. Мушинки в обох університетах України викликали значне зацікавлення
слухачів, бо вони принесли нові, досі невідомі факти з життя і діяльності визначних представників
української науки і культури.
І в Ужгороді, і в Дрогобичі М. Мушинку було запрошено до виголошення дальших лекцій на подібні теми.
06. 06. 2016 р.
Фото Магди Мушинки

Стаття надійшла до редколегії
28 листопада 2016 року
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