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І. НАШІ ЮВІЛЕЇ
ОФІЦІЙНІЙ ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ ЗАКАРПАТТЯ – 70!
УДК 7.01(477.87)
Н 39
Іван НЕБЕСНИК,
ректор Закарпатської академії мистецтв,
професор, кандидат педагогічних наук,
м. Ужгород, Україна
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ
НА ЗАКАРПАТТІ
Доповідь на урочистому зібранні
з нагоди ювілею1
Шановний пане голово Закарпатської обласної
державної адміністрації!
Голово обласної ради депутатів!
Шановні члени Наглядової ради академії!
Шановні викладачі Закарпатської академії мистецтв, Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, студенти!
Шановні митці і гості!
Дозвольте привітати вас із Святом знань ‒ 1-им
вереснем, із сімдесятиріччям створення першого
офіційного художнього навчального закладу в нашому краї, а також із 125-річчям засновників художньої освіти Закарпаття А. Ерделі та Й. Бокшая.
Очевидно їх 125-річний ювілей ми маємо право святкувати впродовж 2016 року безперервно.
На мою думку, перераховані ювілейні дати стосуються не тільки митців, адже будь-які види людської діяльності відносяться до культури народу,
але якось одностайно більшість людей серед інших напрямків культури на перше місце ставить
досягнення в галузі різних мистецтв: як література, музика, образотворче чи декоративне мистецтво. Протягом періоду, коли відбувалося зростання
національної свідомості українського народу, коли
проходили процеси державотворення на межі ХІХХХ століть відбувався одночасно й розвиток якогось виду національного мистецтва. У центральних українських областях названі процеси пов’язані із літературою, поезією та іменами Т. Шевченка і
І. Котляревського, Г. Квітки-Основʼяненка, досягненнями в музиці, в Галичині серед найвищих досягнень культури була діяльність І. Франка, Соломії Крушельницької. На півдні України яскравим
проявом культури був театр, і сьогодні на честь
театрального діяча Кропивницького перейменовано м. Кіровоград.
Підкарпатська Русь у складі Австрійської імперії не була регіоном загального процвітання. Русини-українці не відрізнялися високим рівнем грамотності, тут не було високорозвиненої медицини,
промисловості тощо. Але досягнення Адальберта
Ерделі та Йосипа Бокшая в галузі образотворчого
1
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мистецтва стали аргументом для інших, що успіх
можливий і його можна поширити на інших. Під їхнім проводом було виховано покоління професійних художників і сформувався такий феномен, як
закарпатська художня школа, що стало проявом
національного духу і самоусвідомлення русинів
Підкарпатської Русі.
Перше покоління художників, виховане А. Ерделі та Й. Бокшаєм, навчалося не в спеціальному навчальному державному закладі. Це були студенти
Ужгородської півчо-учительської семінарії (директор А. Волошин) та Ужгородської реальної гімназії
(директор Андрій Алиськевич). Викладачі рисунку
в цих закладах А. Ерделі та Й. Бокшай розуміли, що
за дві години на тиждень рисунку художника не
сформуєш, і запропонували бажаючим додатково
займатися позаурочно у вихідні дні. Обʼєднання
цих добровольців назвали Публічною школою рисунку в Ужгороді, яка розпочала свою діяльність
восени 1927 року, після переселення А. Ерделі із
Мукачева в Ужгород. Окремо слід наголосити на
сприятливій для освіти і мистецтва політиці Чехословацької Республіки.
Згодом діяльність учнів Публічної школи рисунку стала в ряд найбільших досягнень образотворчого мистецтва України і Словаччини у XX столітті і представлена творчістю Адальберта Борецького, Андрія Коцки, Ернеста Контратовича, Андрія
Добоша, Золтана Шолтеса, Василя Двана-Шарпотокі та іншими митцями.
Невелика кількість художників Підкарпатської
Русі здобувала професію художника, користуючись
можливостями демократичної Чехословацької Республіки, і вони не були на першому етапі свого становлення під безпосереднім впливом А. Ерделі та
Й. Бокшая. Василь Свида та Іван Гарапко скористалися можливістю навчатися у відкритій чехословацьким урядом у с. Ясіня школі художньої обробки
дерева. Василь Свида продовжив своє творче зростання у майстерні братів Котрбових у місті Брно, а
Іван Гарапко, як і неперевершений Федір Манайло,
здобували вищу художню освіту у вищій художньопромисловій школі міста Праги. Обоє мають великі
заслуги в розвитку на Закарпатті скульптури та
художньої різьби по дереву, розвитку художньої
освіти.
Уряд Чехословацької Республіки створив умови,
при яких народне мистецтво зберігалося, рекламувалося і роз’яснювалося населенню як найвищі досягнення культури. У 1924 році в Празі відбувалася велика виставка під назвою «Життя і мистецтво
Підкарпатської Русі». Особливе захоплення у чеської інтелігенції викликали дерев’яні храми Підкарпатської Русі. Фотографії цих церков, статті про
них друкував Флоріан Заплетал, художник Йосиф
Ржержіха видав серію дереворитів із церквами За-
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карпаття, Пряшівщини та Галичини. Фотограф Богуміл Вавроушек підготував видання «Церковні
пам’ятки на Підкарпатській Русі».
Адальберт Ерделі, який з 1927 року жив і працював в Ужгороді, проявляв високу творчу активність, брав участь у виставці «Сучасна культура»
(м. Брно, 1928 p.), виставці в салоні Топіч (квітень,
1929 р., м. Прага). На останній було експоновано 50
картин Адальберта Ерделі, 11 з яких закупила Народна галерея в Празі. Після цього успіху управління освіти запропонувало художнику творче стажування у Франції.
Дворічне перебування А. Ерделі у Франції – це
знайомство із музикантом і художником П’єром Жаме, виставка творчих робіт у Парижі, історія кохання
з оперною співачкою Женевʼєв Гожар і перебування
на творчій базі замку Гаржілес, дружні стосунки із
шведським художником Аланом Остерліндом.
Повернення його на Батьківщину відбулося вже
як європейського маестро. В Ужгороді діяли чеські
художники Ладіслав Кайгл, Беджіх Ождіян, Йожеф
Томашек, Яромір Цупал, Мілада Шпалова, які бажали створити Товариство художників на взірець
обʼєднання братів Манес у Празі.
12 червня 1931 року в ресторані міського парку
в Ужгороді було засновано Товариство діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі, а
його головою обрано А. Ерделі. Товариство збиралося щотижня, готували лекції для населення, відкрили студію підготовки молодих художників і
йшла робота з відкриття різдвяної виставки творів у грудні 1931 року, яка відбулася в приміщенні
взірцевої школи імені Масарика (тепер школа №3).
Членів товариства з часом ставало все більше, зростав відсоток учнів А. Ерделі та Й. Бокшая, які
творчо зростали, робили виставки творів.
Упродовж 1933-1936 років виставкова діяльність Товариства і його авторитет настільки зросли, що мистецька критика і широкі кола прихильників мистецтва прийшли до висновку щодо народження феномену – закарпатської художньої школи. Виставка, що відкрилася 12 лютого 1936 року в
Братиславі, відбулася за підтримки земського президента Підкарпатської Русі Антоніна Розсипала
під патронатом Міністерства шкільництва і народної освіти. Діяльну участь у підготовці виставки
взяли голова Товариства приятелів Підкарпатської Русі Ярослав Затлоукал та головний редактор
закарпатської газети «Русский народный голос»
Євген Недзельський, що писав під псевдонімом
Олександр Ізворин. Виставка в Братиславі (95 робіт 19-ти авторів) мала великий успіх і за пропозицією Ярослава Затлоукала її запланували показати
в Брно, Оломоуці, Зліні, Моравській Остраві та Празі.
Відбір картин перед виставкою в Празі здійснювали представники Чехословацької Спілки Штех і
Вагнер. Вони відібрали 40 кращих робіт 16 художників. Виставка під назвою «Словаччина і Підкарпатська Русь, їх люди і край в образотворчому мистецтві» відкрилася 29 січня і тривала до 23 лютого
1937 року в павільйоні Міслбека на Пршікопʼє у Празі. Головним організатором виставки була Чехо-

словацька спілка в Празі, а «протектором» виставки
був президент республіки Едвард Бенеш. Виставку
повинен був відкрити прем’єр-міністр д-р М. Годжа, а
вітальне слово виголошував міністр шкільництва і
освіти д-р Е. Франке. Узагальнюючий висновок про
цю виставку висловив критик мистецтва д-р Штех:
«Мистецтво Підкарпатської Русі розвивається своїм, цілком незалежним шляхом».
Товариство діячів Образотворчого мистецтва
на Підкарпатській Русі завершило свою діяльність
восени 1938 року, коли чеські художники покинули наш край.
20 травня 1939 року в Ужгороді, після відміни
комендантської години, в кав’ярні «Асторія» на засіданні художників було створено Спілку підкарпатських художників на чолі із Адальбертом Ерделі. Протягом липня-серпня 1939 року закарпатські
художники приймали гостей із Будапешта, викладачів художнього інституту на чолі з ректором
Агоштоном Бенкгардтом.
На літньому пленері в селах Волосянка та Ужок
колеги з Угорщини переконалися у високому мистецькому рівні закарпатських художників. Вони
запрошували закарпатців взяти участь у майбутній 5-ій Всеугорській виставці в м. Кошице. Художники Підкарпаття своїми творами викликали позитивний відгук, а вісім картин А. Коцки з життя
Турянської долини привернули увагу спеціальної
комісії, яка рекомендувала відправити художника
на підвищення кваліфікації в Рим, що й відбулося
протягом наступних двох років.
Серед угорських критиків мистецтва, що давали високу оцінку творчості закарпатських художників, особливо виділявся Ернест Каллай із м. Будапешт. Ґрунтовний аналіз творчості членів Спілки Підкарпаття давав Євген Недзельський. Його
праця під назвою «Сучасні руські художники» до
сьогодні є надзвичайно цінним джерелом для розуміння процесів становлення і розвитку образотворчого мистецтва в нашому краї.
Восени 1944 року воїни 4-го українського фронту витіснили гітлерівські війська із Закарпаття.
Політрук 18-ої армії Леонід Ілліч Брежнєв був тимчасово поселений неподалік м. Ужгорода і випитував у місцевого населення про відважних та ініціативних людей – придатних до адміністративної
роботи. Хтось розповів про молодого вчителя, що
організував бригаду по врятуванню міської картинної галереї від мародерів. Ним виявився Андрій
Коцка, що вмів розмовляти по-російськи. «Будеш
начальніком народной міліції города Ужгорода», –
сказав майбутній генсек Радянського Союзу. Так і
сталося. На цій посаді Андрій Андрійович здійснив
велику користь закарпатському образотворчому
мистецтву, бо виписував довідки, що дозволили
художникам малювати з натури пейзажі і їм не загрожував арешт за шпигунство. Під час приїзду
влітку 1945 року з Києва голови спілки художників України Василя Касіяна та Миколи Глущенка
Андрій Коцка домовився з генералом Колдубовим
про вантажну автомашину для місячної екскурсії
по Закарпаттю маршрутом: Мукачево, Берегово,
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Виноградів, Хуст, Тячів, Тересва, Усть-Чорна, Рахів,
Міжгір’я. Під час цієї подорожі обговорювалися питання створення художнього навчального закладу
та обласного відділення Спілки художників України. У 1946 році ці заклади очолив Адальберт Ерделі, 70-ту річницю яких тепер святкуємо. Також
влітку 1945 року в Ужгороді побували міністр освіти
України Павло Тичина і поет Микола Бажан, які
відвідали майстерні А. Ерделі, Й. Бокшая, А. Коцки,
Ф. Манайла. Народна рада Закарпатської України
26 червня 1945 р. ухвалила постанову «Про відкриття школи живопису, скульптури і школи ремесел». Адальберт Ерделі мріяв про відкриття академії і восени 1945 року навіть організував вступні
іспити в художній інститут, які нам описав абітурієнт, випускник Ужгородської вчительської семінарії Василь Росул. 9-12 січня 1946 року в Ужгороді
відбувся актив працівників освіти Закарпаття, в
якому взяли участь М. Хрущов, П. Тичина, Г. Пінчук
та інші, де було вирішено із старими формами освіти покінчити, працюватимуть тільки радянські.
Тобто, у березні 1946 року постало Ужгородське
художньо-промислове училище на чолі з директором Адальбертом Ерделі.
Потреба в такому художньому навчальному закладі була велика, як і очікування від нього. За перші
роки існування училища з його стін вийшли відомі
митці: Павло Бедзір, Єлизавета Кремницька, Василь Габда, Семен Мальчицький, Юлій Сташко,
Павло Балла, Ласло Балла, Володимир Микита, Микола Медвецький, Михайло Романишин, Юрій Герц,
Ференц Семан, Едіта Медвецька (Лутак), Іван Шутєв, Іван Бровді. Хоча навчальний заклад перебував у бідних умовах, часто переселявся з одних
приміщень у інші за рахунок ентузіазму і поштовху, заданого засновниками, готував нові покоління
митців, які були серед кращих в Україні.
Адальберта Ерделі швидко усунули від керівництва училищем. Йосип Бокшай на запрошення Львівського державного інституту декоративного та
прикладного мистецтва пішов керувати дипломними роботами на посаді доцента. Андрій Коцка
після несправедливих нападок залишив училище.
Найдовше, до 1955 року, з числа корифеїв працював в училищі Федір Манайло.
Директорами училища, а згодом коледжу були:
А. Ерделі (1946-1947),
І. Гарапко (1947-1958),
П. Балла (1958-1962),
І. Барнич (1962-1971),
Й. Пал (1971-1974),
І. Манайло (1974-1980),
І. Когутич (1980-1982),
І. Манайло (1982-1984),
Б. Сливка (1985-1990),
І. Небесник (1990-2003),
М. Кіяк (2003-2011),
П. Петрище (2011-2014),
О. Сопко (2014-2016),
М. Копанська (2016) ‒ теперішній директор.
Протягом радянського періоду Ужгородське училище було переорієнтоване з академічного образо8

творчого напрямку на декоративно-прикладний напрямок підготовки майстрів-технологів для підприємств міністерства місцевої промисловості. Незважаючи на це, молодь, яка бажала стати митцями в
будь-якому напрямі художньої справи, йшла в училище завдяки таким видатним художникам-педагогам, як А. Ерделі, Й. Бокшай, Ф. Манайло, В. Свида,
В. Берец, В. Демидюк, І. Гарапко, І. Манайло, Ш. Петкі, Й. Пал, А. Шепа, І. Манайло, Л. Аверкієва, А. Дунчак,
В. Петрецький. Вище названі педагоги, викладаючи
різні фахові предмети (рисунок, живопис, композиція, скульптура), готували студентів на такому рівні, що сьогодні випускники училища, члени Національної спілки художників є заслуженими і народними художниками України, лауреатами державної премії ім. Т. Шевченка, працюють у галузі живопису, графіки, скульптури, хоч таких відділень
протягом десятиліть в Ужгородському училищі
прикладного мистецтва і не було.
Під час горбачовської «перебудови» колектив
училища доклав зусиль для активізації училищного життя, змін у бік збільшення академічної фахової складової в навчальних планах, розкріпачення
навчально-виховного процесу, навернення до витоків, з яких черпали наснагу засновники.
Голос і дії колективу Ужгородського училища
було чути, коли віруючі греко-католицької єпархії
Закарпаття виходили з підпілля, коли силами наших студентів відроджувалися каплиця Михайла
Лучкая, на його могилі хор нашого училища в центрі
Ужгорода вперше виконав молитву «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни». Вперше в радянських умовах в післябрежнєвський період.
25 років тому, в цій залі ми славно відзначили
100-у річницю з дня народження А. Ерделі після
тривалого замовчування ролі маестро в художньому житті краю. В гостях у нас був хор Львівського
державного інституту декоративного та прикладного мистецтва під керівництвом великого митця і
художника, педагога Еммануїла Миська. Із спогадами про мистецтво А. Ерделі виступив художник
Макс Авадʼєвич Бірштейн, а поет Петро Мідянка
прочитав вірш «Ерделі в малярському осередку
Гаржілес». Кабінетом Міністрів України училищу
було присвоєно ім. А. Ерделі.
Після утворення незалежної української держави виникла можливість підвищити статус нашого
навчального закладу, за що колектив розгорнув
активну діяльність. Значну допомогу в цьому ми
отримали від голови мистецької ради України, професора Е. Миська. Скульптора, що був закоханий у
Закарпаття, знав його мистецтво і сприяв закарпатській молоді в отриманні художньої освіти.
У 1995 році розпорядженням Кабінету Міністрів України училище стало Ужгородським коледжем мистецтв ім. А. Ерделі з правом підготовки бакалаврів у галузі мистецтва. Разом із нами цей статус здобув коледж із Косова Івано-Франківської
області. Наш коледж готував молодших спеціалістів (4 роки підготовки) та бакалаврів (4+2 роки) з
живопису (відновлено відділення), художньої кераміки, художньої обробки дерева, художньої об-
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робки металу, а також відкрито нову спеціальність
«дизайн» зі спеціалізаціями: графічний дизайн, дизайн інтер’єру. Згодом стало зрозуміло, що міністерство освіти України не бажає розвивати коледжі за англо-саксонським взірцем, і там не будуть
посади доцентів і професорів, а коледжі поступово
позбавляють ліцензії на право підготовки бакалаврів. Ми навіть опинилися у 1997 році під загрозою
втрати самостійності, бо уряд П. Лазаренка прийняв рішення з метою економії коштів об’єднувати
«малопотужні й однотипні навчальні заклади». По
Україні прокотилася серія об’єднань і ліквідацій. В
Одесі, що входить до п’ятірки регіонів України, де
існує давня традиція художньої школи, об’єднали
знамените училище ім. Грекова із театральним училищем, чим нівелювали самобутній художній навчальний заклад. Пізніше пішла боротьба за унікальне приміщення. Набагато раніше знищили Одеський художній інститут, приєднавши його до Харківського інституту, де була в той час столиця України. Зрозуміло, що після переходу столиці до Києва інституту в Одесі не відновили. Така ж доля
спіткала художнє училище у Дніпропетровську.
Ужгородський коледж врятувався від так званої
оптимізації завдяки екстреній виставці студентських творів на Хрещатику у квітні 1997 року в «Українському домі» разом із колективами Косова і
Вижниці та із залученням художньої громадськості. Очевидно, що, якби в 1997 році ми не відбилися
від оптимізації, не було б у нас ні художнього інституту, ні академії.
Отже, в кінці 1990-х рр. нам стало зрозуміло, що
уникнути долі Одеси і Дніпропетровська можна,
лише не зупиняючись у справі розвитку вищої художньої освіти. Розпочалася важка і систематична
робота з відкриття художнього інституту. Користуючись сьогоднішньою нагодою, хочеться згадати тих, хто брав участь у процесі.
Перші звернення про бажання відкрити в Закарпатті художній інститут ми здійснили при міністрові освіти України Василеві Кременю до його заступника Валентина Зайчука, який резонно заявив:
«Буду я в кожному селі інститут відкривати», на що я
йому зауважив, що не потрібно в кожному, а тільки
там, де є традиційна, регіональна, визнана фахівцями художня школа. Закарпатська художня школа визнана в колишній Чехословацькій Республіці,
гортиській Угорщині та в Радянському Союзі.
Звернення нашого колективу в Міносвіти було
підкріплене головою Закарпатської облдержадміністрації Г. Москалем, головою облради М. Андрусем,
головою НСХУ В. Чепеликом, президентом НАМ України А. Чебикіним і після подання Міносвіти проходило узгодження із Міністерством фінансів, Мінекономіки, Мін’юстиції було завізовано віце-прем’єрміністром Семиноженком, а потім уряд помінявся і
все почалося спочатку. Аналогічна друга серія походу за інститутом завершилася візуванням віцепрем’єр-міністром Д. Табачником, яке звучало наступним чином: «Враховуючи надзвичайну важливість збереження всесвітньо відомої закарпатської
художньої школи, заснованої видатним художником

і педагогом А. Ерделі, подальший її розвиток прошу
до 18 квітня ц. р. внести в установленому порядку
проект розпорядження Уряду, опрацьований в Секретаріаті Кабінету Міністрів України разом з президентом Академії мистецтв А. Чебикіним, ректором
Львівської академії мистецтв А. Бокотеєм та директором Ужгородського коледжу мистецтв І. Небесником». Узгодження проекту розпорядженням уряду
відбулося із Олегом Волковим та А. Чебикіним, А. Бокотеєм й І. Небесником з однією поправкою О. Волкова. Фразу про утворення Закарпатського художнього інституту Львівської академії мистецтв замінили на просто «утворення Закарпатського художнього інституту». 15 червня 2003 року Прем’єр-міністр України Віктор Янукович підписав розпорядження Кабінету Міністрів України про Закарпатський художній інститут.
Для повноцінного функціонування інституту нам
потрібні були титуловані викладачі із науковими
ступенями, вченими званнями і, звичайно, вищою
художньою освітою. Нас підтримали кращі представники Спілки: народні художники України Володимир Микита і Юрій Герц, народний художник
України – корифей графіки Василь Скакандій, першим керівником дипломних робіт з живопису став
народний художник України В’ячеслав Приходько,
якого полюбили студенти і хотіли бути схожими
тільки на нього. У нас, в академії тепер, як і раніше
працюють дві знамениті в Україні художниці, заслужені художники України Надія Пономаренко і
Людмила Корж-Радько. Людмила Андріївна є доцентом і має потенціал бути професором Закарпатської академії мистецтв. З цієї причини наш
трудовий колектив висуває її для присвоєння звання
народного художника України. Ми будемо уклінно
просити Геннадія Геннадійовича підтримати це
подання своїм авторитетом на київських пагорбах.
Ми були надзвичайно щасливими, коли розпорядженням Кабінету Міністрів створився Закарпатський художній інститут. Але внаслідок фінансових труднощів процеси об’єднання, ліквідації і
оптимізації не припиняються, всі закарпатці памʼятають, як у 2011 році нас хотіли приєднати до спільної університетської могили, де ми б мали шанс бути виробниками сувенірів при доцентсько-професорському товаристві. Повідомлення про нашу ліквідацію цілий рік висіло на сайті Кабміну, але Бог
милував. Цього року при сприянні і поданні листів
Ганни Іванівни Сопкової, Геннадія Геннадійовича
Москаля, депутата Верховної Ради України і члена
Наглядової ради нашого закладу Валерія Валерійовича Лунченка Закарпатський художній інститут
став, як того й бажав Адальберт Ерделі, Закарпатською академією мистецтв.
Колектив академії ставить перед собою завдання з активізації творчої і наукової діяльності, розвитку міжнародних зв’язків, щоб стати академією,
гідною слави закарпатської художньої школи.
Виголошено 1 вересня 2017 рок
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Небесник І. І. Шимон Голлоші і традиції закарпатського пленерного живопису. У статті йдеться про розвиток закарпатського пленерного живопису під впливом Нодьбанської школи Шимона Голлоші, а також творення закарпатської школи образотворчого мистецтва.
Ключові слова: Шимон Голлоші, Нодьбанська школа,
пленер, образотворче мистецтво, традії, новаторство.
Небесник И. И. Шимон Голлоши и традиции закарпатской пленэрной живописи. В статье говорится о
развитии закарпатской пленэрной живописи под влиянием Нодьбанской школы Шимона Голлоши, а также создание закарпатской школы изобразительного искусства.
Ключевые слова: Шимон Голлоши, Нодьбанская школа, пленэр, изобразительное искусство, традии, новаторство.
Nebesnyk I. Shymon Holloshi and traditions of Transcarpathian open air painting. The article deals with
development of Transcarpathian open air painting under the
influence of Nodban school of Shymon Holloshi and with
formation of Transcarpathian school of fine arts.
Key words: Shymon Holloshi, Nodban school, plein-air,
fine arts, traditions, innovations.
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Posing the problem. Teaching staff’s research of
Transcarpathian Academy of Arts are often aimed at
clarification of sources and methods of the artists who
worked in Transcarpathia and surrounding areas to
the emergence of Transcarpathian school of painting
in the twentieth century. As Josyp Bokshai noted, «…
in the late nineteenth - early twentieth centuries the
art of many countries underwent a process of building
up and strengthening their national art schools
opposed themselves to the official Salon art. Example
of Nodban school, which united around itself the
realist painters interested in developing at their
homeland truly national art of folk tradition, was in
front of our eyes».[1]
Presenting the main material. Today there is no
need to prove that Nodban School was of great
importance in the history of East European art. In
connection with the 160th anniversary of the birth of
the head of the school, and our Maramorosk
countryman (b. 1857 in Maramures-Siget) is an
opportunity to recall the activities of Nodban open-air
school, Shymon Holloshi’s life and Tiachevskyi period
of creativity(died in May 8, 1918 in the t. Tiachiv).
Grandfather and father of the artist (the last took
the name Holloshi in 1859) had a fashion goods store
in Maramures-Siget, which also sent him in 1873 to
Budapest to get education in trade schools, they
wanted the younger Shymon would became a trader.
The mother of the artist, a descendant of Armenian
intellectuals, was interested in literature and art and
kept Shymon childhood drawings. As a child, Shymon
learned Hungarian, Romanian, Armenian, Yiddish and
Ruthenian languages.
Art potentialities manifested in his music, as
evidenced was his playing the violoncello. In his youth
he had an order on making icons for the church in the
t. Koshtil, and in 1875 joined the Hungarian Royal
Institute of Art, where he studied for only one year
and returned home in Maramures-Siget. Two years
later, his brother Joseph persuaded his father to send
him to gain artistic education at the Munich Academy.
Working mainly in the genre of portraiture,
Shymon Holloshi received more recognition through
such works as «Letter of Yulishka », (1878), «Guardian
Angel» (1881), «Men act» (1881), «Project of Head»
(1883) , «Thief of apples» (1884), «Meditating
monk»(1883) and others. Since 1886, at the request of
the young artists who saw the portrait of »dreamy»
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Charles made Holloshi to start school where young
artists were preparing to join the Munich Academy of
Art, among them were Hungarians, Romanians, Poles
and Russians. High level of training provided an
opportunity for many people to become artists
without continuing education at the academy.
Over 17 years in Munich Sh. Holloshi gained the
credibility of portrait painter, a master of genre
scenes, and above all, the talented teacher, in his
studio where artists of Russian, Polish, Romanian,
Hungarian origin were trained. Sam Sh. Holloshi
studied at the Munich Academy under the direction of
L.Hablia and O. Seitz, who were followers of the head
of the German academism of Charles Pilotti (who was
the legislator of historical painting in Western
Europe). Model for Sh. Holloshi was the creativity of
Holbein, Leonardo, Rembrandt, Monet, V. Label, J.
Bastien-Lepage (truth poetry).[2]
While studying drawing, portraits’ painting, Sh.
Holloshi built on the principles of building a faced
body, placed in a geometric shape with regard to the
laws of perspective. In fact maestro stumps principle
of improved bodies introduced by artist Albrecht
Durer in German Renaissance.
After graduation the Munich Academy Sh. Holloshi
was before a choice, what creative way to choose historical academism, genre art or naturalism.
Holloshi had chosen the last. In 1896, when the
Hungarian people celebrated the millennium of his
homeland finding, Hungarian artists who worked in
many European countries had matured to the idea that
the national art can be created at home. The Sh.
Holloshi‘s student Ishtvan Ryiti recalled in his book, a
trip of about 20 young people on May 6, 1896 from
Budapest towards Satmar to Baia Mare (in HungarianNodbani). These artists are guided by the motto: « To
the nature! ». And when Virah Byila called their
settlement in Baia Mare "Hungarian Barbizon", this
name was willingly accepted. They also met with
rejection by the members of the Association of Fine
Arts, which worked in an Art Gallery.
Despite the opposition of official cultural policy
that protected academism, Nodbania had become a
significant event in the artistic life of Hungary,
Romania and indirectly Transcarpathia. As expressed
critic Zsuzsa J. Feher, «In Nodbani purifying fire rigid
academic laws of composition, color and dirty liar
literariness had disappeared»[1].
In 1897 and 1898, respectively members of
Holloshi’s school and their colleagues from Baia Mare
(Ferenczi Caroi, Torma Janos, Reiti Ishtvan, Ivani
Grunwald Baila, Hlats Oscar, Chalk Ishtvan) exhibited
their works in the halls of the old Art Gallery in
Budapest (now - University of Fine Arts ), which
caused a great resonance.
Although the landscape was not Sh. Holloshi’s
favorite genre, in connection with the order of «Khust
castle» artist actually started working on the
surrounding landscape. Then he began to work
«March of Rakoczy» and painted it until his death.
Then he worked on the topic «Zrini’s attack»,«The
problems of the country», «Apostle»,«Field». Since

1904 Holloshi worked in Tyachiv each year, in 1913,
he visited Maramures Siget. Among the landscapes of
Tiachiv period - "Landscape with apple trees," which is
exhibited in museums in Debretsen. Holloshi Sh. often
painted Mount Neresen. One of his Russian students
described as Holloshi drew Neresen in summer of
1916 but, not being satisfied with the excellent
picture, repainted it along with the change of seasons.
In his work he used as elements of naturalism as
impressionism. In his later years he wrote two selfportraits.
Conclusions. To find out what effect had or could
have Sh.Holloshi on artists who lived at that time in
Subcarpathia, it’s necessary to remember who
operated during Tiachiv period or period of Baia Mare.
Among the artists, elder founders of the Transcarpathian school of painting who were involved in
these success Diulo Virah, Diulo Iyas, Omelian
Grabowski, Andorra Novak and successor Mihai
Munkachi - Imre Revesz can be called. Obviously the
above artists had enough information about the
activity of Sh. Holloshi, but they do not set such tasks
before themselves as set Adalbert Erdelyi and Joseph
Bokshai - training a new generation of artists in
Subcarpathian Rus.
Perhaps Diulo Virah who was Shymon Holloshi‘s
student
borrowed from the teacher mostly in
portraiture and genre painting. At his suggestion
Nodban school became known as the Hungarian
Barbizon. In times of Erdelyi and Bokshaі the same
colonies of charming nature villages Uzhok, Stavne,
Kushnitsa, Zhdeniievo were organized.
Especially landscape painting flourished in
Transcarpathia at the Soviet period of Anton Kashai’s
activities. Bright representative of this trend is the art
of Andrii Kotska, Gabriel Gliuck, Zoltan Sholtes, Vasyl
Burch, Adalbert Boretskyi, Ivan
Shutiev Anton
Kovach, Vasyl Skakandii and others. In fact, open-air
painting is a brand of Transcarpathia.
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Ш. Голлоші. Лущіння кукурудзи. Полотно, олія, 1885

Борош Ю. Шимон Голлоші та нодьбанці. У статті
автор розкриває провідну роль постаті Шимона Голлоші
у формуванні відомих митців Угорщини, наголошує на
недостатній оцінці його доробку мистецтвознавцями в
Угорщині і за її межами. Автор описує основні історичні
причини та реалії формування Нодьбанської мистецької
колонії, торкається проблем і конфліктів між окремими
митцями та Шимоном Голлоші, у результаті чого наставник змушений був шукати нові місця для літніх пленерів, серед яких важливу роль відіграв Тячів.
Ключові слова: Шимон Голлоші, Нодьбанська школа,
Угорщина, Тячів, пленер.
Борош Ю. Шимон Голлоши и нодьбанцы. В статье
автор раскрывает ведущую роль фигуры Шимона Голлоши в формировании известных художников Венгрии, отмечает недостаточную оценку его работ искусствоведами в Венгрии и за ее пределами. Автор описывает основные исторические причины и реалии формирования
Нодьбанской художественной колонии, касается проблем и конфликтов между отдельными художниками и
Шимоном Голлоши, в результате чего наставник вынужден был искать новые места для летних пленэров, среди
которых важную роль сыграл Тячев.
Ключевые слова: Шимон Голлоши, Нодьбанская
школа, Венгрия, Тячев, пленэр.

Ш. Голлоші. Автопортрет. Полотно, олія, 1916

Borosh Yu. Shymon Holloshi and Nodban school. The
author demonstrates an importance of Shymon Holloshi in
the process of formation of famous Hungarian artists, emphasizes underestimation od his work by art experts of Hungary and other countries. The author provides historical reasons and realia of formation of Nodban art school, covers
problems and disputes between some artists and Shymon
Holloshi resulting in the need to search new places for summer plein-airs, and Tiachiv played an important role here.
Key words: Shymon Holloshi, Nodban school, Hungary,
Tiachiv, plein-air.
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Шандор Берегі (Самуїл Веббер). Портрет М. Мункачі

Hollósy Simon a magyar festészet történetének egyik
legellentmondásosabb személyisége. Remek festő, kiváló pedagógus volt, mégis, talán mert élete nagyrészét külföldön töltöttte, nem foglalja el az őt megillető helyet a művészettörténet-írásban. Festészetének
ismertsége alig mérhető hírnevéhez. A Hollósy-recepcióban sokkal nagyobb helyet foglal el a szóbeli megnyilatkozásaiból, leveleiből, tanítványi memoárokból
származó információk értelmezése, mint életművének
elmélyült elemzése.
Jellemző, hogy miközben nevéhez fűződik a nagybányai művésztelep létrejötte, hiszen az ő müncheni
iskolájában született meg a nagybányai nyári gyakorlatok gondolata, a „nagybányai stílus” kialakulásában
festészete kevés szerepet játszott. Ráadásul itt érte
élete legfájóbb kudarca is, amikor szembesülnie kellett
azzal, hogy korábbi tanítványai nem csak eltávolodtak
tőle, de számára lényeges kérdésekben szembe is fordultak vele. A róla fennmaradt emlékezések impulzív,
szenvedélyes alkatát, a valóság ösztönös, korlátoktól
mentes szemléletét és festői újrateremtését hangsúlyozzák, művei viszont egy szigorúan következetes, a
festői problémákkal hosszú ideig küszködő, rendkívül
tudatos alkotó képét sugallják. A naturalizmus szószólójaként kevés, bár annál jelentősebb naturalista képet
festett, és annak ellenére, hogy a leghatározottabban
hírdette: egy festő egyetlen igazi „tanítója” a természet
lehet, festészete ezer szálon kapcsolódik az európai
festészeti hagyományhoz. De az is elmondható, hogy
miközben iskoláját rendkívül nagy elismerés övezte, és
pedagógiai képességeiről, szuggesztív tanítási stílusáról tanítványai dicshimnuszokat zengtek, alig került ki
jelentős festő a keze alól.

Hollósy müncheni festőiskolája révén került kapcsolatba azokkal a fiatal magyar festőkkel, akikkel
1896-ban megalapította a nagybányai művésztelepet.
Az iskola 1886-ban alakult, amikor két sikeres kép, a
Tengerihántás és a Merengő létrehozása után barátai
arra bíztatták, hogy alapítson egy szabadiskolát. Hollósy eleinte a Bajor Királyi Képzőművészeti Akadémiára készülő fiatalok felkészítését vállalta, de rövid időn
belül sokan iskolája kedvéért hagyták ott az akadémiát. Tanítványai között számos magyar volt, de a többség a világ különböző országaiból Münchenbe sereglő
művésznövendékek közül került ki. Ez a nemzetközi
jelleg határozta meg az iskola szellemiségét, ezt hozta
magával Hollósy Nagybányára is a kolónia első hat
évében.
Kezdetben csak a Hollósy-iskola nyári, plein-air gyakorlataihoz keresett alkalmas helyszínt Magyarországon. Az előzményekhez tartozik, hogy 1894-ben Hollósyt felkérték Budapestről egy művészeti akadémia tervezetének elkészítésére. A csapongó, szabad szellemű
mester ötletekben gazdag, de formailag aligha megfelelőnek ítélt tervezetét azonban nem fogadták el, így
Hollósy Nagybányán remélte megvalósítani elgondolását, amelynek legfontosabb célkitűzését ‒ a természet után való festést ‒ inkább valóra lehetett váltani
egy deszkából ácsolt kerti pavilonban, mint egy kőből
épült tekintélyes palotában. A hegyek alatt meghúzódó
kis bányászvárost két korábbi, nagybányai származású
tanítványa, Thorma János és Réti István ajánlotta Hollósynak, aki máramarosszigeti lévén, örömmel készült
a szülőföldjéhez közeli helyre. Amikor már körvonalazódni kezdett a leutazás, Hollósy meghívta a baráti köréhez tartozó, Münchenben élő festőket, hogy csatlakozzanak a társasághoz. Így került Nagybányára Ferenczy Károly, aki az évek folyamán a nagybányai művészet emblematikus alakjává vált, vagy Iványi Grünwald Béla, aki a Hollósy-iskola társtulajdonosaként
ment az iskolával.
Hollósy deklarát művészeteszménye egész élete során a naturalizmus volt, ami azt jelentette volna, hogy
mellőzve mindenfajta kialakult látásmódot és ahhoz
kapcsolódó formanyelvet, egy festő kizárólag a szeme
elé táruló természeti látvány (ebbe beleértették az emberi alakot is) megfigyelése, rajzolása majd festése
által alakítja ki saját, objetivitásra törekvő ‒ a személyiség szubjektív „szűrőjét” mellőzni mégse tudó, ezért
egyéni ‒ festésmódját. E célkitűzés önmagában is ellentmondásos, hiszen egyetlen festő sem tudja teljesen
elfelejteni amit felkészülése idején tanult. A festészet
nyelvi elemei, melyekkel a legeredetibb festők is dolgoznak, óhatatlanul az egyetemes (ez esetben európai)
festői hagyományban gyökereznek. Ha valaki mindenféle képzettség nélkül, pusztán ez előtte álló természeti vagy tárgyi motívumok lerajzolásába/festésébe kezd, mesteri irányítás nélkül nem jut messzire. A
magyar festészet igazi „barbár zsenije”, Csontváry Kosztka Tivadar is hosszabb időt töltött előbb Rómában,
ahol nem tanult ugyan festeni, de annál inkább látni,
majd Hollósy szabadiskolájában, a karlsruhei és a düsseldorfi akadémián, illetve a párizsi Julian akadémián.
Hollósy naturalistának mondott képei is számos „elődöt” tudhatnak magukénak. Így legjelentősebb korai
13
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műve, a Tengerihántás Wilhelm Leibl átgondolt, Holbein és Dürer festői nyelvezetét felhasználó látásmódját követi. A látszólag spontán kompozíció Rubens
egyik Münchenben őrzött, Leibl által is interpretált képének, a Vadászjelenetnek alapsémájára épül. A Merengő és az azt követő évek életképei ezzel szemben
Rembrandt, illetve a holland zsánerfestészet hagyományából merítenek. Tanítás közben (a tanítványok visszaemlékezéseiből tudjuk), illetve leveleiben Hollósy
számos olyan festőt sorolt fel, akinek munkái valamilyen módon fontosak voltak számára, így Holbein, Rembrandt, Velasquez, Ribera, Manet, Leibl, Menzel, Millet,
Bastien-Lepage nevét többször említette. Pályája
második felében Goya és Cézanne műveire hívatkozott
leggyakrabban. A magyar festők közül Szinyei Merse Pált
és Mednyánszky Lászlót becsülte a legtöbbre.
A nemzeti művészet megteremtésének gondolata
az 1880-as évek végén és az 1890-es évek első felében
foglalkoztatta. A későbbiekben Hollósy leginkább egy
etikai értelemben vett igazság megragadására törekedett, erre buzdította növendékeit is. A naturalizmus
valósághűségének is ez lett volna a célja. Szembeszállni a művészeti akadémiákon elsajátítható, és a hivatalos kiállítóhelyeken díjazott „hazugsággal”, a sokat ismételt formák kiüresedett sematizmusával. Határozottan ellenezte a „fejből festett dolgokat”, kizárólag a
model tüzetes megfigyelésén alapuló festési gyakorlatot fogadta el. Ugyanakkor kívánatosnak tartotta,
hogy egy jól megrajzolt tanulmány után a festő készítsen egy gyors vázlatot ugyanarról a modelről fejből,
mintegy rögzítve annak formai szerkezetét. Az alkotói
folyamatot a látottak valósághű újjáteremtésének de
nem másolásának tekintette. Ezt azonban csak igazán
tehetséges tanítványai értették meg. A többség elveszett a legapróbb részletekig menő naturalista formaelemzés útvesztőjében.
Életvitelében is ezt az „őszínteséget”, meg nem alkuvást képviselte. A polgári külsőségekkel szemben a
bohém szabadságát, egyéni értékrendszerének érvényesítését hírdette. Kompromisszumot nem ismerő
magatartása számos konfliktusba keverte, mind a hétköznapi élet, mind a művészeti közélet terén.
Hónapokig tartó előkészületek után a Hollósy-iskola és a hozzá csatlakozott, már nem növendék festők
(Ferenczy Károly, Iványi Grünwald Béla, Réti István,
Thorma János, Csók István) 1896 májusában, rövid budapesti megszakítás után érkeztek Nagybányára. Az
utazást szuggesztív képben örökítette meg Réti István
a nagybányai művésztelepről publikált monográfiájában. Az első nyár jórészt a tájjal való ismerkedéssel
telt. A következő hat évben Hollósy rendszerint május
körül érkezett Nagybányára és októberig maradt a
művésztelepen. Idejét majdnem teljes egészében a
tanításnak szentelte, esténként pedig a helyi kávéházban művészeti vitákat folytatott barátaival és tanítványaival. 1897-ben és ’98-ban a Hollósy-iskola növendékei és a szabad nagybányai művészek együtt állítottak ki a régi Műcsarnok termeiben. A kiállítások meglepetést okoztak a nézőknek, akritikai visszhang vegyes volt. 1899-ben azonban már nemkaptak külön
termet, képeiket beolvasztották a Műcsarnok rendes
évi kiállításának anyagába. Tiltakozásképpen ettől
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kezdve Hollósy és iskolája külön kiállításon, a Nemzeti
Szalonban mutatta be az évi termést Budapesten. Mindez azonban egyre fokozódó ellentétekhez vezetett
Hollósy és a művésztelep vezető festői között, ami, tanári munkája fölött további akadályokat jelentett Hollósy számára a független, szabad alkotás gyakorlásában.
A nagybányai években Hollósy nagyon keveset festett. Mégis, az 1898-ban készült Zászlótartó ismeretében elmondható, hogy más úton, mint Ferenczy, de
ugyanolyan messze jutott a plein air festés gyakorlatában, mint kollégája. A kép a Rákóczi induló című kompozíció egy részletének külön megfestett változata. A
Rákóczi induló témája az 1895-ben festett Kossuth-nótában merült fel először, kibontakozásában szerepet
játszott Hollósy elmélyülése Kiss József Tüzek című
versének gondolatvilágában. Kiss József költő 1896
nyarán látogatta meg a nagybányai kolóniát, majd felkérte a festőket következő kötetének illusztrálására.
Hollósy az Egy szőke asszony és a Tüzek illlusztrálását
vállalta. E gyújtóhangú költemény, mely oly sokban
emlékeztetett Petőfi Sándor verseire, valóban ihletet
adhatott a felhevült tömeg forradalmi indulatát és egyben örök vereségét és keservét kifejező Rákóczi-nóta
képi megjelenítéséhez. Érdemes felidézni a vers azon
szakaszát, amely mintha húsz évre előre meghatározta
volna Hollósy e soha be nem fejezett – mert be nem
fejezhető – kompozíciójának egyre radikalizálódó változatait: Ha összeomlik mindaz, ami korhadt, / Mi évezredek véres bálványa volt, / És oduikból elővánszorognak / A rászedett, a megcsalt milliók... / Látom mozdulni ‒ látom keveredni ‒ /Egy új Marseillaise gyújtó hanginál, / Az ócska tetőkbe üszköket vetni, / Míg az utolsó
is véres lángban áll!” Hollósy monográfusa, Németh Lajos realista műveknek nevezte a Rákóczi induló változatait, mert, mint írja „ a realizmus nem forma, hanem
a valóság lényegi összefüggéseinek művészi sűrítése” –
és tegyük hozzá, minden esetben társadalomkritikai
indíttatásu. E vonásaiban különbözik gyökeresen a naturalizmustól. Hollósyt élete végéig foglalkoztatta a téma. Számtalanszor úgy érezte, mindjárt megvan, sikerült megfestenie a lelkében élő víziót, majd az eredménnyel mégis elégedetlenül újrafetsette, vagy újrakezdte. A kép 1900 utáni változatait, sajnos, csak fekete-fehér reprodukciókból ismerjük. Csak remélni lehet,
hogy idővel előkerül valamelyik, de az sem zárható ki,
hogy Hollósy többi hagyatéki képével együtt ezek is
elpusztultak.
1901 őszén, a kiéleződött elvi ellentétek és az anyagi természetű nézelteltérések miatt, amelyek Hollósy
magánéletét is érintve párbajhoz vezettek, Hollósy
végleg elhagyta Nagybányát. 1902-ben Ferenczy Károly, Réti István, Thorma Jánso és Iványi Grünwald Béla
megalakította Nagybányai Festők Társaságát és átvette a szabadiskola vezetését.
Hollósy 1901 őszétől folytatta rendes müncheni
életét. Megrendeléseket kapott, vezette iskoláját és különösen nyaranta, festett. 1902-től új magyaroszági helyszínekre vitte tanítványait: 1902-ben a balatonparti Fonyódon, 1903-ban az erdélyi Vajdahunyadon, 1904-től,
két év kivételével a tiszamenti Técsőn dolgoztak. 1913ban szülővárosába, Máramarosszigetre, 1915-ben a Kolozsvár melletti Gyaluba vitte iskoláját. Hogy a több
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éves ismétlődés ellenére sem érezte igazán jól magát
Técsőn, jelzik a különböző városokkal, mint lehetséges
helyszínekkel, folytatott tárgyalások. Így felmerült
Visk, Debrecen, Szeged, és mint láttuk, megvalósult, de
nagy csalódást okozott Sziget. A háboru kitörése megrendítette és elkeserítette Hollósyt. 1917 tavaszán úgy
érkezett Técsőre, hogy élete hátralevő részében ott
marad. Nem tudhatta, hogy ez az idő már nagyon rövid. Újra akarta festeni a Rákóczi indulót, de további
figurális képtervei is voltak.
1918. május 8-án hunyt el.
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ART AND PEDAGOGICAL CONCEPTS
OF SHYMON HOLLOSHI
DURING TIACHIV PERIOD

Луценко І. В. Творчо-педагогічні концепції Шимона Голлоші тячівського періоду. У статті робиться
спроба означити особливості колористичного та композиційного експериментів у живописних творах Ш. Голлоші, створених в останньому, тячівському, періоді його
творчості. Розглядаються шляхи впровадження творчого методу митця у мистецько-освітнє середовище. Порушена проблема висвітлюється на основі епістолярної
спадщини та спогадів його учнів. До уваги беруться твори живопису, які виконувалися художником на пленері,
що став домінантою мистецької діяльності зазначеного
періоду.
Ключові слова: творчий метод, композиція, колористика, концепція.
Луценко И. В. Творческо-педагогические концепции Шимона Голлоши тячевского периода. В статье
делается попытка обозначить особенности колористического и композиционного экспериментов в живописных
произведениях Ш. Голлоши, созданных в последнем, тячевском, периоде его творчества. Рассматриваются пути
внедрения творческого метода художника в художественно-образовательную среду. Затронута проблема освещается на основе эпистолярного наследия и воспоминаний его учеников. Учитываются произведения живописи, которые выполнялись художником на пленэре, ставшем доминантой творческой деятельности указанного
периода.
Ключевые слова: творческий метод, композиция,
колористика, концепция.
Luchenko I. Art and pedagogical concepts of Shymon
Holloshi durind Tiachiv period. The article is an attempt
to determine distinctive features of coloristic and compositional experiments in works of Shymon Holloshi, created
during the last Tiachiv period of his art life. Ways of introducing his art methods into art ad pedagogical environment
are reviewed. Ideas in the article are based on epistolary
heritage and recollections of his apprentices. The author
takes into consideration art works created by the artist on
plein-air that has become a dominant of his art activities of
the stated period.
Key words: art method, composition, coloristic, concept.
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Posing the problem Considering the specific
question of art colonies in the European space late XIX
- early XX centuries, primarily take into account
cultural and social factors that encourage and facilitate
the introduction of such phenomena. This period is
characterized by signs of subjectivization of creative
process in artistic environment. The ideas of neoromanticism has filled art space and art is expanding
their social and cultural framework, getting rid of elite
status. Revolutionary ideas of Barbizonists and later
the Impressionists who formed the new approaches in
the selection of creative and methodological tools
outline the latest platform for further developments,
changing cultural priorities of Europe. In art education
schools and colonies of arts which ideological
emphasis were shifted towards unacademic
alternative postulates and creative research. These
private studios were deployed mainly in the art
centers of Europe, Paris - Julien Academy, Cormon and
Kallarosi in Munich – Anton Azhbe and Shymon
Holloshi.The last one inculcated the idea of plein air
studios, examples of which are Nodbani and Tiachiv
colonies.
Presenting the main material. Today the figure of
Sh. Holloshi held as one of the most famous artists and
teachers in Europe late XIX - early XX century. School
which trained a significant number of artists almost all
over the world (more than a thousand people). Among
these were many artists from Central and Eastern
Europe: M. Dobuzhynskyi, W. Tabor, A. Tikhomirov, S.
Hrzhebin, Petrov-Vodkin, K. Istomin, D. Burliuk, A.
Kravchenko, G. Narbut, T. Demkiv, I. Trush, K.
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Kryzhanovskyi etc. [4: 51]. Most of these artists, and
many others, visited the studio in Tiachiv.
Unfortunately, we came to a small number of works,
documents and theoretical developments оf Tiachiv
period. But, nevertheless, tries to trace the changes
that had occurred in his work, and to analyze the last
period of his work in Tiachiv, which today is the least
studied. However, the task is to outline the scope of his
creative and pedagogical concepts based on individual
opinions and practical implementations of painting.
Existing new teaching ideas put forward by Sh.
Holloshi attracted the attention a lot of members of
the European artistic process. His school in Munich,
Nodbani and later in Tiachiv realized as a creative
alternative model of improvement and making
significant contributions to new pedagogical
statement of principles and methods of art education
in Europe. At this pedagogical direction Sh. Holloshi
rallied around his students who adhered to its
principles and methods regarding the need to improve
creative skills in terms of plein air [10: 266]. As a
teacher and a practicing artist, he had considerable
authority between students. In the methodological
doctrine, he stressed the «feeling» form, warning
against too much «dry» and «becoming involved». His
pupil M. Dobuzhynskii wrote in his memoirs, «all he
said - with great passion and sincerity» - was much
thinner than A. Ashbe’s correction. He always stressed
to peek the character and individuality of person. In
contrast A. Ashbe did not offer ready-made formulas,
in which he was completely alien «academism» [2:
160]. In this case, the student is given a separate
position, which makes it possible to see the benefits of
educational systems. The main difference between
these teachers as A. Ashbe, S. Holloshi and K. Ferenczi
is contradictory views on educational theory that was
the interpretation of the role of nature and the laws of
the picture plane, the principles of understanding and
sense of form in nature and narrow considerations of
philosophy. In particular, Sh. Holloshi emphasized the
role of the mind and consciousness of the artist in the
transmission of the plane visible forms, and individual
decisions of each author in the choice of methods and
means of creative implementation [2:52].
From 1902 to the end of life Sh. Holloshi creative
educational activities distributed between Munich
winters and summer open-air practices, particularly in
Tiachiv. The artist was currently active, he travelled on
a short open-air travel and in other places of the
Austro-Hungarian Klush-Napoca, Siget, Debretsen, Dőr
and so on. D. This search finally ended in 1912, the
artist worked mostly in Tyachiv. The last stage of the
works clearly marked with the tendency of
picturesque searching among the local landscape,
which was embodied in his paintings of this period:
"Tiachiv Outskirts" (1912), "Landscape near Tiachiv"
(1910), "Yard of the cart" (1912) "Yard" (1912) and
others. The artist reproduced the materiality and
volume, combined with a lot of reflections, its local
color combinations were characterized by richness of
tonal relationships [6, 50].

These works are somewhat close to the means of
Impressionism and simultaneously had a characteristic individual emotions, including compositional experiments.
During this period, the artist maintained active
correspondence with his students and friends. After
reading the epistolary legacy of Sh. Holloshi one can
talk about his thoughts on art education. Looks of
master’s mature on the methods of educational and
artistic processes one can analyze on the material of
project development for the Munich Academy of Arts,
proposed in 1894 to Sh. Holloshi « Flirting with this
genre (Munich academic painting) is very harmful
waste ... Paris School educates first of all clarity and a
sense of spiritual life ... not from books but from
nature ... toward enlightenment ... toward selfawareness and relationship with their native land ...
»[12: 613]. The author touched upon the concept of
"homeland", emphasizing the ethnic features, folklore
or even provincial character of the landscape. In
correspondence with his friend Byilo Sh.Holloshi
wrote: "... my biggest positive that this amoral world I
still can not come home, to bring people here and
show that Hungary, which I know it ... now the third
time they were here in Tiachiv. After that I have been
going nowhere. People are better. This region is strong
and beautiful "[12: 11]. Sh. Holloshi province that saw
prospects for the artist, which together with the
surrounding nature formed the creative nature of the
artist, and which could draw themes and ideas. In
Tiachiv the artist paid great attention to
communication with colleagues and students, local
farmers, children. Evenings in the colony there were
discussions about art and its place in society role.
Holloshi drew in the coutrysides. The artist even made
sketches in the mountain village of Yassinia, where he
spend three days, and then told the students about the
area where White and Black Tisza were interflown.
Holloshi’s cognitive position was the main source of
expression, which was supplemented by practical
experience acquired among nature and people.
The phenomenon of « Tiachiv Barbizon » poorly
understood currently. Many paintings and sketches of
last years of Holloshi’s life were lost, some kept in
private collections. However, we can say that in the
provincial town of Transcarpathia in the early
twentieth century the artistic phenomenon "Tiachiv
art colony" was held where one of the most famous
European teachers and artists worked and completed
his creative career. Defining the role of Sh. Holloshi in
artistic and educational processes in Europe the first
half of the twentieth century. It should be noted the
importance of creative and methodological
developments of artist for the further development of
some regional schools of painting in European space.
In particular, known Transcarpathian painter Josyp
Bokshai noted that in the late XIX - early XX century in
artistic process of many countries underwent a
process of building up and strengthening their
national art schools opposed themselves to the official
Salon art. "Example of Nodban school, bringing
together
interested artists in developing their
17
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homeland, truly national art with true folk tradition of
realist painters, was before our eyes" [1, 3].
In Tiachiv Sh.Holloshi remained isolated from the
artistic life of Hungary, not taking part in exhibitions,
working in an environment which differed from
Nodbani and Munich. He surrounded himself with new
students from different countries [4: 1160].
Most of the works created during this period Tiachiv landscapes of outskirts. Creative writing style
took some stylistic variations. Composite principles on
which the artist built the landscapes showed
moderation and strong coordination of shapes and
colors and compositional experiment which he
referred in his work "Yard of the cart" (1912). The
work describes the content and compositional
dominant. Elements of landscape built somewhat
fragmented: some landscape visas in the foreground,
the background were complemented by landscape
elements. Composite activity of painting built
diagonally, which roughly divided the work into two
parts. But this problem was solved by the author
through the color balance link and vibration of
celestial background and shadow falling on the house,
which was modeled through blue and purple colored
shades.
The level of professional solutions to complex
challenges that Holloshi posed, determined not only as
a professional teacher, but also showed him as a good
practice-painter. In landscape "Autumn mood" (1916)
(established in Tiachiv) confirmed the artist's own
skill, where the frontal placing of three plans of
landscape conventionally separated the plane work,
and through compositional dominant - kontrazh image
of the tree - the composition combined work, paying
viewer‘s attention to the contrastly active center. A
large number of silver-green hues and softness
delivered smear ensure lyrically melancholic mood of
the landscape. In the creative and methodical
approach Sh. Holloshi followed the principle that
guided Claude Monet in some extent, referring to the
same motif several times. There was a characteristic
and tuning work in the open air in several stages,
unlike the Impressionists, who tried to quit during the
first impression [11: 112].
Painter watched the object for a long time before
starting to work. These postulates were characteristic
in the open air works of artists working toward
naturalism.
If Sh. Holloshi’s previous search periods (studies in
Munich and teaching in their own school) flowed in a
way embodiment implementing motifs, where the
theme is accentuated in romantic and domestic scenes
of Hungarian national type, the period of staying in
Tiachiv almost completely transformed in the process
of implementation of cognitive nature, which he
motivated the creative process [7: 123]. During this
period Holloshi found new ways of making the
landscape where the composition was somewhat
destructive tasks on conventional academic rules of
construction work.
Colorful Impressionist findings were an artist
means of plans implementation. This creative position
18

suggested genre updates and artist presenting an
alternative way to open-air art.
It is known that the dominant trend in his work
during this period was the landscape genre, but here it
continued to creat and worked on the theme of the
entire artistic life - the painting "March Rakootsi."
Among Tiachiv residents artist looked for images of
Slavs, which were reflected in the many versions of
this work. The main purpose of staying in Tiachiv Sh.
Holloshi wrote in a letter to one of his students: "Now I
think only about Tiachiv. So far, I paint mostly
landscapes here, I need to study color. But the main
wealth is in the type of men who live here "[11: 106].
Tiachev period was a search and deepening the
internal content of painting as an attempt to offer an
alternative to typical experiment solution within the
landscape genre.
Around 1910 Sh. Holloshi tried to modify some
artistic language of last creative period. This was
reflected not only in its landscapes, but also in selfportraits and some sketches of the painting "Rakoczy
March" which was seen a characteristic monumental
simplicity, sometimes twinkling flatness and color
unity [5, 56]. Such features are typical of his works:
"Self-Portrait" (1916), "The girl in the green hat"
(1900) and "Blank" (1912). There Sh. Holloshi applied
maximum load composite plane with colored spots
and generalized way of tonal contrast, separated
portrait from environment creating thereby a
monumental entourage of picture.
Working in Tiachiv Sh. Holloshi almost refused of
patriotic motivations of creative past. He delved into
the inner existentialism, philosophical arguments and
problems of the time. The artist chooses to work for a
deep inner meaning of ideological work, about which
the decades «Rakoczy March». This painting is
motivated by the idea of Hungary association, or
rather nations which were a part of its membership in
the past century to new consolidating principles. Artist
socialist views that characterized the European space
of time formed the basis of the creative idea, when a
large number of people rose up against the Austrian
monarchy led by Count Ferenczi II Rakoczy. The new
ideological content of the work, its revolutionary
character duplicated protesters artist nature, proving
epistolary heritage of Sh. Holloshi «..all new in
literature and art comes from French, and here I carry
the banner of the Academy in Munich but rather
against it» [ 8: 8].
The artist distanced himself from lyrical ideological
and artistic developments of the previous periods and
found new ways of improving their own skills - openair studio, justifying the use of color modulations in
solving plan of work «Rakoczy March». The
importance of this event in terms of tradition had
became essentially new creative and methodical
approach when an artist found a compromise ideas
solution and means of artistic training in the open air
painting.
Conclusions. So, it is important to highlight the
achievements of creative and open-air education and
learning achievements in Sh. Holloshi art colony in
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Tiachiv. The creative method of the artist singled out
in ways of cognitive perception of nature in the open
air. However, the open-air search and analysis of
environment, artist finds a place of ideas
implementation of figurative compositions by means
of plein air visions. The author also refers actively to
search for local types, which embodies imaginative
solutions of multifigured compositions.
Outstanding, mysterious and tragic life of Sh.
Holloshi as one of the innovators of the end of XIX early XX century, gave impetus to development of
many creative personalities of European space for
decades to come. Innovation in the open air landscape
launched by Sh Holloshi, is regarded as a separate
direction of contemporary art search.

Sh. Holloshi. Rakoczy March, sketch
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Постановка проблеми. Аналізуючи важкий соціальний стан суспільства та проблеми демографії
Затисся й Мароморощини кінця ХІХ століття, цілком зрозуміло, чому більшість молодих талановитих митців Закарпаття після завершення навчання
були схильні самостверджуватися та шукати творчі інспірації за межами свого регіону та навіть країни. Основним трампліном мистецького вишколу
для наших краян тоді була Школа орнаментального рисунку в Будапешті (зараз Угорський університет образотворчого мистецтва), звідки випускники продовжували освіту у Відні, Мюнхені, Парижі
рідше Дрездені. Відомо, що у місцевих гімназіях,
семінаріях чи, приміром, Ужгородській спеціалізованій керамічній школі на території сучасного Закарпаття надавалася достатньо кваліфікована підготовка з креслення та малювання, цим самим закладався ґрунт для формування покоління ряду
талановитих митців, частина яких покидала рідну
землю, а деякі все ж поверталися. Кожен митець у
той час прагнув знайти окрему творчу атмосферу,
осередок з метою самоствердження та пізнання
найбільш актуальних перетворень у тодішніх культурно-мистецьких процесах.
Виклад основного матеріалу. Будапешт кінця
ХІХ століття активно готувався до державного міленіуму. У столиці Угорщини проводилися тендери
на створення нових скульптурних ансамблів, будувалися театри, палац мистецтв, музеї, роздавалися
майстерні художникам, а поблизу Мукачева (с. Копинівці) виконується масштабна 120-метрова діарама
Арпада Фесті «Прихід угорців». Цей святково-урочистий настрій, національне піднесення та патріотизм
громадян і створювали умови для формування нового мистецького бомонду. Адже на рубежі ХІХ-ХХ століть в Угорщині діяльність художників на стільки
активізується, що починають відкриватися нові
приватні студії для художників та формуватися
мистецькі колонії, переповнені молодими амбіційними художниками, які бачать все по-новому і хочуть покорити світ.
Цей творчий дух, який заполонив антураж тогочасної Угорщини не міг не запалити душі молодих, сповнених надій митців. Саме у цей період і
починається формування нового «Барбізону» в тоді ще угорському місті Нодьбаня.
Феномен Нодьбані є своєрідним відображенням
основних проблем культурно-мистецького перезавантаження Європи, які на початку були проголошені декадентськими ідеями натуралізму Бастєна
Лепажа, Дагнана Буверета, а пізніше знахідками
імпресіонізму, постімпресіонізму, які сприяли виходу із тенет закостенілого академізму. Сподвижники саме цих ідей формують у Європі нові мистецькі напрямки та вільні школи, об’єднуючи навколо себе прогресивних митців. Однією із таких утворень є всесвітньо відома мистецька школа Шимона
Голлоші, яка пізніше стала базовим закладом для
вдосконалення майстерності художників у Нодьбанській мистецькій колонії. А сама Нодьбаня –
Меккою митців нової генерації.
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Про навчання митців із Закарпаття можна знайти матеріали в окремих угорських виданнях, зокрема журналі «Művészet» за редакцією Кароля Ліка або в тодішній угорській періодиці. Серед низки
митців ми знаходимо прізвища тоді вже зрілих художників з Ужгорода. Приміром, живописця Дьердя Ревеса (учень братів Климковичів), який у якості гостя часто навідувався до вихованців нової школи
та, за словами Едмунда Каціані, запрошував їх до
себе у мюнхенську орендовану оселю побесідувати
біля вогню за пивом та смаженим салом (Kacziány
Ödön. Emlékezések a múlt századból) (Művészet №10.
Bp., 1912. – C. 401). Вихованці школи називали його
просто Дюрко-бачі та ставилися із особливою повагою, оскільки в національно-визвольній революції 1848 р. він дослужився до капітана і постійно
розповідав їм цікаві та гумористичні історії. Другим митцем із старшого покоління був учень Карловського, а пізніше Холлоші Йожеф Карвалі, який
у Мюнхен приїхав теж із Ужгорода. На противагу
академічній виваженості в живописі він був людиною богемною, ім’я якої наприкінці життя та після
смерті майже взагалі було забуте в Угорщині. Так
його характеризує у своїх спогадах близький товариш, відомий угорський артист Юлій Гегедуш.
Натомість більшої слави здобув живописець із
Оросієва Юлій Вароді, який потрапив до Шимона
Голлоші на початку 90-х років після навчання у
Йоганна Хертеріча, професора Мюнхенської академії мистецтв, та Ашбе. З біографії художника відомо,
що його батько був інженером, Юлій швидко осиротів, тому, закінчивши школу, примкнув до бродячих артистів, з якими заробляв собі на хліб. Також
у вільний час він виготовляв цехові вивіски, малював дешеві образи на релігійну тему та навчився
технології виготовлення скрипок. Перебуваючи
тимчасово у Дебрецені, на нього звернув увагу один
фотограф, який приютив його та навчив розфарбовувати фотографії. Накопивши достатньо грошей,
юнак їде здобувати художню освіту до Мюнхена.
Після академії та відвідин школи Ашбе йде до Голлошія, ідеї якого його найбільше вабили. Незадовго до міленіуму, з часу завоювання угорцями батьківщини, повертається в Будапешт та допомагає у
роботі Арпаду Фесті над знаменитою діорамою. Заробивши немало грошей, відвідує Лондон, Амстердам, Рим, Неаполь, Флоренцію та Берлін. У 1918 році в Будапешті він виставляє 54 полотна, які столична публіка та критика сприймають дуже схвально, а в 1926 році отримує премію найбільш престижного клубу художників «Fészek».
До Мюнхена переїздить на навчання також юрист
за основною освітою, уродженець Косина Бейла Хорті,
який настільки закохався у мистецтво, що згодом
стає єдиним художником із Закарпаття, котрий з
перших днів Нодьбанської мистецької колонії працював поряд із Шимоном Голлоші навіть після передислокації колонії на нове місце у с. Тячів. Він
залишився вірним йому до кінця, навіть незважаючи на свою зайнятість, пов’язану із суспільно-політичною діяльністю. Уперше власні твори художник експонує в Мюнхенському Гляспалаці (Glaspa-

las) в 1892 році. Після студій у Мюнхені Б. Хорті їде
в Париж, де навчається у академії Юліана, а згодом
повертається і активно працює поряд із колегами
у Нодьбані.
У 1895 році після закінчення Ужгородської керамічної спеціалізованої школи на піврічне навчання
у Мюнхен приїздить молодий скульптор Марк Ведреш, який у Парижі невдовзі стає учнем О. Родена і
отримує всесвітнє визнання своїми кубістичними
скульптурами, створеними у Флоренції.
У 90-х роках Мюнхенську вільну школу Шимона
Голлоші також відвідували художники Шандор Берегі (Самуель Веббер) із Мукачева та хустянин Юлій
Віраг. Тільки останній з них отримує можливість
поїздки у Нодьбаню, де працює в 1899, 1901-1903 рр.
у літній період. А також з творчими поїздками 19011903 рр. отримує можливість відвідати Італію, Іспанію, Париж та Америку. У 1901 р. емігрував у
Нью-Йорк, де створив величезну композицію «Коронація Діви Марії», за яку одержав першу премію.
Повернувшись на Закарпаття, жив спочатку в Ужгороді, в подальшому в Мукачеві. У 1917 був ініціатором створення Мукачівського мистецького товариства, яке у 1921 р. перейменовано на Мукачівський русинський мистецький клуб, до якого долучилися А. Ерделі та Й. Бокшай. Виконував розписи
церков, зокрема Мукачівського Св.-Миколаївського монастиря на Чернечій горі, над якою працював
7 років. У 1928 р. був призначений урядовим живописцем Мукачівської єпархії.
Натомість талановитий портретист, фахівець
жанрових композицій із Ужгорода, який паралельно займався музикою, закінчивши Віденську консерваторію, Роттманн Моцарт після чотирирічного
навчання (1900-1904) у вільній школі Холлоші зосереджується на лірично-солодкуватих живописних композиціях, які були дуже популярними серед угорського «полгаршагу» (бюргерства) та шляхти. Він щороку брав участь у публічних виставках
угорського салону, але його уподобання були віддаленими від актуальних ідей Нодьбані.
На відміну від Моцарта ще один ужгородець Андор Новак, отримавши освіту у вільній школі Голлоші, їде в Париж, а згодом на довший час поселяється спочатку в Данії, а потім у Швеції, де активно
працює та виставляється. У 1907 році після персональної виставки у Стокгольмі повертається в
Угорщину і викладає у Будапештській школі рисунку та прикладного мистецтва. Згодом, у 1911
році їде у Нодьбаню, де, крім портретів і традиційних пейзажів, виконує цікаві живописні композиції
із буйволами подібно Каролю Кернштоку (один із
ведучих особистостей мистецтва «Nyоlcak (восьми)». Ці два його твори зберігаються у фондах
Угорської національної галереї. Того ж року в Будапештському палаці мистецтв відкривається персональна виставка Андора Новака, яка принесла
автору успіх.
Протягом 1902, 1903, 1908, 1910 років у Нодьбанській колонії працювала також мисткиня із Ужгорода Ірма Сейдлер. Рідна сестра одного із засновників комуністичної партії Угорщини Ернеста Сейд21
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лера та двоюрідна сестра ужгородського скульптора Марка Ведреша. Після завершення навчання у
Віденській школі прикладного мистецтва продовжує вишкіл у Будапешті, Флоренції та Мюнхені. У
Нодьбані спочатку вона працювала під керівництвом Кароля Ференца, а потім Кароля Рейті, за якого згодом вийшла заміж. Її твори – це живописні
портрети, пейзажі, жанрові композиції та графіка.
Романтичні відносини Ірми з відомим письменником Дьердем Лукачем та її трагічна смерть сколихнула душу й фантазію не одного письменника та
науковця. На жаль, твори художниці нам поки що
не відомі.
У 1905 році з Мукачева в Нодьбаню приїздить
живописець, ілюстратор Бейла Зомборі Молдован.
Після навчання у професорів Будапештської академії Ласло Гегедоша та Берталана Сейкелі він і надалі вдосконалював свою майстерність портретиста, але вже у Нодьбані під керівництвом Кароля
Ференці. Повернення у Будапешт ще більше активізувало митця, який отримує в 1919 році премію
Толнаї, в 1935 р. − премію Болло, а згодом стає директором Будапештської школи рисунку та прикладного мистецтва. У 1929 році на всесвітній виставці у Барселоні здобуває срібну медаль. Крім тематичних живописних творів і портретів, займається художнім плакатом.
У 1911 році в Нодьбаню приїжджає графік, живописець із Ужгорода Гейза Пап. Здобувши художню освіту спочатку в Будапештській школі рисунку
та прикладного мистецтва, а згодом з 1901-1903 рр.
у школі орнаментального рисунку, він увібрав і
відчув, можливо, найкраще сучасні тенденції Європейського живопису та графіки. Легкість і сміливість його графічних та живописних робіт перегукуються із найкращими взірцями фовістів першого десятиліття ХХ ст. Систематично виставляє свої
твори в національному салоні та Будапештському
палаці мистецтв. А після Першої світової війни і семилітнього російського полону активно працює і
експонує роботи із прогресивними художниками
об’єднання KUT, а також в салоні Бельведере.
Протягом 1913-1914 рр. в Нодьбанській колонії
працює ще один ужгородець, випускник Будапештської академії мистецтв Бертольд Гарзо. Добре володіючи графічними техніками, зокрема акватинтою, він ще в 1907 році в якості студента дебютував на столичній виставці з графічною роботою
«Каплиця на горі Гелерт». Але в Нодьбані він занурився в живопис, передаючи дух та настрій сільських мотивів у яскравих, насичених кольорах. У
1917 році отримує премію Естергазі, а в 1924 р. його акварелі відзначені премією Юлія Вофнера.
У 1920 році до мистецького осередку Нодьбані
також приєднується художник із Великої Доброні
Гейза Вереш. Випускник Будапештської академії
мистецтв, учень Еде Болло прийшов вже із накопиченим досвідом не тільки мистецького вишу, але і
з творчої колонії міста Солнок. Відомі його твори
цього періоду «Художник та модель» (1924), «В
Нодьбані на природі» (1925), «Нодьбанський пейзаж» (1925). Пізніші його твори, з 1927 року, після
22

систематичних відвідин Парижа зазнали впливу
творчості А. Матіса та вирізняються легкістю, декоративністю. З 1929 року він із дружиною живе і
працює у місті Сентендре. Проблеми фовізму після
цього хвилюють його продовж всього життя. Згодом в Угорщині він стає одним із найяскравіших
представників стилю «École de Paris» (так званої
французької лінії мистецтва).
Висновки. Результати дослідження дають можливість визначити основні місця та центри навчання
закарпатських митців кінця ХІХ – початку ХХ ст. і
важливість Нодьбаньської колонії у формуванні
стилістики їх малярства. Завдяки цим фактам зрозумілі основні пріоритети актуального та академічного мистецтва того часу, які впливали на художників по-різному. Також наново відкриті імена
забутих митців гідно доповнять мистецтвознавчу
галерею портретів.
Наступні дослідження спрямовані на ситуаційний аналіз Нодьбанської мистецької колонії міжвоєнного періоду з визначенням ролі її на подальше формування художників Закарпаття.
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Formulation of the problem. Stephen Hapak
(1921-1997) is one of the most prominent students of
Adalbert Erdeli and is one of the most famous artists
and pedagogues of Slovakia , who never denied his
Transcarpathian origins and he devoted almost all his
life to the development of Ukrainian culture in
Slovakia. The bibliography of his publications covers
approximately 3,000 positions, and 80% of them are
published in the Ukrainian language. At the end of
1947 Stephen Hapak was assigned on the seat of art
editor of the newly established monthly magazine
"Kolokolchyk-Dzvinochok," which was coming out in
Presov. Since that time until his death he closely
worked with Ukrainian media in Slovakia: quarterly
"Duklja", monthly "Druzhno vpered" weekly "Nove
zhyttya" and the children's magazine "Pionerska
hazeta" (from 1990 - "Rainbow") - not only as an art
editor and illustrator, but as the author of hundreds of
articles on various topics.
Presentation of the basic material. In 1967, the
article of Stephen Hapak "The Fine Arts in
Transcarpathia and Presov during the period of the
former Czechoslovakia," which seems very interesting
to us and would stand in one line with such
fundamental works of art in Transcarpathia as, A .
Izvoryna (E. Nedzel'skyi) "Modern ruthian artists",
Joseph Bokshay "Painting in Carpathian Rus”, Jaroslav
Zatloukal "About the artist in Carpathian Rus”,
Theodore Manaylo "The Fine Arts in Carpathian Rus",
Kalman, Kayhla, Hartley and others.
How can we evaluate an article of Stephen Hapak?
With his strict vision of the development of artistic
self-definition of Transcarpathia region, which is
based on the all enumerated researches of his
precursors and deep understanding of the problem in
general. Let us analyse all the basic elements.
Along with the formation of new Czechoslovakian
state on the basis of national self-definition the new
national culture began to formulate. Within the frames
of this culture some new movements of Fine Arts
appeared. Artists began to create new Art that would
reflect particular features of the native land and
national living.
Hapak considers that this artistic movement of the
Transcarpathian self-definition commenced right after
the First World War.
New circumstances required some new conditions
so that the Fine Arts could successfully develop and
reach some aims which would be available within that
social conditions that were advocated by the
government within the frames of the “cultural
autonomy”. Relations of the former cultural centers
located in Budapest and Vienna were ruined. Local
Transcarpathian artists faced the new problems. They
had to be solved in order to assure further
development and blossom of the Fine Arts.
Stephen Hapak considers that artists did not
suffered from diocese complex, indeed they were
orientated on the European attitude to art and created
the local artistic center. “If, - as A. Izvorin writes in an
article “Modern ruthian artists”, - the political
autonomy is applied to Transcarpathian region, so

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 9

why could’t it build the new life, in new circumstances
of artistic autonomy. While searching to the answer on
this question, creators of new direction of
Transcarpathian art, Bokshay and Erdeli evidently
came to the idea of “Transcarpathian Barbizone
school”.
Joseph Bokshay highlights in one of his articles that
many attempts have been emerged to create the local
art center that would encourage all the workers and
artistic youth to work. In this article Bokshay says: the
first attempt was done in Mukachevo, 1921. Julij Virah,
the well-known church painter, was an initiator who
tried to unify the Transcarpathian and Presov artists.
As follows, the group of local artists which worked in
various techniques was originated. They debuted their
works in Mukachevo in 1921. The same year the
exhibition was installed in Cosice and Berehovo.
Prokop Toman in his dictionary cites the fact that
Uzhhorod painter Emilian Hrabovskyj showed oil
painting, but Eugene Cron showed the etchings and
drawings on the exhibition of artists from Carpathian
Rus thal was held in Mukachevo in 1921.
In the first half of the XX c. such famous artists
were in Transcarpathia as Julij Virah, Carlo Izaii,
Samuil Berehij, Julij Ijas and Andor Novak. Julij Virah
was famous being a good portraitist and whitewasher
of religious portraits that were done in Baroque style.
To his most famous portraits belong “Uncle Balint”,
:Self-portrait”, A boy with the pumpkin” and others.
His best religious paintings were stored in Mukachevo
monastery.
The attemps to unify the artists of different
manners and views was not so easy as it seems at first
sight. Not all understood the new ideas, that were
proclaimed by Joseph Bokshay and Adalbert Erdeli, and the group crumbled. Bokshay and Erdeli weren’t
supported by anyone. Although they are different “by
spirit and manner” they continued creative work and
exhibition activity in Transcarpathia, Prague, Brno and
abroad, where, as E. Nadzelskij writes “anywhere they
are met with great interest, their originality is
detected, but their nationality is often undetermined –
the notion “rusyn” was something new to the world,
therefore sometimes they were thought either
Hungarian or Slovakian artists”. Koloman Brodjani, the
connoisseur from Cosice, had the same view and
classifies Adalbert Erdely as the Slovakian artist.
J. Bokshay and A. Erdeli were the only
representatives of the new Ukrainian art in
Transcarpathia. Their names were tightly connected
for the long time, although their creative work doesn’t
have much common Fedir Manaylo in the article “ The
Fine Arts in Carpatska Rus “ characterize them in the
following way: “…Osyp Bokshay, the impressionalist
according to the school and spirit, and most of his
works are really Carpatorusyn… Adalbert Erdeli is one
more brush master, he was the novator in Carpathian
Rus and passed the art schools in Munkhen, Italy and
Paris, but now he originally shows the carpatorusyn
theme through the external form of philosophical, as a
rule cezanne’s and particularly derenovska’s schools.

The general history of the folks repeatedly proved
to us that no one famous personality could stimulate
the development of national culture in a good step
forward, moreover if he/she know how to organize
the masses, - the workers. J. Bokshay and A. Erdeli
were conscious. The consider their new idea to be
right and unique that can lead the development of the
Fine Arts and culture in Transcarpathia to the heyday.
Unfortunately the first attempt in 1920-1921was not
successful, but the consciousness of the idea that
propagandize an approximation of art to the national
culture and to the specific Transcarpathian national
subject continued. Erdeli and Bokshay didn’t leave
their intend, although misunderstanding arose
throughout the workers.
The similar development of the Fine Arts was
noticeable in Slovakia with such representatives of the
new national course as Martin Benka, Hustav Maly,
Janko Aleksy, Milosh Bazovskiy, Ludovit Fula and
others. In Czech Republic that process passed up to the
prewar times.
Stephen Hapak emphasizes that they should start
the organization of young generation. Achieving this
goal, Erdeli and Bokshay instituted the first art school
in Transcarpathia in 1927, where the new generation
of artists was educated. Although Uzhhorod art school
worked mainly on the weekends, it brought up and
motivated the young generation of artists to the
sprightly life, and together with the teachers they
acquired glory to their homeland. The students of art
school had grown up and they can be named
“generation” without any doubts according to their
common ideas and artistic aims.
As follows, being under the authority of Adalbert
Erdeli and Joseph Bokshay, the art way of Adrew
Kotska, Adalbert Boretskiy, Ernest Kontratovich,
Zoltan Sholtes, Andrew Dobosh, Ivan Erdeli, Vasil
Dvan-Sharpotoki and others was developed.
So beautiful romantic Transcarpathian nature,
steep and high tops of the mountains, wildwoods, wide
meadows which were flown with coloured flowers,
nimble streams, sun and gloomy mood of nature,
thatched huts, with specific national heritage and
national artistic woks, the land, where the pastoral
eternal life existed, attracted not only the tourists but
also the artists, who gave the stimulus to the
development of the Fine Arts and especially painting.
Not only the local artists, but also artists from the
other lands of republic, especially Czech painters came
to the Transcarpathia and some of them had settled
here. They reinforced and exhilarated the artistic
movement in Transcarpathia that heavely influenced
to its further heyday. The need of the local
organization was felt more and more that would unite
all the artists in Transcarpathia.
The artists grouped together and had the meetings
that were held in café “Purma”. Yaroslav Zatloukal
reminisces: “I think that there is no foreigner who
doesn’t know the café “Purma” that is located in
Legionaries’ House in Uzhhorod. It’s impossible, since
friends will invite us to that place because of the least
social relationships. It’s so important to me because
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here you are face to face with the Transcarpathian art.
So rarely we meet the real art in public places. Purma
café is an exception, while its walls are covered with a
large number of oil paintings. Landscapes, portraits
and various still life paintings transform the café into
the exhibition hall. Beside the realistic paintings you
can see the modern artistic perception. I was glad to
look at the paintings and open the new names of
artists. Bokshay, Erdeli, Kotska, Shpalova and others
appeared before me with their art, that is worth the
attention. The night time is coming with the friends’
conversations and glasses of wine, Carpatorusyn night
has already filled up the window glass. Shrewdly pale
children’s faces looked at me from the wall, their eyes
were permeated with reproachful sadness. They were
Verkhovyna’s children painted by Andrew Kotska.
The Czech artist, Ladislav Kayhl, who had settled in
Transcarpathia notices: «”Association of Fine Art’s
Artists of Transcarpathia” in Uzhhorod pays its
attention mainly on the famous artists, such as
Bokshay, Erdeli, L. B. Kayhl* and others, especially
youth from the whole Malorosiya, independently from
their nationality».Joseph Bokshay attributes the
biggest merits in nascence of this artistic association
to the Czech landscape painter and graphic –
Berdzhikh Ozhdiyanov, who became the first secretary
of association.
Thus, the newly organized “Association of the Fine
Art’s members in Carpathian Rus” was arisen with its
center and committee in Uzhhorod, where Adalbert
Erdeli was elected to be the first and then almost
permanent chief.
Around 38 members of the exhibition were present
in the 1983. Until Czech artists changed by coming and
going, local artists remain as the basic force in the
community, to which in the late 1930th affiliated Fedir
Manailo, alumnus of the Prague College of Arts, who
was the third greatest artist managed to disclose the
treasury of Ukrainian Transcarpathian themes, special
not only in the plot, but also in their formal originality.
After the adoption of the statute, the community
staged membership exhibitions in Uzhhorod. Group of
the Transcarpathian artists exposed their masterpieces in Prague, Brno, Olomouc, Kosice, Mukachevo
and Bratislava.
Stepan Hapak considers that Yosip Bokshay proved
himself as the master of landscape and still life
paintings that reflected the life of the Transcarpathian
people.
Adalbert Erdely was good in portrait
paintings, Carpathian landscapes and wonderful still
life. Fedir Manailo, like no other before, determined
the specificity of the past and modern life of Ukrainian
country folk. Andrij Kotska directed his art to portraits
of children and to the reflection of the gloomy and
*

Kayhl Ladislav (10. 12. 1885, Prague, Czech Republic - 01. 01.
1939, Rakovnik, Czech Republic) - Czech painter and musician,
professor. He studied at the Prague School of Art, during 1903-06 in
Paris, at the Academy of Julian, and later - at the Prague Academy of
Fine Arts. He traveled a lot and taught arts at Rakovnik, Mukachevo
and Uzhgorod. Ladislav Kayhl was fond of life of highlanders. For
Transcarpathia region his works are of special scientific value and
originality.
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melancholic Transcarpathian landscape. Adalbert
Boretskyi, Ernest Kontratovych and Basil Dwan Sharpotoki tried their best in the figurative
composition of country folks’ life, and then directed
their art on the landscape painting. Among the wellknown landscape painters were Andriy Dobos, Zoltán
Sholtes, Yosip Kelemen and Ivan Erdely. On the
exhibitions in Uzhhorod as well as in the other cities,
appeared names of new masters, such as F. Vatsik, A.
Lantsionova, J. Bachinskiy, A. Marton, A. Romberg, B.
Romberg, Rozemberg and others.
Stephen Hapak reiterates the view of many art
conoisures that during Czechoslovakian period in
Presov and Transcarpathian region, Olena Mondych,
nee Shynaliyova, was well- known “lonely
carpathorusyn sculptor”, who’s great strides and
numerous orders made her extremely popular on her
native land. In Uzhhorod she created busts of E.
Fentsyk, A. Dobriansky and monument of T. Masaryk;
in Mukachevo – bust of o. Mytrak; in Vynogradovo –
bust of O. Dukhnovych and in Presov she created
significant bronze statuary – O. Dukhnovych with a
school boy.
Mykola Ostashkin, from Galicia, also worked in
Transcarpathia as sculptor and painter. Artistic talent
of Basil Svyda and Ivan Harapko was formed in the
craft school in Yassin. Andriy Peter, a well-known
medalist in Kremnica, was also born in village Palanok,
near Mukachevo.
Stepan Hapak compares the developmental
processes in Transcaprathian and Presov regions. He
considers, that the development of the Fine Arts in
Presov region (under the influence of Czechoslovakia)
was not passing fast because of the fact that though
Rusyn artist were, in an administrative way in the
frames of Czechoslovakian influence , they remain
separated from Transcarpathian region, moreover, in
the 1939 they were completely ousted by Hungarian
and Slovakian state borders. Thereby, they appeared
isolated from the artistic movements and thoughts
that operated Transcarpathian artists.
Author claims, that though provincial Presov
Region was more far from organizing artistic life, there
were some tries to organize artistic exhibitions
dedicated to Ukrainian theme combined with folk art.
In June 1927 Union of Rusyn Women organized so
called “First Rusyn exhibition” or” The exhibition of
Rysun national folk art” in large hall on the first floor
of the Chamber of Bishops. The aim of this exhibition
was to show life and national culture of Rysun folk
living in Transcarpathian and Presov regions. The
exhibition presented a rich collection of folk art and
folk embroidery.
Works of Uzhhorod artist Josip Bokshay and local
artists of Presov Region Zubrytsky Dennis, George
Milliy, Andrij Chehenskiy, Dmitry Yatskovych, Josip
Hrymyaka (ceramics), sculpture and paintings by
Elena Mondych dedicated to the themes of Ukrainian
villages, Presov painters Nicholas Jordan and Julia
Terek were installed here.
The most productive and hard working local
painter was Dezider Milly from Presov region, who
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was Fedir Manaylo‘s classmate in Prague school of
Arts and Industry.
Dezider Milly cames from a pecular ukrainian
village Kejov, near Sabinovo. It is a little village with its
people, beautiful surroundings, Eastern Beskid ridges
and curvy ravines that all together form the basic
theme of his art. His first works, created right after the
graduation of Prague school of Arts and Industry and
during the 14 year old teaching practice in a folk
village school in Orlov, only serve as a proof.
His magical and melancholic paintings, such as
„The Curvy Ravines“, or those paintings that reflect the
social life of Ukrainian villagers, wedding or harvest
send-offs attract us to enjoy their poetry, coloring and
masterful scripture or to think about the wicked fate
of villagers and harlots.
Dezider Milly’s coeval Mihajlo Dubai tested his
artistic abilities in painting of landscapes and portraits
in the cubist style.
Denis Zubrytsky, also known as the poet named
Torisin just like Vasylʹ Grendzha-Donsʹky tried his best
in the landscape painting on the outskirts of
Medzhylabortsi and Krasny Brid. After 1945
Zubritskiy belonged to the group “Svoyina”.
From the Ukrainian village Kraynia Poliana, not far
from Svidnik, talented sculptor Frantisek Hibl
graduated from Prague Academy of Fine Arts and
subsequently became popular owing to master skills
in portrait painting, statues and statuaries on social
issues.
In Uzhhorod as well as in Presov in 1940 there was
an attempt to create the group of “Rusyn artist” just at
the time when a Dezider Milly, Mihaylo Dubai and Eva
Biss’s joint exhibition was held.
Our scientific protrusion about the development of
The Fine Arts in Transcarpathian and Presov regions
would not be complete without mentioning Czech
artists who settled in our area or came for original
Ukrainian stories as they served a lot for local art and
also helped with organizational matters.
Some Czech artists moved into our lands, lived and
worked between Ukrainians. They were complicit
initiators in organizing and building a folk culture of
Ukrainian Carpathians.
In our case, we mention co-organizers of the
"Society of Fine Arts in Carpathian Ruthenia", namely,
first secretary of the Society Bedřich Ozhdian and
landscape painter, a lover of Ukrainian folklore and
referent of the education Ladislav Kayhl. The Society
included decorative painter of still life Milada Benesov
– Shpalova, fan of decorative styling and fihuralist
Joseph Tomashek, hutsuls painter Helen Ota and
sculptor Jaromir Tsupal.
Some artists worked as teachers of drawing or on
other positions, such as Ladislav Tsisarzh, Jan
Hubachek, Vaclav Fiyala, Anyezhka Yanasova, Jaroslav
Zayichek, Vaclav Shwec, Randa Karel, Vaclav
Przhihoda, Alois Popelarzh, Karel Minarzh, Edward
Mraz, Bohumil Nemec and others.
And perhaps the greatest number was of those who
in Transcarpathian and the Presov regions conducted
journeys for the creative studio sketches and yet filled

out their etude pictures with something that
interested or captured them.
Here we may include such artists as Oldrzhih
Blazhichek, Ludwik Cuba, Vladimir Kovarzh, Jan
Chumpelik, Frantisek Danyek-Sedlachek, Antonin
Hudechek, Joseph Rzherzhiha, Joseph Kubichek,
Bohumil Lazner, Ella Mikanova-Urbanova, Marisha
Noybertova, Otakar Vanyach, Joseph Lhota. Vaclav
Novotny, Jaroslav Skrbek, Vlastimil Koshvanets Maria
Vorzhehova-Veydova, Jaromir Malkus, Shtyepan
Frchek and others.
It is clear that such a multiplicity of artists in
Transcarpathian region cheered and encouraged
painters and local artists to the creative work by
delivering them a broader overview of the state of The
Fine Arts throughout entire Czechoslovakia.
After the events in Munich in 1939, connections
and relationships between Transcarpathian artists
and Presov artists, as well as with Czeck and Slovak,
were broken.
Only local artists remained in Transcarpathian
region who united during Hungarian occupation and
continued their exhibition activity as "The Union of
Subcarpathian artists".
During the decisive turn in the life of the Ukrainian
Transcarpathian in autumn 1944, when the Soviet
army liberated Transcarpathia and annexed it to the
Soviet Ukraine, painters of the region were united in a
group with common art searching and common
purpose.
This was evident at the first regional art exhibition
in the summer of 1945 in Uzhhorod, that
Transcarpathian artists held prior to the day of
Reunification of the Transcarpathian Ukraine and
Soviet Ukraine.
The success of this exhibition is commendable and
widely documented in the report article of Petro
Punch running under the title "Artists of native land"
in the magazine "Ukraine" (1945) in which a
significant part of pages is devoted to Transcarpathian
Ukraine, also containing several reproductions of
paintings drawn by local artists.
Petro Punch wrote this article, quoting: “The
exhibition is small but gives a good impression,
especially when remembering that the entire
population of the Transcarpathian Ukraine is about
600 thousand. All exhibitions are imbued with
national colors and it feels like competing with the
beauty of nature. Contextually it is filled with
landscape and genre painting, but many paintings
reflect deep philosophical meaning”.
Conclusions. Back in 1967 Stepan Hapak concludes: Painters of Presov region, though they dominate in number, still do not have organized local
groups, as the Union of Ukrainian writers do. It is
worth considering among artists.
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Постановка проблеми. Особливістю сучасного
світу є стрімке збільшення потоків інформації, високий рівень споживання різноманітних мистецьких мас-медіа продуктів, що пропонує «мережеве»
суспільство, поява нових напрямів, видів, стилів
мистецтв, породжені глобалізацією процеси взаємопроникнення культур, вдосконалення освітніх
і мистецьких технологій, підвищений інтерес до
комп’ютерної техніки, що ускладнює чіткий вибір
молоддю з її максималізмом, підвищеною емоційністю, а також з іще не усталеними поглядами на
життя, його цінностями життєвої стратегії. В зв’язку з цим нагальною постає потреба, використовуючи мистецтво, як інструмент потужного виховного впливу, навчати молодь мистецтву життя.
Мета статті – висвітлити парадигму життєтворчості особистості у контексті формування нової освітньої стратегії та виховну роль в ній мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Педагогіка нової школи України допомагає входженню дитини в
контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта і стратега життя, гідного людини.
Особистість повинна вміти самостійно будувати
своє життя, визначаючи його стратегію відповідно
до своїх уявлень про щастя, добро, любов, володіти
мистецтвом життєтворення. Адже, як вдало зазначав Мікеланджело Буонарроті: «Мистецтво – це найлюдяніше, що є в людині». Концептуальні засади мистецтва життєтворчості особистості були розроблені колективом науковців – В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков, Г. М. Сагач в середині
90-х років ХХ століття.
Нова школа – це школа культури і мистецтва
життєвого самовизначення. Навчитися жити – означає виробити свою позицію в житті, свій світогляд, ставлення до себе, інших, діяти відповідно до
поставленого перед собою завдання, але для цього, передусім, треба визначитися в питанні: «Як
жити?», тобто як побудувати свій індивідуальний
спосіб життя, обрати оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, морально-естетичних, фізичних навантажень, спосіб реакції на незгоди й
успіхи, гідний людини тип трудової (професійної)
діяльності і форми використання вільного часу.
Рівень культури життя особистості визначають
система основних потреб, моральних принципів,
стратегія життєздійснення, яка спрямована на досягнення повноти життя, його цілісності, освоєння
абсолютних, загальнолюдських і культурно-мистецьких цінностей.
Культура життя являє міру усвідомлення й опанування людиною свого ставлення до самої себе,
суспільства, цінностей, вироблених цим суспільством, природи, ступінь самореалізації сутнісних сил,
внутрішніх потенцій.
Кульмінаційними етапами творчих пошуків є
етапи, коли особистість здійснює життєвий вибір,
тобто приймає рішення з визначальних проблем
власного життя.
Школа ХХІ століття повинна навчити дитину,
як скласти свою життєву програму (самопрограмування), як пізнати себе (самопізнання), як справед-

ливо оцінювати себе (самооцінка); як бачити світ
таким, яким його бачать інші (пізнання світу); як
визначити своє життєве кредо, мету (таксономію
цілей) життя (цілерозуміння), самоаналіз (рефлексії); і, звичайно, як планувати, як організовувати
діяльність для досягнення визначених цілей, застосовуючи для цього в особливий спосіб мистецтво.
Психологія і педагогіка життя особистості ґрунтується на парадигмі життєтворчості. За такого розуміння особистість розглядається як суб’єкт життєтворчості, який творчо розробляє та здійснює
свій особистісний життєвий проект, відповідає за
свою долю.
Психологія і педагогіка життєтворчості особистості характеризуються своїми завданнями. Поперше, досліджують першооснову індивідуального
існування людини як форму її соціального буття,
яке разом з тим є й основою педагогічного і психологічного знання суті та закономірностей індивідуального людського існування, педагогіки і психології життя особистості як науки. По-друге, розкривають педагогічні і психологічні механізми,
психологію індивідуального життєздійснення. Потретє, їх завдання полягає в розумінні та окресленні шляхів досягнення повноти й цілісності індивідуального буття, умов набуття особистого статусу
суб’єкта життєтворчості. Очевидно, в цьому своєму
призначенні педагогіка і психологія життя особистості поєднуються, з одного боку з філософією як
формою знання про загальні закони буття та свідомості, а з другого – з педагогікою як наукою, що
вивчає процеси виховання, навчання і розвитку
особистості, з психологією як наукою про закони
людської психіки. Ідея творчості життя, мистецтва
життя, яка є провідною в психології і педагогіці
життя особистості, має глибоке коріння у філософії, педагогіці, психології, культурі, мистецтві загалом. Саме на цьому духовному грунті відбувається
становлення педагогіки і психології життя. Видатний український філософ-гуманіст Г. Сковорода, надаючи особливого значення такому важливому
мистецтву, як мистецтво жити, писав: «Деякі, як говорить Сократ, живуть, щоб їсти і пити, я ж – навпаки. Далі, більшість зовсім не знає, що значить жити, і хоч вони й бажають їсти, однак не можуть посправжньому жити, бо навчитися найвеличнішому
мистецтву життя – справа дуже важка…» [2:256].
Парадигма життєтворчості дедалі активніше впроваджується у навчально-виховний процес системи
національної освіти України, формуючи фактично
нову освітню стратегію, в тому числі й мистецьку.
Оволодіння мистецтвом життєтворчості – це осягнення як теорії життєбудови, так і технології життєтворчості як науки про принципи, моделі, стилі
життя. В цій парадигмі переносяться акценти з морально-повчального на змістово-конструктивний,
творчий, компетентнісний і технологічний аспекти у темі індивідуально-особистісної діяльності.
Розглянемо психолого-педагогічні питання життєтворчості як в аспекті теорії життєтворчості, так
і з позиції психолого-педагогічної технології, тобто
опису процесуального боку життєтворчості.
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У сучасній системі освіти, зокрема в теорії і практиці виховання, як у вітчизняній, так і зарубіжній
психологічні та педагогічні технології, які забезпечують можливості оптимізації навчально-виховного процесу, його відповідності викликам ХХІ століття, інтенсивно поширюються.
Технологія (в широкому розумінні) – це сукупність методів і процесів у певній галузі людської
діяльності, а також наукове обґрунтування способів такої діяльності. Стосовно педагогічної діяльності (виховної практики) вона виступає як психологічна і педагогічна технологія.
Психологічну технологію ми розглядаємо як
синтез психологічних знань, методів і засобів розкриття та реалізації індивідуальності учня (студента, молодої людини), розвитку його творчого
потенціалу, становлення його як соціально і психологічно зрілої особистості, яка здатна творчо самоздійснювати своє життя, своє призначення. Сьогодні найважливіше завдання психологічної технології вбачається в тому, щоб допомогти особистості «включитися» в існуючу динамічну соціальну
структуру з урахуванням своєї психологічної структури, життєвих домагань, своєї індивідуальності.
Педагогічна технологія – сукупність педагогічних знань, форм і видів, методів і засобів оптимальної організації навчально-виховного процесу, які забезпечують вирішення освітніх та виховних завдань.
З точки зору виховної ролі мистецтва, процес
життєтворчості належить розглядати на основі
конструктивного творчого єднання психологічної
і педагогічної технологій у процесі їх застосування
до навчально-виховного процесу навчання мистецтва життя, життєтворчості.
Адже життєтворчість, на нашу думку, це – духовно-практична діяльність особистості, що спрямована на проектування, планування, програмування та творче здійснення нею свого індивідуального життя. В цьому процесі особистість виступає
як розвинена індивідуальність, суб’єкт свого індивідуального життя, а об’єктом творчих діянь особистості виступає її власне життя.
Мистецтво життя – це особливе вміння та висока майстерність в творчій побудові особистістю
життя, що ґрунтується на знанні життя, його законів, розвиненій самосвідомості та володінні системою засобів, методів, технології програмування та
здійснення життя як індивідуально-особистісного
життєвого проекту.
Створюючи та здійснюючи своє індивідуальне
життя, особистість водночас створює і суспільні
форми буття, які по суті і складаються з діянь реальних особистостей. Наприклад, такі форми, в
яких особистість репрезентує себе в ролі соціального суб’єкта, носія та виразника інтересів тих або
інших соціальних спільностей (всього людства, того або іншого конкретного суспільства, нації, соціальної групи, творчого об’єднання, професійної
групи та ін.).
Зрозуміло, що життєтворчість не можна звести
лише до технологічної процедури. Життя має свій
зміст, свої закони, свій вільний простір, а тому жит30

тєтворчість – це наука. Разом з тим це і мистецтво,
оскільки в цьому акті творчості присутня фантазія,
розроблення і здійснення оригінального творчого
задуму, індивідуального, неповторного життєвого
сценарію, використання специфічних правил гри
при виконанні соціальних ролей, спілкуванні, домаганні життєвого успіху. В життєтворчості втілюються не тільки морально-духовні, а й естетичні
уявлення і смаки людини, адже життя в його цивілізованому виконанні будується на принципі Істини, Добра і Краси. Людина за такої моделі життя
прагне жити не тільки праведно, нести добро у
світ, а й жити красиво.
І все ж життя – процес і багатогранний, і багатокольоровий. Воно має найширший простір для
свободи самопрояву людини, де діють сили не
тільки свідомого, а й підсвідомого, несвідомого,
вирують стихійні потоки життєвого процесу. Тому
багато чого лишається непідвладним у житті людини. Цим, зокрема, пояснюється, що «життя і мрія
в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть» (Леся Українка). Технологічна сторона життєтворчості повинна б охоплювати тією чи іншою
мірою всю панораму індивідуального життя особистості.
Цікавою в плані дослідження є картина життя
молодої людини в умовах трансформації українського суспільства, зокрема соціальних «вибухів» і
конфліктів, коли найважливішого значення набуває мета виховання національної свідомості та самосвідомості, громадянської зрілості, соціальної відповідальності молодої генерації за долю своєї Батьківщини, за свою роль не лише у відродженні, а й
розбудові національного життя і культури України, утвердженні принципів Істини, Добра і Краси.
Мистецький концепт у системі національного
виховання відіграє важливу роль. Про це наголошували відомі педагоги ХХ століття – Г. Г. Ващенко, С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський та інші.
Мистецтво містить таїну історичного часопростору, яка не припиняє вражати, дивувати, наштовхувати на роздуми сучасників, таїну матеріальної і
духовної цінності, велич зпродукованих людським
розумом ідей, технік і технологій, «Божу іскру» таланту, виконавської майстерності. Наприклад, загадковість побудови єгипетських пірамід, технологія виготовлення скрипки Антоніо Страдіварі (16441737), музичні твори світових і вітчизняних класиків, творчість скульпторів (зокрема, донедавна маловідомого на теренах України І. Пінзеля), споруди-шедеври видатних архітекторів, полотна світових і вітчизняних художників, художня фотографія
у фотомистецтві, вокальна віртуозність (неповторність голосу Робертіно Лоретті), взірці у царині вокального і хорового співу, виконавсько-інструментальна віртуозність тощо.
«Педагогічна система кожної історичної епохи,
− зазначає академік М. Г. Стельмахович, − висуває
свій оригінальний чи актуальний, уже знаний образ людини. Кардинальні зміни в житті суспільства вносять відповідні корективи у виховний ідеал»
[3:50]. Він об’єднує ціннісні орієнтації, життєві прин-
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ципи і плани, рівень домагань, задуми і вчинки у
цілісну лінію життєтворчості особистості. Формування ідеалу залежить від виховання, умов життя і
діяльності, від особливостей її власного досвіду.
Залежно від сфер життєдіяльності формуються суспільні, національні, естетичні ідеали особистості.
Найглибше ідеал національного виховання розкрито в етико-естетичній добірці праць Г. Г. Ващенка (1878-1967) – «Виховний ідеал», «Виховна роль
мистецтва», «Основи естетичного виховання», «Основи естетичного ідеалу». Ці праці становлять певний курс теорії виховання, яка, на думку автора,
відповідає традиціям і духовності українського народу і має стати основою плекання свідомих патріотів, носіїв християнського виховного ідеалу. «Традиційним ідеалом, − пише Г. Г. Ващенко, − треба
визнати той, що витримав іспит історії, найбільш
відповідає психології народу та його призначенню,
увійшов у психіку народних мас, відбитий у народній творчості і в творах кращих митців і письменників, що стали духовними провідниками свого народу».
Та оскільки людина народжується і живе в конкретному національному середовищі, що вирізняється серед інших своєю мовою (мистецтво слова),
культурою, звичаями, звичками, вона проймається
розумінням особливостей свого народу, етносу, нації. Тому ідеал національного виховання, за Г. Г. Ващенком, повинен ґрунтуватися на служінні Богові
та своїй нації.
Мистецтво є джерелом естетичного виховання,
а для людини – естетичною потребою. В життєдіяльності людини воно виконує роль провідникаестетизатора, є своєрідним «поводирем».
Сьогодні мистецтво в Україні розвивається динамічно, наповнюється новими, модерними видами, осучаснюється і водночас відроджується. При
чому процес відродження й оновлення мистецтва
відбуваються паралельно.
Молодь творить своє життя, застосовуючи в
ньому ті естетичні знання, надаючи перевагу тому
видові чи декільком видам мистецтва, які оптимально задовольняють її естетичні потреби, смаки. Доречно зазначити, що в життєтворчому плані
мистецтво може мати як «будівничу», так і «руйнівну» силу, може спонукати як до гуманних, так і
до негативних та навіть агресивних проявів.
У аспекті філософії виховання мистецтво є «шлях
людини до пізнання самої себе» (І. Кант), воно виконує одухотворюючу роль, сприяє духовному зростанню особистості. Вітчизняний дослідник І. Д. Бех
наголошує, що духовність – фундаментальне надбання людини, в якому акумульовано всю людську
культуру, бо саме в царині культури (науці, мистецтві, релігії, моралі, праві) створюються цінності,
які привласнює у своєму розвитку особистість [1:4].
Активно долучаючись до світу культури, вона й
набуває духовності як вищого вияву людяності.
На нашу думку, духовність – це проблема знаходження смислу. Духовне зростання – сходження на
шляху пошуку Істини, Добра, Краси та інших вищих цінностей. Збагаченню духовного світу люди-

ни сприяє сакральне мистецтво. Щоправда, для його
пізнання і розуміння необхідно мати певні знання.
Ці знання особистість здобуває в школі, в позашкільній освіті (дитячі школи мистецтв, художні
гуртки), в молодіжних творчих об’єднаннях, організаціях тощо. Адже у сфері духовного життєтворення молода людина здійснює осмислення і вибір ідеалів, цінностей, цілепокладання на основі не
просто засвоєння, а й осмислення і переживання
свого життєвого світу. У знаходженні смислу знання і цінності особистісно переживаються.
Проблема духовності – це не лише визначення
вищого рівня освоєння людиною свого світу, ставлення до нього – природи, суспільства, до інших
людей, до самого себе; це проблема виходу молодої людини за межі емпіричного буття, подолання
себе «вчорашнього» у процесі вдосконалення, «сходження» особистості до своїх ідеалів, цінностей і
реалізація їх у своєму життєвому шляху.
Висновки. Отже, як і наука, мистецтво є найважливішим напрямом розвитку духовних потреб
людини. Воно дає людям одне з найвищих духовних переживань – естетичну насолоду. Через естетичний вплив на людину мистецтво є джерелом
пізнання, виховує її, дає інформацію про багатозначність навколишнього світу, тобто є особливою
формою мислення; передає досвід, набутий попередніми поколіннями, спрямовує і прогнозує розвиток суспільства. Виховна роль мистецтва полягає ще і в тому, що воно допомагає людині не лише
краще пізнати, засвоїти навколишній світ, а й формує її духовний фундамент, на основі якого створюється парадигма власної життєтворчості.
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СЕКРЕТИ УСПІХУ
Корж-Радько Л. А. Глюк Гаврило Мартинович. Секрети успіху. Стаття присвячена дослідженню творчості Г. Глюка, яке розвивалось в складну історичну добу
під впливом конкретних політичних та життєвих ситуацій і примхливих поворотів долі. Розглядається формування світогляду і багатогранності митця на фоні загальних тенденцій у Східній Європі та їх впливів на талановитого юнака. Висвітлюється поступове зростання
професіоналізму та універсальних можливостей творчого діапазону Глюка. Стаття акцентує на важливості
творчих здобутків та професійної майстерності художника у формуванні, розвитку та популяризації закарпатської школи живопису.
Ключові слова: живопис, графіка, скульптура, професіоналізм, жанрова композиція.
Корж-Радько Л. А. Глюк Гавриил Мартинович. Секреты успеха. Статья посвящена исследованию творчества Г. Глюка, которое развивалось в сложные исторические времена под влиянием конкретных политических и
жизненных ситуаций, а также неожиданных поворотов
судьбы. Рассматривается формирование мироощущения
и многогранности творческой личности на фоне общих
тенденций в восточной Европе и их влияния на талантливого юношу. Освещается постепенный рост профессионализма и универсальных возможностей творчего диапазона Глюка. Статья акцентирует на важности творческих
приобретений и профессиональном мастерстве художника в формировании, развитии и популяризации закарпатской школы живописи.
Ключевые слова: живопись, графика, скульптура,
профессионализм, жанровая композиция, оптимизм.
Korzh-Radko L. Hliuk Havrylo Martynovych. Recipes
for success. The article is devoted to a retrospective study
of G. Gluck's creativity that developed in complex historical
times under the influence of specific political and life situations, as well as unexpected twists of fate. Formation of the
worldview and versatility of the creative personality on the
background of general trends in Eastern Europe and their
influence on the talented young man is considered. The gradual
growth of professionalism and universal possibilities of the
creative range of Gluck is described. The article emphasizes the
importance of creative acquisitions and professional skills of the
artist in the formation, development and popularization of the
Transcarpathian school of painting.
Key words: Painting, graphics, sculpture, professionalism, genre composition, optimism.
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Постановка проблеми. Постать Г. Глюка можна
сміливо ставити поряд зі славними іменами А. Ерделі та Й. Бокшая як продовжувача розвитку традицій крайового мистецтва та професійного зростання закарпатської школи живопису. У своїх роботах він сміливо піднімав глобальні теми, вирішуючи їх в складних багатофігурних композиціях. Сила таланту, наполегливість, працьовитість породили великого самобутнього майстра реалістичного
живопису, якого завжди можна було впізнати за
«глюківським» стилем: бездоганним, майже скульптурним рисунком, світлою пленерною кольоровою
гамою з елементами декоративності та міцною
композиційною будовою. Тональна грамотність,
постійні вправи з рисунку та професійне заняття
скульптурою придають роботам певної об’ємності
та рельєфності. У палітрі художника відчувається
вплив угорської та румунської шкіл живопису. Певна
монументальність, «героїзація» притаманні не тільки фігуративним, але й пейзажним композиціям.
Гаврило Глюк пройшов складний, місцями навіть драматичний, життєвий шлях, за яким можна
писати гостросюжетні сценарії і знімати історичні
фільми, та не втратив позитивного ставлення до
життя і любові до людей. Аналізуючи творчий шлях
художника, його місце та роль в українському образотворчому мистецтві, зокрема, закарпатській
школі живопису, виникають питання, які не мають
однозначної відповіді:
− Чому Глюк не мав жодної закінченої художньої освіти?
− Чому він постійно переїжджає: Румунія – Угорщина – Румунія – Бессарабія – Україна?
− Що привело Глюка саме в Ужгород?
− Чому саме він з представників закарпатського
живопису був настільки «обласканий» радянською
владою?
− Нарешті, в чому секрет його успіху?
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Розквіт творчості Глюка припадає на повоєнні часи, після переїзду художника на Закарпаття, де він
швидко вливається в регіональний мистецький
процес і майже одразу виходить на всеукраїнський, союзний, а згодом – світовий рівень. Про нього та його творчість багато писали і добре відгукувалися, презентуючи як яскравого представника
українського мистецтва радянської доби. Одразу
по приїзді до Закарпаття він презентував свої твори на виставці графіки, піднявши своєю участю рівень професійного мистецтва закарпатської школи, де графіці приділяли значно менше уваги. Глюк −
постійний учасник обласних, республіканських та
всесоюзних виставок, аналіз яких регулярно друкувався в обласній пресі та мистецькій періодиці країни. Творчість закарпатських художників ґрунтовно
висвітлював провідний мистецтвознавець Г. Островський, у дослідженнях якого Г. М. Глюку відводиться провідне місце. Всеукраїнську славу митцю при-
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несла жанрова картина «Лісоруби на вахті миру», написана в 1950 р., про яку захоплено відгукувалась
академік Т. Н. Яблонська як про одну з кращих робіт
на виставці. Наступний твір «Лісоруби» продовжує
тему праці в лісі і приносить автору вже світову
славу: робота отримує нагороди та експонується в
різних країнах світу. Жоден з закарпатських митців
не піднімався на такий рівень визнання.
До кожної персональної виставки випускався
каталог зі вступною статтею та ілюстраціями. Так,
у далекому 1963 р. відбулася перша виставка в
приміщенні обласної картинної галереї, яка потім
ще три роки експонувалася містами України. У передмові до каталогу В. Берец писав про Глюка як
про зрілого майстра: «Тему праці художник розробляє з глибокою впевненістю в тому, що тільки
праця робить людей щасливими, а в його пейзажних картинах правдиво і тонко відображені настрої
природи» [1]. До наступної ретроспективної виставки в 1975 р. статтю до каталогу готувала закарпатський мистецтвознавець О. Чернега-Балла.
У цей час художник всеціло захоплювався темою
селянського життя та праці, про що автор статті
писала: «Вироблений роками, впевнений, точний
малюнок, майстерність пластичного моделювання
форм і великий досвід роботи на пленері допомагають живописцю досягти вдалого вирішення теми» [2]. У 1982 р. своє 70-річчя майстер відзначив
останньою великою виставкою, на якій було представлено 200 творів, де, окрім жанрових картин,
пейзажів і натюрмортів, важливе місце займає
портрет. Про цей творчий доробок О. Полянська
писала: «Вражають силою проникнення в душевний стан людини полотна «Змислилась» (1955),
«Молодий румун» (1955), «Верховинка» (1956),
«Доярка Ворон» (1957), «Дівчина з Ужанщини»
(1956) та інші» [3].
Після смерті митця цікавість до його творчості
не згасла, його популяризацією активно займалась
донька художника – Валентина Александрова-Глюк,
влаштовуючи персональні виставки, зокрема, в
Києві та Ужгороді, видавши каталоги та чудовий
альбом, де переважно представлені маловідомі роботи з родинної збірки. Цьому виданню передувала велика робота В. Александрової-Глюк з систематизації архіву плідної художньої спадщини митця,
класифікації творів та підготовці їх до експозиції.
Творчості автора присвячена окрема стаття Владіча Л. в «Образотворчому мистецтві» за 1983 р. [4]. У
цей же час Н. Дідик пише: «Залишилися його вічно
живі картини, витвори його багатої душі і рідкісного таланту. Залишились захоплені відгуки фахівців про його полотна і добра пам’ять про нього
у тих, хто спілкувався з ним чи допитливим оком
шукав у його людяних, чесних, проникливих образах щось близьке, рідне, своє, окрилююче» [5]. Академік, професор, доктор мистецтвознавства О. Федорук у статті «Великий Глюк з відстані часу» робить ґрунтовний аналіз та підсумок творчості
славного майстра: «Своєю мистецькою спадщиною
художник вивів закарпатське мистецтво на престижне місце в українській культурі. З роками зро-

стає зацікавлення до творчості Гаврила Глюка: вона у нових поколіннях знаходить палких прихильників малярства митця, набуває нового історичноконкретного змісту. Стверджується істинне: велике – з відстані часу не зменшується, й усе, що йшло
від серця, – до серця лине» [6].
Мета статті наголосити на багатогранності обдарування художника, його віртуозності володіння різноманітними художніми техніками та глибокій людяності і проникливості створених ним художніх образів.
Виклад основного матеріалу. Шлях митця був
непростим, але він впевнено йшов за своєю мрією,
по крихті збирав нові знання, незгоди перетворював на життєвий досвід, не втрачав віри і любові
до простих людей, природи, праці, всього що його
оточувало. Роль Г. Глюка в закарпатському мистецькому процесі важко переоцінити, він був одним
із фундаторів місцевої школи, своїм професіоналізмом піднявши рівень крайового мистецтва. Сила
таланту помножена на надзвичайну працьовитість
вивела обдарованого юнака до вершин європейської культури, де він, посівши місце класика, достойно презентує українське мистецтво.
Народився Гаврило (Гавриіл) 19 травня 1912 р.
в єврейській родині Мартина Глюка та Серени Фрідлендер в трансільванському м. Сигет за Австро-Угорщини, яке згодом було віднесене до Румунії новоствореним кордоном. Батько майбутнього митця
був столяром. Напевне він і привив дитині смак до
майстрування та конструювання. Мама була домогосподаркою. Успадкований від батька талант був
помічений ще під час навчання в гімназії, де він
провчився 4 роки, викладачами малювання Сабовим та Більцем. Але батьки майбутнього художника були практичними людьми. «Батько вважав, що
насамперед треба мати «ремесло», а «хліб» художника ненадійний. З такими напученнями у 1927 р.
чотирнадцятирічний хлопчина їде до Будапешта
вчитися на різьбяра-червонодеревця», – писав Микола Яковлев в статті «Співець краси Карпат» [7].
У юні роки Глюк постійно навчається різьбленню, ліпці, рисунку та живопису. Спочатку в художньо-промисловому училищі у знаного Мано Вестроці, згодом – у вечірній художній школі й паралельно відвідує студії художника Іштвана Сейні
(1927–1931) в Будапешті. По завершенню одразу
продовжує навчання в Будапештській академії мистецтв у відомого угорського живописця Іштвана
Рейті, який був учнем Шимона Голлоші – засновника колонії художників у Нодьбані (що від 1904 р.
перебувала в Тячеві).
Родина художника на той час перебралася до
Ужгорода. Атмосфера демократичної Чехословаччини була більш сприятливою до спокійного проживання. Не зважаючи на світову економічну кризу, яка в 1929-1933 рр. охопила Чехословаччину, на
Закарпатті активізувався мистецький рух. На початку 1930-х рр. почала формуватись закарпатська
школа живопису на принципах народності і національної самобутності, яка під проводом художників Й. Бокшая і А. Ерделі поставила собі за мету
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створити мистецтво, яке би глибоко відображало
типові куточки природи, життя і побут трудового
люду Закарпаття. Основна група закарпатських художників поповнилась новими творчими силами.
Переважно це були випускники Ужгородської учительської семінарії, які закінчили також Публічну
школу рисунку, серед яких А. Коцка, А. Борецький,
Е. Контрактович, З. Шолтес та інші.
Окрім місцевих, на Закарпатті працювало багато митців з інших країв Чехословацької республіки, особливо чехів. Художнє життя тих років було
досить строкате, на ужгородських виставках можна було зустріти чи не всі існуючі на той час мистецькі напрямки – від сухого педантичного натуралізму до крайностей формалізму. «На цей час в Ужгороді вже створене Товариство діячів образотворчого мистецтва Підкарпатської Русі, яке очолює Ерделі. До Товариства, в якому на перших порах переважали чехи й словаки, входять також учні Ерделі й Бокшая: Андрій Коцка, Ернест Контратович, Адальберт Борецький, Золтан Шолтес, Андрій Добош, Василь Дван-Шарпотокі» [8]. За статутом Товариства діячів образотворчого мистецтва
щороку влаштовували виставки картин в Ужгороді, також виставляли свої твори у Празі, Брно, Оломоуці, Кошицях, Мукачеві та Братиславі. Саме сюди, в Ужгород, у 1932 р. до батьків на літні канікули приїздив молодий Глюк. Тут він познайомився
з монументальним малярством Йосипа Бокшая,
відкривав для себе оригінального А. Ерделі, потоваришував з майбутніми колегами – А. Коцкою, Е.
Контратовичем, А. Борецьким. На цей час художники вже почали практикувати групові походи на
пленерні етюди. Глюк приєднався до них і продовжив вправлятися в малюванні. Це навіть дало певний результат: він продав перші твори шанувальникам.
Повернувшись в Будапешт, Глюк з завзяттям
продовжив навчання. Через політичну ситуацію в
країні йому оголошують про небажаність перебування в Угорщині. Так, провчившись два роки в
академії, у 1933 р. Глюк залишив Будапешт та перебрався до Сигету. Після повернення до Румунії,
Г. Глюк працював скульптором по дереву в організації по будівництву архітектурних пам’ятників,
але у 1934 р. був мобілізований до румунської армії, де служив в м. Сібіу 18 місяців в кавалерії (за
іншими джерелами – в місті Себеш). Після демобілізації, весною 1935 р., художник через румунське
підданство не мав змоги поїхати до Чехословаччини, де були батьки. Йому доводиться їхати до Бухареста: «В умовах буржуазної Румунії важко було
знайти роботу за фахом, і я працював, де прийдеться», – писав Глюк в автобіографії.
Якийсь час він працював скульптором, згодом –
художником-декоратором у столичних кінотеатрах «Тріанон» та «Карлтон» [9]. У часи безробіття
перебивався випадковими заробітками, виконуючи будь-які графічні роботи – плакати, реклами,
портретні рисунки, газетні ілюстрації. Поміж тим
знаходив час на відвідування музеїв і подеколи
вдосконалювався, копіюючи твори класиків ру34

мунської школи. Постійні вправи з рисунку та
пластики зробили з молодого художника вправного рисувальника. Щоденний, інколи вимушений,
тренінг з малювання переріс зі звички на життєву
потребу. Пізніше Глюк всі етапи свого життя буде
фіксувати на папері, набувши надзвичайної майстерності в рисунку, він створив своєрідний щоденник, хоча сам до своїх замальовок та начерків ставився як до робочого матеріалу, адже практично всі
рисунки, що збереглися, не мають підписів і дат.
Удосконалення майстерності, ретельна робота над
підвищенням свого професіоналізму та сила впливу
таких метрів румунського мистецтва, як Н. Грігореску, І. Андреєску, К. Баба та інших, привели Г. Глюка
до стійкого переконання у своїй приналежності до
реалістичного мистецтва.
Складні політичні та воєнні події спонукали Глюка у 1940 р. перебратися до Бессарабії, яка в цей
час входила до Радянського Союзу. Художник вкотре прагнув вчитися і вступив на другий курс Кишинівського художнього училища, при цьому мріяв про навчання в Ленінградській академії мистецтв. Проте 1941 р. Німеччина вступає у війну з
СРСР, і у його долі черговий поворот. Г. Глюк, переконаний пацифіст, знову був мобілізований (за іншими джерелами пішов добровольцем) і працював
у будівельних загонах на різних оборонних об’єктах – рив окопи, будував залізницю у Дніпропетровську, Елісті, Ростові. У жовтні 1944 р. став солдатом 288-ого запасного полка піхоти.
По завершенні війни Г. Глюк повертається до
Кишинева і одразу надолужує втрачене: стає активним учасником місцевого мистецького життя,
пише перші повоєнні полотна – «Циганка», 1945;
«Молдаванка», 1946; «Людина, що замислилась».
Вперше бере участь у республіканській художній
виставці в Кишиневі. Якийсь час працював учителем, згодом художником в редакції журналу «Юний
ленінець». Його приймають кандидатом, а у 1947
році − у члени Спілки художників Молдови.
Сам Глюк ці події в пояснювальній записці (з
особової справи члена СХ) описував так: «В 1940
році, місяця липня, коли Молдавія була звільнена
Червоною армією, я залишив Бухарест, де працював, і нелегально перейшов кордон Радянського
Союзу, а мої документи залишились в м. Бухаресті.
Рік навчався в художньому училищі в місті Кишиневі. Почалась війна. Після закінчення Вітчизняної
війни демобілізувався і приїхав знову в м. Кишинів. Навчання вже не продовжував, скоро був прийнятий кандидатом, згодом – в члени СХ Молдови.
Документи про художню освіту до цього часу відсутні» [10].
Спогади про безтурботне літо 1932 р. – щасливі
юнацькі роки, родинний затишок, цікаве мистецьке товариство приводять Г. Глюка знову до Ужгорода, де колись жили його батьки та мешкав на
той час рідний брат, який чудом вижив і не потрапив до концтабору під час війни.
У січні 1947 р. разом з дружиною Раїсою (Рахіль
Фешелівна, 1918 р. н.) Глюк переїздить на постійне
місце проживання до Закарпаття, і тут починаєть-
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ся швидкий ріст його професійної майстерності.
Глюк одразу влаштовується на роботу в Закарпатський художньо-виробничий комбінат і вже наступного року стає членом Спілки художників УРСР. Він
активно включається в життя республіканського і
місцевого осередків СХ: з 1950 по 1976 рр. – член
правління республіканської СХ; у 1964-1973 рр. –
член правління Закарпатської організації СХ; у
1962 р. – голова обласного відділення художнього
фонду; у 1963 р. – заступник голови Закарпатської
організації СХ, член комісії по роботі з творчою молоддю.
Глюк − постійний учасник обласних, республіканських та всесоюзних виставок, аналіз яких регулярно висвітлюється в мистецькій періодиці. Всеукраїнську славу митцю приносить перший жанровий
твір «Лісоруби на вахті миру», написаний 1950 р.
Наступний твір «Лісоруби» продовжує тему праці в
лісі і приносить автору вже світову славу. Робота
отримала нагороди та експонувалась у різних країнах світу: у 1955 р. була представлена на виставці
українського мистецтва у Варшаві, у 1956 р. – на
бієнале у Венеції, а в 1958 р. картина була відзначена Великою Срібною медаллю на всесвітній виставці в Брюсселі. Після гучного успіху про «Лісорубів» багато пишуть в радянській пресі, а Глюка –
раді бачити в столицях: в Москві та Києві. Художник активно виставляється, його запрошують на
творчі бази в Сенеж, Прибалтику, Хосту, Гурзуф.
У 1954 р. в Державній Третьяковській галереї
проходила грандіозна ювілейна виставка українського мистецтва в Москві, про яку схвально відгукувались відомі діячі радянського мистецтва, серед яких П. Лебедєв – директор Третьяковської галереї; С. Чуйков, А. Шовкуненко – народний художник СРСР, і всі вони неодмінно виділяли творчі досягнення Гаврила Глюка. У 1963 р. Глюку присвоєне почесне звання «Заслужений діяч мистецтв УРСР».
У 1966 р. перший секретар правління СХ СРСР, народна художниця К. Белашова, відкриваючи групову виставку закарпатських художників (Й. Бокшая,
Г. Глюка, З. Шолтеса та В. Свиди) в Центральному
будинку працівників мистецтва в Москві, говорила
про творчість Глюка: «Його художні образи, в якому вирішенні вони б не подавались, вирізняються
життєдайністю і емоційною проникливістю. Чудовий рисувальник, він володіє якістю артистичної
легкості, цим великим даром, коли не видно працю, яка завжди закладена в процесі оволодіння
майстерністю» [11]. Успіх круто повернув його долю – відтепер його біографія проста і максимально
прозора: художник постійно жив в Ужгороді, багато малював, брав активну участь у творчому житті
Спілки художників. Як говорить закарпатський
фольклор, який побутує між митцями: нич не робить, лем малює…
Висновки. Секрет успіху Г. Глюка не тільки в
тому, що він піднімав актуальні для соцреалізму
теми «щасливої вільної праці», а головне в тому,
що робив він це щиро, радісно, з любов’ю до рідного краю та праці простих людей. Глюк обирав
теми, які його по-справжньому захоплювали, над

якими він роками самовіддано працював, збираючи матеріал, – етюди, зарисовки, пошуки композиційних рішень. Він не малював композиції на теми визволення або зустрічі «визволителів», взагалі не обирав тему свят, його провідна тема – тема
праці, і в цьому Глюку було по дорозі з основною
ідеологічною лінією радянських часів в образотворчому мистецтві. На цей час подібні теми не були рідкісними, багато хто звертався до їх вирішення, але Глюк володів художніми засобами та технічними можливостями для переконливого втілення складних багатофігурних композицій. Він
був бездоганним рисувальщиком, мав досвід роботи в круглій пластиці та пленерному живописі, мав
«композиторський» талант – з легкістю моделював складні багатопланові фігуративні композиції.
Уся професійна багатогранність разом з наполегливістю та надзвичайною працьовитістю, давали
йому впевненість у побудові фігур та їх тональному вирішенні. Звичка постійно вправлятися в рисунках, начерках, етюдах розвинули спостережливість та тверду руку.
Малював він легко, захоплено, в роботах не відчувалася вся попередня праця – роботи виглядали
свіжими, повітряними, наповнені світлом, глибиною простору. На той час деякі художники вдавалися до вирішення соціальної теми через традиційний пейзаж з елементами «оновленого» краю:
поворот асфальтової дороги, лісова просіка під газопровід, сучасна техніка або ще щось подібне на
задньому плані композиції, приховуючи цим своє
небажання / невміння вирішити «актуальну» тему.
Глюку не потрібно було використовувати в живописі умовно-обхідні прийоми для приховування
недоліків рисунку або складностей з передачею
повітряної перспективи. Художник малював щиро,
захоплено, насолоджуючись самим процесом, і
тому роботи виходили натхненними, природними
та життєстверджуючими. Поступово Глюк досягнув віртуозного володіння пензлем і графічними
техніками, але це була не просто демонстрація
майстерності, адже автор любив своїх героїв, милувався ними і, здається, бажав їм щасливої долі. У
митця було особливо тепле і ніжне ставлення до
дітей – Г. Глюк малював їх постійно: свою доньку,
фіксуючи, як вона зростає, їсть, спить, хворіє,
вчить уроки; сусідських дітей: в садочку, на дитячих святах, у побуті.
Кожний етап різноманітного та багатого життєвого досвіду майстра відклав свою печать, відбиток на подальшу творчість. Можливо, неконфліктність та делікатність були вироблені за роки негараздів та важких життєвих ситуацій художника,
але сам автор залишається в спогадах надзвичайно
толерантною, м’якою, доброзичливою людиною.
Творчість Гаврила Глюка, незважаючи на складні
перипетії життєвого шляху, випромінює оптимізм
і радість життя, ніби підкреслюючи значення прізвища митця, адже «Glück» з німецької – щастя.
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Молинь В. Євген Сагайдачний в історії українського мистецтва ХХ століття: штрихи до портрета. Євген Якович Сагайдачний – видатна особистість у культурно-мистецькому середовищі України першої половини ХХ століття. У статті досліджується діяльність Євгена
Сагайдачного як колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини, простежується «косівський період» життя художника-педагога, висвітлюється
його вагомий внесок у розвій гуцульського мистецтва.
Ключові слова: Євген Сагайдачний, Гуцульщина, «косівський період», колекціонер, народне мистецтво.
Молинь В. Евгений Сагайдачный в истории украинского искусства ХХ века: штрихи к портрету. В
статье акцентируется внимание на деятельности Евгения Сагайдачного как коллекционера и исследователя
сокровищ народного искусства Гуцульщины, прослеживается «косовский период» жизни художника-педагога,
прослеживается его Значительный взнос в развитие гуцульской искусства.
Ключевые слова: Евгений Сагайдачный, «косовский
период», коллекционер, народное искусство.
Molyn V. Yevhen Sahaidachnyi in the history of Ukrainian art of XX century: final touches to the portrait.
The article focuses on the activities of E.Sahaidachnyi as a
collector and researcher of folk art treasures of Hutsulshyna,
trases «Kosiv period» of life of the painter and teacher, highlights his significant contribution to the development of the
Hutsul art.
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Ю. О. Касьяненко. Портрет Євгена Сагайдачного.
Полотно, олія. 1970-ті рр.

Постановка проблеми. Цього року минає 130
років від дня народження визначного діяча української культури Євгена Яковича Сагайдачного (18861961). Це видатна особистість у культурно-мистецькому середовищі України першої половини ХХ ст.
Однак багатогранність таланту цього українського
художника й педагога, колекціонера та дослідника
народного мистецтва Гуцульщини сьогодні день
ще не повною мірою розкрито й висвітлено.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Коротку біографію про художника містить енциклопедичний довідник «Митці України» (1992)
[10: 510]. Дещо доповнено інформує довідник «Художники України» (2006) із серії видань енциклопедичного спрямування, започаткованої Інститутом проблем сучасного мистецтва АМУ [11]. Серед
уміщених у цьому довіднику близько чотирьох тисяч статей про живописців, скульпторів, графіків,
народних майстрів, мистецтвознавців – від найдавніших часів до сьогодення, читаємо: «Сагайдачний Євген Якович (22. ІV.1886, Херсон – 21.VІІІ.1961.
м. Косів, Івано-Франківської обл.) – художник і педагог. Художню освіту здобув у Петербурзі. 19111918 працював як художник театру. З 1920 викладав у навчальних закладах Києва, Дніпропетровська, Миргорода, Косова. Серед учнів – С. Григор’єв,
В. Пузирьков, А. М. Писаренко, М. Ю. Федірко. Автор
декоративних розписів – «Весілля» (1911) та ін.;
картин «Вулички в Туреччині», «Коні» (обидві – 1912).
Відомий як збирач творів українського народного
мистецтва, зокрема гуцульського» [11: 482].
Мета й завдання пропонованої статті полягають у тому, щоб ширше висвітлити саме «косівсь-

кий період» життя художника, що охоплює 19471961 роки, представити важливий аспект діяльності Євгена Сагайдачного – колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини.
Адже Є. Сагайдачний зібрав і залишив унікальну
збірку творів народного мистецтва, що стала основою Косівського музею народного мистецтва та
побуту Гуцульщини.
Джерельною базою для написання статті послужили опрацьовані матеріали з архіву Косівського
інституту прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв [9:198201], опубліковані матеріали спогадів дружини художника Зої Сагайдачної [8], завідувача фондів Косівського музею народного мистецтва та побуту
Гуцульщини Юрія Джуранюка [1], краєзнавця Ігоря Пелипейка [6: 306-313], дослідження Ростислава Шмагала [14], статті мистецтвознавців Олексія
Соломченка [12; 13 ], Марії Іванчук [2; 3], Валентини Молинь [5].
Виклад основного матеріалу. Народився Євген Якович 22 квітня 1886 року у сім'ї службовців
в Херсоні. Невдовзі батьки «переїхали до Петербурга, де майбутній художник провів дитячі та
хлоп’ячі роки, аж до від’їзду в Київ» [8: 94].
У Петербурзі Євген Сагайдачний закінчив першу гімназію та вступив до університету, упродовж
одного року він навчався на юридичному факультеті. «Але потяг до мистецтва виявився сильнішим, він зрозумів свою помилку й покинув університет», – так пізніше згадуватиме у своїх спогадах
Зоя Сагайдачна [8: 94].
Коли Є.Сагайдачний залишив університет, «йому закортіло побувати в далеких краях. Він поїхав
до Одеси й найнявся юнгою на торгівельне судно...» [2: 124].
Відомо про закордонні поїздки художника. Під
час таких подорожей морем на судні Євген Якович
побував у Туреччині, Єгипті, Італії, мав можливість
познайомитися з різними мистецькими стилями.
Його захоплювало мистецтво Стародавнього Єгипту й доби Відродження, давньоруські фрескові розписи й творчість імпресіоністів. «Ці захоплення, в
кінцевому результаті, привели його в мистецький
стан авангардизму. Вже впродовж 1909-1910 рр.
Євген Сагайдачний брав участь у різного роду художніх виставках цих течій (Петербург, Москва,
Вільнюс) спільно із всесвітньовідомими художниками» [12: 2]. Пригадаємо, що малярські твори Є. Сагайдачного свого часу експонувалися на виставках
у Санкт-Петербурзі (1909), Ризі (1910), Москві (1912),
Києві (1924, 1927), Луганську (1937) [3: 100-107].
1967 року перша посмертна виставка творів
художника була влаштована у Львівській картинній галереї та користувалася великим успіхом. Музей придбав у дружини митця Зої Сагайдачної понад тридцять робіт (акварель, темпера). «Ця виставка відкрила художника по-новому, він постав
на повний зріст як глибоко народний митець з
яскраво визначеним індивідуальним характером і
чітко окресленим світоглядом» [12: 2].
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У власноруч заповненому Є. Сагайдачним особистому листку з обліку кадрів [9:198] зазначено,
що 1912 року він закінчив школу барона Штігліца
й здобув спеціальність художника. Йому «заімпонувала школа барона Штігліца, де був ухил у бік
декоративного та народного мистецтва» [2: 124].
Зауважимо на захопленні Євгена Сагайдачного
театральним мистецтвом хоча воно «було недовгочасним, натомість мало потужний вплив на розвиток цього виду мистецтва і в Україні, і в Росії» [2:
125 ].
Відомо, що Євген Якович був знайомий і співпрацював з Михайлом Бойчуком, зокрема, брав участь
у розписі Дяківської бурси у Львові під його керівництвом.
Збережені архівні матеріали засвідчують про
діяльність педагога та художника Є.Сагайдачного,
починаючи від 1919-1920 рр., коли він керував художньо-кооперативною майстернею в Ніжині, на
Чернігівщині, а в 1920-1921 рр. працював викладачем скульптури та малювання в Миргородському
керамічному технікумі, що на Полтавщині [9:198].
1922 року Українська академія мистецтва (згодом навчальний заклад перейменовано в Київський державний художній інститут, а нині – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури в Києві) присуджує Євгену Яковичу професорське звання та запрошує на роботу. З Українською академією мистецтва пов’язані вісім років
педагогічної діяльності Є.Сагайдачного, який викладав скульптуру, рисунок і живопис на скульптурному, малярському та педагогічному факультетах, був деканом малярського факультету [ 9: 198].
У житті Є. Сагайдачного «київський період» змінюється «луганським» (тоді Ворошиловград), який
триває більше п’ятнадцяти років (1931-1946). На
Луганщині Є. Сагайдачний викладав рисунок і живопис у так званому «Робітфаку» та художньому
технікумі, працював у педагогічному інституті над
виготовленням карт та унаочнення. До війни працював методистом інституту вдосконалення вчителів з художнього виховання, а в повоєнний час
був методистом образотворчого мистецтва Будинку народної творчості, керував гуртком образотворчого мистецтва Будинку піонерів [9:198]. Починаючи з 1920 року, Є. Сагайдачний працював викладачем у навчальних закладах Ніжина, Києва,
Дніпропетровська, Миргорода, Чернівців.
Упродовж року Є. Сагайдачний працював майстром виробничого навчання, викладав скульптуру,
рисунок, історію мистецтва в Чернівецькому художньо-керамічному училищі й керував гуртком
образотворчого мистецтва Будинку народної творчості у Чернівцях (1946-1947).
Саме із Чернівців Є.Сагайдачний переїхав до Косова. Художник-педагог з великим життєвим досвідом і фаховими знаннями, які до цього часу увібрав, усвідомив і розвивав, зокрема в мистецькому
середовищі Петербурга та Києва, приїхав до столиці гуцульського мистецтва.
Починаючи з 1947 року, Євген Якович разом із
дружиною Зоєю Антонівною проживав у Косові
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(мешкали в будинку по вул. Ткацькій, 39). Є. Сагайдачний викладав художні дисципліни (рисунок,
живопис, скульптуру) в Косівському училищі прикладного мистецтва (на той час таку назву мав
наш навчальний заклад) [9:198].
Збереглася низка документів (направлення,
підтвердження, довідка). Наприклад, наказ від 12
червня 1952 року «Директору Косівського училища прикладного мистецтва тов. Соломченку. Комітет у справах мистецтв Української РСР направляє
тов. Сагайдачного Є. Я. на роботу викладачем ліпки вашого училища. Заступник голови Комітету в
справах мистецтв УРСР М. Богомазов» [9: 199].
В іншому документі зазначалося, що «викладач
кафедри історії мистецтва Денисов Володимир Олексійович, професор кафедри скульптури Гельман
Макс Ісайович, а також професор кафедри живопису й композиції з курсу технології художніх матеріалів Лоханько Федір Федорович своїми підписами
підтверджують, що гр. Сагайдачний Євген Якович
дійсно, починаючи з вересня 1922 року (початок
навчального року) по 1930-1931 рр. включно, безперервно працював на посаді викладача спеціальних
художніх дисциплін (скульптура, рисунок) у Київському художньому інституті». Підтвердження датоване 7 червня 1952 р. Завірено печаткою Київського державного художнього інституту і підписом директора інституту професора С. Григорьєва [9: 200].
У зверненні директора училища Соломченка О.
від 3.10.1952 р. зазначається: «Тов. Сагайдачний Є.Я.
пред’явив довідку Київського художнього інституту № 338 від 10. VІ. 1952 р. про те, що його документи про освіту по причині військового часу 19411945 рр. у архівах не збереглися. Далі, у зверненні
до заступника голови Комітету в справах мистецтв
УРСР йдеться про те, що загальний робочий стаж
Сагайдачного, за даними трудової книжки, становить 26 років 5 місяців» [9: 201]. Це важливий чинник у історії нашого інституту.
На думку Ростислава Шмагала «професійний гарт
Євгена Сагайдачного дозволив йому успішно вести
мистецько-педагогічну діяльність впродовж усього життя у навчальних закладах різного профілю
та рівня, куди б його не закинула доля після Києва:
від художнього технікуму та РОБФАКУ у Луганську
до Косівського училища декоративно-прикладного мистецтва. Митець і педагог пройшов усі випробування жорсткого режиму тоталітаризму. Він
один з небагатьох, хто починав педагогічну діяльність в Українській академії мистецтв на початку
1920-х років і успішно продовжив її після Другої
світової війни у Косівському мистецько-освітньому осередку в Галичині» [14: 300].
У житті художника Євгена Сагайдачного «косівський період» був не менш насиченим і безумовно
плідним.
Нарис «Сагайдачні» відомого краєзнавця Ігоря
Пелипейка, який добре знав подружжя Сагайдачних, містить цікаві відомості про них [6: 307-313].
У Косові «новий викладач зразу став помітною
особою. Та як було його не помітити – з пишними
сивими козацькими вусами, у вишиваній сорочці, з
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прямою гордою поставою – хоч пішов йому сьомий
десяток – він здавався людиною з якогось іншого,
справді українського світу. Хто в Косові знав його
біографію? Але чомусь усі й відразу стали називати
його позаочі «професор Сагайдачний» [6: 306]. Серед
косів’ян почалися розмови про незвичну поведінку
подружжя Сагайдачних. «Незвичне полягало в
тому, що Євген Якович та Зоя Антонівна багато
ходили Косовом та його околицями й цікавилися
речами, які, з погляду «нормальної» людини, не
варті були уваги. Приміром, якийсь кептар, пірвана вишивана сорочка, якісь поламані саморобні
меблі. Побачать під хатою старий глечик чи кухлик – просять продати чи подарувати» [6: 307].
Через деякий час подружжя Сагайдачних розширило терен своїх прогулянок, мандруючи навколишніми селами, досить віддаленими від Косова. Їхня квартира на центральній вулиці в Косові
(тепер вул. Незалежності) в 1950-х роках була відома як «музей Сагайдачних». Поступово невелика
квартира наповнювалася предметами гуцульського одягу, кераміки, вишивками, писанками, різьбою,
веретами, сотнями малюнків гуцульської архітектури й побуту гуцулів, що їх виконав художник.
Подружжя Сагайдачних жило далеко не в достатку, на невелику зарплатню Євгена Яковича. Гроші в основному витрачали на закупівлю старовинних речей, бо чимдалі важче ставало роздобути щось
безплатно. «Проте злигодні не псували настрою
збирачів. Євген Якович завжди був спокійний, привітний, усміхнений. Хоч дуже малослівний, неговіркий, він створював навколо себе атмосферу щирості, доброзичливості» [6: 309].
Євген Якович Сагайдачний любив носити вишивані сорочки. Не до вподоби була йому будь-яка
офіційність, парадний одяг, краватка – все це сковувало його. Він байдуже ставився до матеріальних благ або вигоди. Про це згодом оповідатимуть
ті, з ким він разом працював у Косові. Зокрема, мистецтвознавець О.Соломченко зауважує: «Сагайдачний був неговіркий, зосереджений в собі, але
коли починав говорити про мистецтво, увесь запалювався, вмів довго й цікаво розповідати» [12: 2].
У 1950-х роках державного музею в Косові ще
не було, тому домашня збірка подружжя Сагайдачних була єдиним джерелом для пізнання народного мистецтва Гуцульщини. Адже до Косова влітку
приїжджало багато відпочиваючих, як їх тоді називали «літники» зі Львова, Києва та інших міст. У
Сагайдачних бувало багато художників, мистецтвознавців, студентів. Двері до «музею Сагайдачних» не
зачинялися ні в будні, ні у вихідні. Господарі безвідмовно приймали відвідувачів, показували їм зібрані речі (для цього багато що доводилося виймати зі скринь, розкладати, потім складати, ховати й
знову повторювати це з появою нових відвідувачів),
захоплено розповідали й підкреслювали мистецькі
вартості щоденних речей гуцульського побуту.
Сагайдачні постійно поповнювали свою збірку.
Що можна було придбати, вони купували, а якщо
ні – то Євген Якович зарисовував. Дружина, яка за
фахом була ботаніком, також допомагала йому. Ці-

каво, що й Зоя Антонівна виконувала замальовки
виробів народних майстрів, особливо гуцульських
кептарів [5]. Це в натуральну величину зроблені
аквареллю замальовки передньої частини й спинки кептарів із різних сіл Гуцульщини. Нині вони
зберігаються в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського у Коломиї і в Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини.
Ще при житті Сагайдачних турбувала подальша
доля власної збірки. Їм пропонували продати окремі речі до Львова, Києва, Москви чи Ленінграда.
Але вони на це не погоджувалися, бо вважали, що
все зібране повинно залишитися у Косові.
Згадки про «музей Сагайдачних» з’являлися в
пресі, а московські кінодокументалісти навіть зняли фільм про нього, однак доля їхнього зібрання
була постійною турботою і навіть болем подружжя
ентузіастів [6]. Після смерті Євгена Яковича ця
турбота, цей біль лягли на серце одинокої жінки,
яка «вважала своїм обов’язком виконати мрію покійного художника: зберегти зібрання для цього
містечка, яке дало їм притулок і, як рідних, тепло
прийняло їх на схилку життя» [6: 310]. Зоя Антонівна невтомно ходила в керівні кабінети з клопотанням про необхідність створення в Косові музею
народного мистецтва, якому «готова була безкоштовно передати власне зібрання» [6: 310], але так і
не дочекалася здійснення їхньої спільної мрії про
музей у Косові.
21 серпня 1961 року раптово зупинилося серце
Євгена Яковича. Він помер під час чергового походу в гори на сімдесят шостому році життя. Зоя Антонівна пережила професора Сагайдачного на вісім років. Могила подружжя Сагайдачних упорядкована на цвинтарі у Косові.
Музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини в Косові відкрито 1970 року, через рік після
смерті З. Сагайдачної. Спочатку він знаходився у
приміщенні знятої з реєстрації церкви Святого Василія Великого на Москалівці. Від 1990 року музей
перенесено у приміщення на майдані Незалежності, де він знаходиться й нині [1]. Близько трьох
тисяч експонатів зберігається в музеї.
Важливо підкреслити, що серцевиною новоствореного музею була збірка Сагайдачних, хоча
вона не повністю увійшла до експозиції та фондів.
Частина збірки «розійшлася» по інших закладах,
частина пропала. До Косівського музею взято 593
експонати (а всього їх було близько двох тисяч)
[6:312]. Зокрема, із цієї кількості більше 200 виробів з дерева. Це різьблені вироби Юрія Шкрібляка,
його сина Федора Шкрібляка, Юрія Корпанюка,
Івана Грималюка. Серед експонатів із приватної
збірки Сагайдачних розписані пічні кахлі Олекси
Бахматюка, Петра Баранюка, Петра Кошака, керамічні вироби Павлини Цвілик, художні вироби з
шкіри та металу, вишивки й ткані вироби народних майстрів Гуцульщини та Покуття. Крім зібраних творів народного мистецтва, у фондах музею
нині зберігається понад дві тисячі рисунків і акварельних аркушів Євгена Сагайдачного.
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Зауважимо, що вперше шістдесят робіт художника Є. Сагайдачного з фондів Косівського музею
народного мистецтва та побуту Гуцульщини експонувалися у виставкових залах цього ж музею восени 2007 року.
У рамках святкування 120-ліття Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
ЛНАМ (2007) викладачі кафедри образотворчого
мистецтва (завідувач кафедри Молинь В.) організували вечір пам’яті Євгена Сагайдачного [5]. З доповідями виступили директор Косівського музею
народного мистецтва та побуту Гуцульщини Любов Ілюк, завідувач фондів музею Юрій Джуранюк,
мистецтвознавці, колекціонери, учні Є. Сагайдачного. Організатори заходу подбали про влаштування пересувної виставки оригіналів «Взорів вишивок» і замальовок гуцульських кептарів з фондів
Косівського музею народного мистецтва та побуту
Гуцульщини, а також демонстрацію відеоматеріалів зі спогадами художників Яреми Полатайка з
Чернівців та Марти Токар зі Львова.
На нашу думку, в контексті даної статті доречним буде навести вірш, присвячений світлій пам’яті вчителя, художника Є. Сагайдачного, авторства його колишнього учня – випускника Косівського училища 1958 року, а нині відомого на Гуцульщині поета Богдана Радиша «Оцей Євген, цей гордий Сагайдачний» [7: 149-150]:
Людина – місяць,
Нерозрай-жура,
Цвіт-папороть,
Загадка, світ-повір’я,
Буй-вітер, постріл,
Небезпечна гра,
Зозулі око,
Віра – непокір’я.
Таким мені
Запам’ятався він, –
Вогнистовусий,
Як мольфар-стоможець.
Він був жарким
І голосним, як дзвін,
Оцей Євген,
Цей мудрий запорожець.
Цей Сагайдачний,
Що ставав, як бризк.
Цей Сагайдачний,
Голова – буй-вітер.
Цей Бойчукіст,
Цей впертий очеблиск,
Якого підозрінням
Вистриг Пітер...
І ось він в Косові,
У горах, у собі –
Художник славен,
Проказний, як хлопець.
Дар-божого
Бунтуючий рубін,
Людина-гнів,
Людина-мрієловець...
Він вчив мене,
40

Він вчив нас йти в дива,
У райдуги, у сонце,
В світло-тіні.
Із глибини – в коріння,
В дерева,
Блукаючи в безумних їх
Сплетіннях...
Він малював,
Він гори, ці ковтав.
Кольороглот
Із крильми за плечима.
Він був царем
Шипшин, смерек, отав, –
Гуцульщину він
Випивав очима.
Він хліб міняв на воду
Між людей,
Жив, як трава
На Йвана, на Купала.
Він Янгола носив
Коло грудей,
Що цвів йому,
Як кольорова пава.
Гуцули його знали.
Він був свій.
Він малював їх,
Як богів з Еллади.
Людина-місяць,
Ватра, вогневій, –
Мав радощі роботи,
Як розради.
Цей Сагайдачний,
Цей шукач, скарбів,
Людина-Див
З очима Дон-Кіхота.
Калиноцвітий, гордий
Син степів
Що в неосяжне
Нам одкрив ворота.
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ береже пам’ять про Є. Сагайдачного. Директор Косівського інституту Святослав Мартинюк 2012 року, з нагоди 130-ліття
мистецької школи в Косові, згадуючи про віхи становлення навчального закладу, зазначав: «Найбільш відомим художником із тих, що викладали у
нашому навчальному закладі, безперечно, був Євген Сагайдачний. Професор Української академії
мистецтв у 1920-1930-х роках, за характером своєї
творчості близький до «бойчукістів», викладав у
Косівському училищі з 1947 до 1957 року. Євген
Сагайдачний за короткий період свого життя в Косові разом із дружиною Зоєю Антонівною зібрали
велику збірку творів гуцульської кераміки, різьблення, мосяжництва, ткацтва, що склали основу
Косівського музею народного мистецтва та побуту
Гуцульщини» [4: 123]. Святкуючи 125 літній ювілей художника, інститут підготував низку заходів:
конференції в Косові й Луганську, сприяв організації виставки творів Є.Сагайдачного в Національному художньому музеї України у Києві й Лугансько-
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му обласному художньому музеї – «Виставка творів художника-педагога і колекціонера Євгена Сагайдачного (1886-1961) із зібрань музеїв України»,
присвячена 125-річчю від дня його народження.
Експозиція представила близько вісімдесяти творів із колекцій Національного художнього музею
України, Національного музею у Львові ім. Андрія
Шептицького, Коломийського Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
ім. Й. Кобринського, Косівського музею народного
мистецтва та побуту Гуцульщини.
Круглий стіл «Спадкоємність поколінь: творчість Н. Яшвіль (1861-1939), Є. Сагайдачного (18861961), М. Левченка (1906-1987) у контексті сучасної української культури» за участю академіка
Академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора Олександра Федорука, заслуженого працівника культури України, кандидата
мистецтвознавства Лідії Борщенко, директора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Святослава Мартинюка відбувся у
Луганському обласному художньому музеї (травень 2012). Зокрема обговорювалися теми: «Євген
Сагайдачний на Луганській землі. За матеріалами
Державного архіву Луганської області», «Євген Сагайдачний – фундатор Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини».
Подружжя Сагайдачних за роки перебування на
Гуцульщині зібрало унікальну колекцію творів народного мистецтва, що стала основою Косівського
музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини.
Екскурсії для відвідувачів Косівського музею
народного мистецтва та побуту Гуцульщини обов’язково починають з розповіді про фундатора музею – українського художника Євгена Сагайдачного і
його супутниці життя Зої Антонівни, які оселившись
у нашому містечку, знайшли тут притулок на схилі
літ і залишили в дарунок цей безцінний скарб.
При вході в Косівський інститут ПДМ ЛНАМ відкрито меморіальну дошку в пам’ять про Євгена Сагайдачного. На центральній вулиці Косова, в будинку, де мешкали Сагайдачні також встановлено
пам’ятну меморіальну дошку. Одна з вулиць у Косові названа іменем Сагайдачних.
Широкомасштабна виставка творів Євгена Сагайдачного з нагоди 130-літнього ювілею художника організована в залах Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини у квітні
цього року (2016). На виставці експонувалися 60
робіт, виконаних аквареллю, тушшю, темперою
впродовж 1920-1950 років. З представлених на виставці 22 роботи датовані тридцятими роками минулого століття, коли сім'я Сагайдачних проживала у Луганську. Найбільше збереглося робіт з п’ятдесятих років, тому вони найширше представлені
(карпатські пейзажі, портрети гуцулів, народна архітектура, колоритні мізансцени життя гуцулів).
Відвідувачі мали змогу пізнати творчу манеру художника, його скрупульозність у відтворених на
папері замальовках зразків народного мистецтва
(народного вбрання, предметів побуту) та зафіксованих в акварельних аркушах околиць Косова, сіл і

присілків. Особливо привертали увагу роботи з серії «Косівський базар».
Висновки та перспективи дослідження. Ім’я
Євгена Сагайдачного було тісно пов’язане з пошуками індивідуального стилю в період авангардних
рухів Росії та України початку ХХ століття, у сценографії модерних театрів цієї доби і, головне, розвитком ідей Михайла Бойчука, що апелювали до
мистецтва Візантії та здобутків українського народного мистецтва.
Модерне застосування пластичної форми, новітнє
трактування композиційних схем, стилізація живописно-декоративної площинності письма, – ці основи мистецької індивідуальності художника яскраво виявились у період творчості впродовж 19201930-х років.
Косівські цикли графічних творів митця 19401950-х років перейняті пафосом народного гуцульського співпереживання.
У Косові розкрилися ініціативи Євгена Сагайдачного та його дружини Зої Сагайдачної в галузі
колекціонування творів гуцульського народного
мистецтва. Ця сторінка біографії принесла йому
визнання далеко за межами України.
Вважаємо, що український художник, педагог,
збирач і дослідник народного мистецтва, зокрема
гуцульського, Євген Якович Сагайдачний безперечно заслуговує окремого монографічного видання, у якому би повною мірою розкривалися усі грані його неординарної особистості. Сподіваємось,
що найближчим часом косів’яни спроможні будуть
це реалізувати.

Меморіальна дошка, встановлена в м. Косові на будинку,
в якому проживало подружжя Сагайдачних
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Сагайдачний Є. Із серії «Косівський базар».
Акварель. 1956
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прикладного та декоративного мистецтва

Фрагменти експозиції одного із залів Косівського музею
народного мистецтва та побуту Гуцульщини.
Фото автора. 2011
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Євген Сагайдачний серед викладачів та студентів КУПМ.
Фото 1954

Євген Сагайдачний на прогулянці з викладачами КУПМ.
Околиці Косова. Фото 1950-х рр.

Експозиція Косівського музею народного мистецтва
та побуту Гуцульщини з нагоди 130-літнього ювілею
Євгена Сагайдачного, 2016
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Серія «Косівський базар». Папір, акварель. 1950-і рр.
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контексті збереження церковного мистецтва Прикарпаття у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Дослідження є першою спробою представити повно всю інформацію про збереження сакральних творів мистецтва
Івано-Франківської області в другій половині ХХ ст. Велика частина цих творів була знищена або вивезена з
регіону. Експозиція художнього музею Івано-Франківська була створена мистецтвознавцем В. Мельником і є
найціннішою частиною колекції: іконопис Східно-Карпатського та Покутського регіонів, барокова дерев’яна
скульптура, стародруки і літургійний церковний одяг.
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Дундяк И. М. Искусствовед Виктор Мельник в контексте сохранения церковного искусства Прикартья
во второй половине ХХ – начала ХХІ в. Иследование
является первой попыткой представить полно всю информацию о сохраненных церковных произведениях искусства Ивано-Франковской области во второй половине ХХ в. Большая часть этих произведений была уничтожена или вывезена из региона. Экспозиция художественного музея Ивано-Франковска была создана искусствоведом В. Мельником и представляет собой наиболее
ценную часть коллекции: иконопись Восточно-Карпатского и Покутского регионов, барочная деревянная скульптура, старые церковные книги и литургическая церковная одежда.
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Dundiak I. Art expert Viktor Melnyk in the context of
preservation of Precarpathian sacral art in the second
half of XX – beginning of XXI centuries. The article is the
first attempt to present over-all information on the presserved sacral art works of Ivano-Frankivsk region in the second
half of the 20th century. The major part of these works have
been demolished or taken out of the region. The exposition
of Ivano-Frankisvk Art Museum was created by art critic V.
Melnyk and represents the most valuable parts of collection.
These are an icon-painting of East Carpathian and Pokuttia
regions, the Baroque wooden sculpture, early printed books
and liturgical church clothing.
Keywords: church art, museum research and classifycation, art critics, iconography, museum.
________________________________________________

© Ірина Дундяк, 2017

Постановка проблеми. Відомо, що розвиток
церковного мистецтва у ХХ ст. по всій Україні був
практично припинений внаслідок антирелігійної
політики комуністичного режиму. До актуальних питань дослідження українського церковного мистецтва другої пололовини ХХ ст. належать особливості збереження таких пам’яток при атеїстичному
радянському режимі. Протягом 1950-1980 рр. у цій
справі особливо вирізняються постаті таких діячів як
Г. Логвин, Л. Міляєва, П. Жолотовський, Б. Возницький, В. Овсійчук та інші. Вони досліджували старі
церкви, самостійно шукали ікони, церковне начиння, музеєфікували ці твори, дбали про їх реставрацію, брали під охорону держави тощо. У ті часи їхня діяльність була доволі небезпечною та не віталась владою. Прикарпаття тоді рідко потрапляло у
сферу їхніх зацікавлень. Тому питання збереження
церковного мистецтва цього краю та дослідження
творчості осіб, які були до цього причетні, вимагають детального аналізу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вивчення церковного мистецтва другої половини
ХХ ст. є маловивченою сторінкою вітчизняного мистецтвознавства. Недослідженими залишаються й
різні аспекти цієї проблеми. До них належить і музеєфікація пам’яток церковного мистецтва. Творчості мистецтвознавця В. Мельника на жаль присвячено небагато публікацій у пресі. Серед них особливо хочеться відзначити коротку, але емоційну і
глибоку, статтю М. Аронця [2]. Найбільш змістовним й детальним джерелом інформації про діяльність В. Мельника в Івано-Франківську стало інтерв’ю Л. Хом’як, яка особисто знала В. Мельника
[1]. Окремі аспекти про діяльність мистецтвознавця знаходимо у публікації А. Звіжинського [3]. Особисті праці В. Мельника також віддзеркалюють
історію збереження церковного мистецтва на Прикарпатті [5; 6].
Метою статті є усебічне дослідження діяльності В. Мельника по збереженню, вивченню та музеїфікації церковного мистецтва Прикарпаття.
Виклад основного матеріалу. Процес музеєфікації церковного мистецтва Прикарпаття мав свої
особливості, адже сакральне мистецтво Івано-Франківщини практично до 1980-х рр. було «terra incognita». Мусимо наголосити, що у периферійних музеях навіть у 1980-ті рр. ХХ ст. не було спеціалістів:
реставраторів, мистецтвознавців. Тому популярною практикою було витрачання державних грошей на закупку «класово та ідеологічно вірних»
образотворчих пам’яток (великі полотна з воїнами-визволителями, на колгоспну або робітничу тематику тощо). Навіть якщо й були у фондах пам’ятки церковного мистецтва, то їх місце було, переважно, у погано пристосованих сховищах, а не у постійних експозиціях.
Колекціонування творів сакрального мистецтва Прикарпаття довший час зводилось до вивезення кращих зразків у відомі музеї, а найчастіше – до
їхнього нищення. В кращому випадку їх вивозили
до колекцій Національного художнього музею у
Києві та Національного музею у Львові.
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У першій половині ХХ ст. першою образотворчою музейною збіркою у Станіславі була колекція
літургійних книг, ікон та церковних предметів
духовної семінарії, започаткована митрополитом
А. Шептицьким у 1899–1901 рр. [4: 26]. Після Другої світової війни книги з цієї колекції передали до
архіву, а ікони і начиння, ймовірно, до теперішнього краєзнавчого музею, де їхню долю важко назвати щасливою. Другою збіркою церковного мистецтва Прикарпаття можна вважати коломийську
колекцію церковних старожитностей у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та
Покуття імені Й. Кобринського, заснованого у 1926 р.
Частину експонатів музею церковного вжитку, зібрану ще його засновниками, В. Кобринський особисто передав на таємне зберігання надійним людям, а частину негласно продовжували зберігати в
музеї, де єдиним надійним способом було замурування їх в одній з музейних кімнат [5: 9].
Діяльність музеїв у Івано-Франківську, як обласному центрі, розпочинається заснуванням краєзнавчого музею Покуття у 1928 р. завдяки почину
історика мистецтва Й. Грабовського. У 1939 р. краєзнавчий музей був реорганізований на базі Покутського музею та інших приватних колекцій [4: 26].
За свідченнями В. Мельника, у цьому музеї в радянський час відбувалися доволі неприємні речі:
«В повоєнний період відбуваються методичні акції
зі знищення «ідеологічно шкідливих» творів мистецтва. Гине колекція європейських малярства і
графіки, зібрана вихідцями зі Станіславова у Відні,
Парижі, Кракові. На друзки розбивають понад тридцять мальованих на склі ікон, які в 1952 році ще
встигла побачити й описати Олена Кульчицька.
Спалюють дерев’яні хрести і нищать гуцульську
кераміку з християнськими символами» [5: 8-9].
Колекція церковного мистецтва музею в радянський час була погано збереженою, нереставрованою та недослідженою і частково розграбованою
працівниками (за свідченнями колишніх працівників музею). Лишень останні десятиліття її реставрують зусиллями працівника музею, реставратора
В. Твердохліба.
При такому стані збереження церковного мистецтва на Прикарпатті загалом і у Івано-Франківську зокрема, край у 1970-1980 рр. негайно потребував «своєї постаті», такої, якими були І. Свєнціцький чи Б. Возницький. Саме у ті часи така людина з’явилась у штаті івано-франківського художнього музею. Серед збірок церковного мистецтва
України теперішній музей мистецтв Прикарпаття
посідає далеко не останнє місце, хоча й не належить до давніх вітчизняних музеїв. Він був заснований у 1980 р. як Івано-Франківський художній
музей у приміщенні найдавнішої архітектурної памʼятки міста – колишньому костьолі Колегіаті –
усипальниці родини Потоцьких (1672–1703 рр.).
За час існування тут зібрано п'ятнадцятитисячна
колекція художніх творів, серед яких фахівці відзначають галицький іконопис XV–XIX ст., барокову
скульптуру, збірку картин італійських, австрійських, польських митців, старовинний церковний
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одяг і книги, різноманітні вироби народної творчості. Гордістю музею донедавна були експозиції
«Сакральне мистецтво Галичини ХV–ХХ ст.» та виставка барокової скульптури Йогана-Георга Пінзеля, яка гармонійно вписалася під склепіннями костьолу. Однак теперішнє керівництво закладу недолуго переробило ці унікальні експозиції.
Поява на початку 1980-х молодого мистецтвознавця В. Мельника (27.04.1957–20.06.2005рр.), випускника КХІ, у Івано-Франківському художньому
музеї стала початком створення колекції сакрального мистецтва (налічує дев’ятсот творів основного фонду). Студентом, за спогадами очевидців, він
був дуже допитливим, активним, свідомим, адже
перед навчанням на відділені мистецтвознавства
відслужив у радянській армії, цікавився фондами
Житомирського художнього музею, культурою рідного Коростеня. Мав вроджене почуття гармонії та
краси, аналітичний склад розуму, жив мистецтвом
і для мистецтва. Керівником його дипломної роботи
про українські народні ікони був П. Білецький [1].
В. Мельник за порадою студенток-мистетцвознавців з Прикарпаття Л. Панчишин та Л. Хом’як
поїхав наприкінці п’ятого курсу навчання до ІваноФранківська. Йому дуже сподобались весняні затишні вулиці з заквітчаними віллами. Так, молодий фахівець вирішив взяти направлення на роботу до Івано-Франківського художнього музею, і згодом, просто прикипів душею до Галичини, Прикарпаття, Станіслава-Франківська. Особливо імпонувала йому збережена, бодай частково, побутова культура краю. Франківський музей, таким чином, отримав універсального працівника, який міг провести екскурсію, зробити експозицію, написати науковий текст, статтю до преси, поїхати в експедицію. Як згадує його колега М. Аронець: «Як мистецтвознавець зі знанням і великою працездатністю
він відразу завоював прихильність і повагу в колективі. Для нього не існувало непосильної роботи.
Впадали у вічі незалежність його суджень, непідробна принциповість і ґрунтовність в оцінці мистецьких процесів, які відбувались в Україні» [2: 11].
Його відразу зацікавила й захопила праця по
пошуку пам’яток церковного мистецтва. За словами самого В. Мельника: «Звідси завжди вивозили
раритети. Лише в Національному музеї у Львові та
Національному художньому музеї України у Києві
перебувають на збереженні кілька сот творів XV–
XVI ст., включно з такими базисними для вивчення
українського мистецтва пам'ятками, як ікони XVI ст.
монастирського майстра Дмитрія з Долини, «празнички» середини XVI ст. з Калуша, монументальні
«Страсті Христові» кінця XVI–початку XVII ст. з Білих Ослав з Надвірнянщині, фрагменти іконостасу
церкви Великомучениці Параскеви (1718) на Гуцульщині, Богородчанський іконостас (1698-1705) Йова
Кондзелевича зі Скиту Манявського. Йдеться не
про «пограбування» теренів Передкарпаття, бо згадані твори могли б зникнути безслідно. За браком
музейних осередків і сподвижників рівня митрополита А. Шептицького, І. Свєнціцького чи М. Біляшівського, фундаторів українського музейництва,

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 9

упродовж ХІХ–ХХ ст. відбувалося стрімке оголення
місцевого художньо-історичного позему [5:8].
Розуміючи це, він віднайшов, каталогізував,
віддав на реставрацію, дослідив пам’ятки ікономалярства, барокову скульптуру, стародруки, твори
літургійно-обрядового призначення. У партійного
керівництва він доволі легко здобував дозволи на
роботу експедицій музею на складах культового
майна, адже дуже переконливо аргументував доцільність таких експедицій. Спрацьовувало, напевно, ще й те, що він не був місцевим і не викликав
підозр у керівництва області. Йому довіряли ключі
і давали карт-бланш. Мистецтвознавець дбав і про
подальшу співпрацю з реставраторами. Більшість
його знахідок реставрувалися у Львівській філії
Державних науково-дослідних реставраційних майстерень (тепер – Національний науково-дослідний
реставраційний центр Львівська філія) і частково у
реставраційному відділенні Київського Державного художнього інституту (сучасна Національна Академія мистецтв і архітектури у Києві). Особисті дружні стосунки довший час повзували його з львівськими реставраторами М. Отковичем та Н. Скрентович.
Протягом 1983–1987 pp. ним були обстежені
склади Залужжя, Пукова (Рогатинщина), Завадки,
Болохова (Калущина), Слободи Рівнянської (Рожнятівщина), Підлісок (Долинщина), Чехової (Городенківщина). Це була надзвичайно велика робота,
яку він виконував з колегами М. Аронцем і Л. Хом’як та іншими.
Кожну експедицію В. Мельник сприймав як
пригоду, проте дуже ретельно готувався до них.
Сміливо лазив на хори, стріхи костьолів та церков,
обстежував дзвіниці. Завдяки цим поїздкам ікономалярство регіону в експозиції сакрального мистецтва представлено такими першорядними іконами, як мальоване силуетне «Розп'яття» і «Богородиця з пророками» XVI ст., «празнички» , «Благовіщення» і «Хрещення» з Войнилівщини, «Воздвиження Чесного Хреста», «Спас Пантократор» першої половини XVII ст. з Рогатинщини тощо. Серед віднайдених ним шедеврів хочемо виділити ікону-фрагмент готичного вівтаря середини XV cт. з образом
Св. Маргарити з драконом, яка мала дарчий напис.
У 1940 р. вона була подарована польським інженером Павлом Сетковичем церкві в с. Ріпне на Рожнятівщині (знайдено у складі церковного майна Слободи Рівнянської).
Під час спеціально організованих поїздок у
1987–1988 pp. врятовано залишки скульптури
майстра Пінзеля в костьолі Місіонерів в Городенці
та цікавий комплекс вівтарної скульптури з Бернардинського монастиря в Гвіздці. Хоча основна частина дуже знищених городенківських скульптур
була вивезена Б. Возницьким у 1960-х рр. до Львівської картинної галереї, В. Мельник, цілком резонно, настояв на музеєфікації залишків. Л. Хом’як
пригадує, як у городенківському костьолі забирали скульптури Пінзеля: «Всі скульптури вже були
загружені у авто, але зовсім вгорі ще були невеликі
путті, які Віктор особисто все ж дістав в останній момент з височини, порвавши при цьому куртку» [1].

Його робоче місце було зразком для наслідування. Навколо столу розвішані карти області з позначками де і які експонати знайдені і т. д., на полицях – необхідна література, на столі – облікові
карточки, друкарська машинка. Ним складена унікальна, на той час, картотека термінів по сакральному мистецтву, а на окремі музейні пам’ятки зроблені наукові картки. Творчої енергії у нього вистачало і на цікаві фотопроекти, пов’язані з сакральним мистецтвом. Цикл фото «Меморія» представляли кам’яні хрести Опілля. Авторами фото був відомий фотограф П. Дробяк, а ідея та науковий супровід – В. Мельника [1].
У 1993 р. ці, зібрані під його керівництвом, твори стали основою для унікальної експозиції сакрального мистецтва Галичини, розгорнутої під середхрестям колишнього колегіального костьолу у
костьолі Непорочного Зачаття. Експозиція була
мостом між минулим і майбутнім, місцем зустрічі
різноманітних художніх, національно-культурних,
духовних традицій, які заслуговують на увагу й пошану [5: 11]. Йому навіть вдалося віднайти (початок 1990-х) спеціальні лампи для експозиції, домовитися про виготовлення вітрин тощо. Ця експозиція була вивірена мистецтвознавцем до сантиметра, десятки раз продумана до дрібниць. Завдяки В.
Мельнику був вибудований унікальний взаємозвʼязок пам’яток з інтер’єром храму. Один час музей мав назву «Сакрального мистецтва».
За словами автора експозиції: «Іконопис XV-XIX ст.
представлено у двох бічних навах, камерний простір яких нагадує масштаб невеликих дерев’яних
церков Бойківщини, Гуцульщини і Покуття, звідки
походить більшість іконописних творів. Площу під
середхрестям костьолу заповнює барокова скульптура XVIII ст. Експозиція, що огортає інтер'єр по
периметру, закінчується у східній наві пам'ятками
народного ікономалярства і різьби XVIII-XIX ст.»
[5:11]. Однією з останніх його ініціатив було впорядкування крипти у Колегіаті.
Дослідник підготував путівник-каталог «Сакральне мистецтво Галичини ХV ‒ поч. ХХ ст.» з історією міста та сакрального мистецтва краю, з переліком майстрів, словником термінів, докладним
каталогом експонованих творів тощо. Однак, не судилось взяти до рук В. Мельнику цю книгу, смерть
забрала його у червні 2005 р., а книга вийшла згодом – у 2007 р., як підсумок багатолітньої наукової
діяльності.
Окремою сторінкою у дослідницькій роботі В. Мельника була унікальна пам’ятка – церква Св. Духа і її іконостас (Рогатин), включена у список світової спадщини ЮНЕСКО. У 1983 р. там був відкритий відділ
музею, а мистецтвознавцем створено експозицію
іконопису, різьби та скульптури, певний час він
навіть жив у Рогатині. Поряд з унікальним ранньобароковим іконостасом 1650 р. в ньому представлено рідкісні ікони XVI–XVIII ст. [6: 5]. Окрім того,
В. Мельник каталогізував ікони, іконостаси у церквах довкола цього міста. Як підсумок ґрунтовного
вивчення церкви, у 1991 р. побачив світ альбом
про цю пам’ятку, автором-упорядником якого був
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В. Мельник. Як влучно зауважив М. Аронець: «Ця
робота здобула високу оцінку фахівців й вивела
його в ряди талановитих мистецтвознавців України, які вивчають церковне мистецтво» [2:11]. Відзначимо, що він сприймав цей об’єкт не лише як
інтер’єр, але й проектував ландшафтний дизайн
довкола (мальви коло входу церкви, плакучі верби,
декоративні кущі).
У буремні 1990-ті В. Мельник з легкістю додав
до своєї праці і сучасне мистецтво й став дотичним
до організації бієнале «Імпреза», до так званого «Станіславського феномену», які суттєво вплинули на
естетичну свідомість Івано-Франківська. «Імпреза»
ставила завдання об’єднати, показати, зіставити,
пропагувати сучасне світове мистецтво в Україні й
українське на Заході, залучала ринкові механізми
й дипломатію, бралася за наукову, літературну, поліграфічну діяльність, формування фондів і оперативних колекцій [3]. Один з учасників цих процесів
Анатолій Звіжинський зауважує з цього приводу
наступне: «Важливою у ті часи стає мистецтвознавча активність провідного працівника художнього музею Віктора Мельника. Жодна важлива
мистецька подія не проходить повз його увагу.
Експлікації до організованих ним виставок, тексти
у буклетах та каталогах, статті у пресі радикально
змінюють ставлення місцевого глядача до мистецтва. Це демонструється передусім помітним зростанням кількості відвідувачів виставок, бажанням спілкуватися, залишати відгуки. Втім продовжувалося це недовго. Вже «Імпреза-97» сигналила
про спад інтересу до мистецтва або нерозумінням
його» [3].
Його згадують як надзвичайно щедру людину –
роздаровував різні мистецькі речі друзям, з охотою ділився своїми знаннями, давав поради [1]. Та
й по смерті всі мистецькі речі, архів, збірку живопису заповів рідному музею. Слід відзначити і тісні
контакти мистецтвознавця з церковною владою,
колекціонерами, меценатами краю. Дев’яносто дві
статті у пресі стали надзвичайно важливим елементом пропаганди мистецтва краю, неоціненною
просвітительською роботою мистецтвознавця. Дуже
влучно підсумував М. Аронець діяльність В. Мельника: «Світлом він пролетів на нашим містом, рідним музеєм й заховався за небосхил, але ми пам’ятаємо його і нас не покидає відчуття, що він досі з
нами» [1: 11].
Висновки та перспективи дослідження. Постать В. Мельника є унікальною і універсальною у
колі вітчизняних мистецтвознавців 1980-1990-х рр.
Невтомна праця над дослідженням церковного мистецтва України, розпочата ним ще у студентські
роки, стала основною метою його наукових зусиль
на Прикарпатті. Мистецтвознавцем віднайдено, передано за потреби на реставрацію, науково опрацьовано понад дев’ятсот творів церковного мистецтва основного фонду музею. Особливою ретельністю та естетикою відзначається розроблена В. Мельником, експозиція сакрального мистецтва, яка довгий час була окрасою міста (діяла з 1993 по 2010 рр.
у первісному авторському вигляді) і представляє
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собою найбільш цінну частину колекції музею. Це
іконопис Східно-Карпатського та Покутського регіонів, барокова дерев'яна скульптура, стародруки
і літургійний церковний одяг. Особливо цікавим
фактажем та судженнями вирізняється його велика просвітницька діяльність стосовно церковного
мистецтва у місцевій пресі та в монографіях. При
написанні узагальнюючих праць про церковне
мистецтво України ХХ ст., особа мистецтвознавця
В. Мельника, сподіваємось, займе почесне місце в
розділі збереження пам’яток.
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Постановка проблеми. Слідкувати за новими
тенденціями у світі є обов’язок кожного сучасного
викладача, особливо у час новітніх технологій, це
не є складно. У постмодерному світі є чітке твердження, що не існує універсальних об’єктивних
значень для трактування будь-якого концепту як
єдино правильнихі. Тобто не існує чогось, що є
правильним або неправильним. Усе відносне. Як
зазначає Анне Далева, для істориків мистецтва, постмодернізм викликав переоцінку історії дисципліни
і нашого ставлення до основи мистецтва та історії
мистецтва загалом [2: 155]. І постмодерні твердження говорять нам про те, що наука не є більш
універсальна, ніж будь-яке інше культурне визначення істини.
Саме на зламі перетину науки та мистецтва і ховається параметричний дизайн. Історично явище
параметрії бере початок із математики та фізики.
Параметричне рівняння − це метод представлення
математичних функцій через параметри. В українських загальноосвітніх школах їх починають вивчати в класі 7-8 (на розсуд учителя). З чого починати навчати дизайнерів у вищих навчальних закладах? З основ композиції? Чи основи вони вже
знають із середньої школи як істину, яка не потребує підтвердження. І коли їм тоді розповідати про
параметричний дизайн?
У точних науках параметрія – це термін, що вживається у парі з статистикою, похідною, моделлю,
поверхнею, генератором, сімейством та ін. Параметрична крива, визначена параметричним рівнянням чи вписана у графік координат, – це красиві хвилясті лінії, що для митців вимальовуються
у неймовірно красиві графічні композиції.
В основі параметричного дизайну лежить поєднання комп’ютерних інструментів та бажання дизайнерів йти на межі змінних даних і форми у проектуванні та втіленні. Параметричний дизайн − це
є парадигма у дизайні, де відносини між елементами використовуються для маніпулювання і деформування конструкції складної геометрії і структури [13].
Група вчених, які досліджують параметричну
архітектуру, визначили, що параметричні вирішення
моделювання форми можна поділити на два основні типи. Перший − це вирішення на основі системи математичних рівнянь в одній моделі від відомих до невідомих потоків даних. Другий – це обмежені системи, які вирішують нескінченні безперервні обмеження форми [16].
Параметричний дизайн − це форма, що є знахідкою однієї зі стратегій, які реалізують рішення на
системі рівнянь. Ідея − що є за параметричною
формою − полягає в оптимізації певних проектних
цілей з набором конструктивних обмежень [13].
Освоєння цих ідей вимагає навиків як дизайнера,
математика так і вченого.
Коли саме з’явились перші порівняння математичних моделей та мистецтва, можемо припустити, що ще за Піфагора. Параметричний дизайн не є
новою концепцією і завжди був частиною архітектури і дизайну. У часи Відродження, цей перетин
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наук підхоплюють митці Італії, та найславетніший
з них Леонардо да Вінчі.
У європейському мистецтвознавстві існує поняття аналоговий параметричний дизайн, до якого відносять один з найбільш ранніх прикладів параметричного проектування Антоніо Гауді. Для
конструкції базиліки Святого Сімейства у Барселоні, для того щоб спроектувати комплекс склепінь і
арок, він створив модель склепінь зі струн, що зважені до низу тягірцями. Регулюючи положення ваг
або довжину струни, він міг змінити форму кожної
арки, а також побачити, як ці зміни вплинуть на арки, що підключені до неї. Для цього він поклав дзеркало на дно моделі, щоб побачити, як вона повинна
виглядати знизу догори. Заклали фундамент цього
собору у 1891 році [1]. Як відомо, будують і до сьогодні, а планують завершити 2043-2045 рр.
Властивості методу аналогової параметричної
моделі мають вхідні параметри, рівняння, вихід:
‒ довжина струни, вага, місце і точки прив’язки
– все для самостійних вхідних параметрів;
‒ вершини розташування точок на струнах, що
є результатом моделі;
‒ результати були побудовані на основі очевидних функцій, у цьому випадку сили тяжіння або закону Ньютона [15].
Шляхом зміни окремих параметрів цих моделей
Гауді міг генерувати різні версії моделі, будучи
певненим в результатах структури. Замість того,
щоб вручну обраховувати результати параметричних рівнянь, він міг автоматично вивести форму кривих через силу тяжіння, що діє на струни. По суті,
Гауді використовував фізичні закони, щоб прискорити обчислення параметричних рівнянь.
Пізніше методи аналогового дизайну Антоніо
Гауді «переклав» на комп’ютерну мову Іван Сазерленд (1938 р. н.), котрого вважають батьком комп’ютерної графіки та піонером інтернету. В 1962 р.
він винайшов програму SketchPad. У 1968 р. він став
одним із засновників «Еванс і Сазерленд» (Evans &
Sutherland) разом зі своїм другом Девідом Евансом.
У той час компанія зробила новаторську роботу в
галузі апаратних засобів у режимі реального часу,
прискорення 3D комп’ютерної графіки та мови
принтерів. Колишні співробітники «Еванс і Сазерленд» пізніше стали засновники компанії Adobe
(John Warnock) і Silicon Graphics (Jim Clark) [4].
Джерелом натхнення митців завжди була природа, а інструментом для її аналізу стали комп’ютери. З 1980-х стрімкий комп’ютерний прогрес у Америці та Європі зумовив нову хвилю ширшого ознайомлення компетентних користувачів з графіками
математичних моделей, а, зокрема, і параметричних
графіків. Завдяки програмному забезпеченню дизайнери та архітектори змогли прораховувати складні
завдання поєднання конструкції та естетики.
Одним із перших архітекторів і теоретиків, хто
використав комп'ютери для створення архітектури, був Грег Лінн (Greg Lynn). Американець, 1964 р.
н., який закінчив університети Маямі та Прінстонський, захоплювався біоморфними формами та їх
проектуванням за допомогою графічних комп’ю50

терних програм. Підсумком його ідей стали книги
«Анімація форми» (1999) та «Грег Лінн Форма»
(2008) [8; 9]. Його плями і складки в архітектурі є
ранніми прикладами комп’ютерної архітектури.
Найбільші відомі його останні роботи «Паруси» в
Swarovski Cristal Palace у Маямі (2009) та інсталяція «Бульбашки у вині» на Grimaldi Forum в Монако (2006). Обидві конструкції, величезні за розмірами, включають застосування мультимедійних
технологій у просторі. Перша тягнеться на 80 м і
складається з трьох величезних полотен, підвішених до стелі, друга − з шестиметрових повітряних
куль з внутрішньою мультимедійною проекцією зі
стелі і стін [10]. У 2008 р. він отримав «Золотий лев»
на Венеційському архітектурному біенале та у номінації «Новатори ХХІ ст.» у галузі архітектури та дизайну за версією журналу «Time magagine» [7].
Ще однією творчою особистістю світового рівня
є Массіміліано Фуксас (Massimiliano Fuksas). З мультинаціональним корінням, народжений 1944 р. у
Римі, де і здобув вищу освіту, разом із дружиною
Доріаною Манреллі відкривають представництва
своєї компанії «Fuksas Studio» (www.fuksas.com) у
Парижі (1989), Відні (1993), Франкфурті (2002),
Шеньчжені (Китай, 2008). Перелік його найвідоміших робіт − це сучасні будівлі шкіл, торгових центрів, вистакових комплесів та інших громадських
будівель у Італії (Fiera Milano, Centro Congressi у
Римі), Франції, Австрії, Німеччині, Америці, Японії
[14]. Та найвідомшою з останніх робіт є міжнародний новий третій термінал аеропорту в місті Шеньчжень Баоань (Китай). Його будівництво закінчили в 2013 р. З технічною підтримкою фірми Кніпперс Хельбіг, він є прикладом використання параметричного проектування і технології у громіздких масштабах будівлі. З робіт у процесі є Беверліцентр у Беверлі Хілз, Будинок Провосуддя у Тбілісі,
Хмарочос у Лінвотто в Турині та інші. Массіміліано
Фуксас є почесним професором багатьох світових
університетів та власником багатьох нагород у галузі архітектури. Про його світову популярність
говорить і те, що коріння його національності намагаються прихилити до себе литовці, євреї, французи, австрійці, італійці [11].
Заха Хадід (Zaha Hadid) (1950-2016) – третє сучасне ім’я в параметричному дизайні та архітектурі.
Красива іранська жінка, яка померла 31 березня
цього року у віці 65 років. Перша жінка у світі, і перша мусульманка, яка отримала Прітцківську премію
(Pritzker Architecture Prize) у 2004 р., що присуджується з 1979 р. у розмірі 100 000 $ за досягнення в архітектурі. Цю премію жартома називають «Нобелівською у галузі архітектури». Заха Хадід є піонером
параметризму й іконою неофутуризму [17].
Заможнє походження Захи Хадід дозволило отримати базову освіту в Англії та Швейцарії, а вищу – в
Америці. Вона довго йшла до своєї перемоги. Багато її робіт залишилось лише у проектах. Архітектор часто підкреслювала, що вона не європейка і
жінка, хоча це зовсім не мало права відбитись на її
архітектурі. З часом стала британською громадянкою, була професором багатьох американських та
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британських університетів, та найбільшу популярність отримала після виставки «Деконструктивізм
в архітектурі» в музеї Сучасного мистецтва у НьюЙорку в 1988 р.
«Хадід викликала стільки ж заперечок, як і захоплення», − зауважив у статті в «Нью-Йорк Таймс»
Міхаель Кіммелман, коли для втілення її проекту
культурного центру в Баку вартістю 250 млн. $ висиляли сім’ї з їх домівок. Вона судилась за наклеп,
коли один критик помилково написав, що при будівництві стадіону загинуло 1000 робітників, ще
до початку будівництва і виграла суд. Стадіон у Катарі несправедливо став прапором критики жіночої анатомії. У Японії після перемоги в конкурсі на
будівництво нового стадіону до Олімпіади 2020
року, контракт був розірваний через звинувачення
у майбутніх перевитратах у фінансуванні [6].
В останнє десятиліття популярність Хадід шалено зростала. Вона паралельно вела десяток проектів одночасно по всьому світу. Серед них Центр
сучасного мистецтва в Ценценаті (Lois and Richard
Rosenthal Center for Contemporary Art, 2003), Художній музей Макссі в Римі (Maxxi Art Museum,
2009), Оперний театр в Гуанчжоу (Guangzhou Opera House, 2010), Лондонський центр водних видів
спорту (London Aquatics Center, 2011), вже згадуваний культурний центр в Азербайджані (Heydar Aliyev Center, 2013).
Перші теоретичні визначення параметричного
дизайну з’явились лише в 2010 р. у монографії Роберта Вудбері «Елементи параметричного проектування». За ним, параметричний дизайн – це процес, заснований на алгоритмічному мисленні, який
дозволяє експресію параметрів і правил, які разом
визначають, кодують і прояснюють взаємозв'язок
між проектними цілями і реагуванням дизайну [15].
Цю ж думку підтверджує 2013 р. у Лондоні Васім
Джабі, що пояснює особливості параметричного
дизайну для архітектури. Як зазначає Васім Джабі,
системи автоматизованого проектування все частіше параметричні, тобто конструкції зі змінними
вхідними даними, що виникли на практиці тих, хто
прагнув новизни [5]. Такі системи дають більший
контроль і можливості для дизайнерів, але й вимагають від них набагато глибшого розуміння, коли
саме параметрія буде найефективнішою.
У своїй книзі Васім Джабі вчить, які нові параметричні знання і навички, дизайнери повинні освоїти і як вони можуть їх використовувати на основі шаблонів [5]. Щоб думати і працювати з параметричним моделюванням, у цьому допомагає конструкторам ціла низка комп’ютерних програм, які
необхідно освоїти, щоб опанувати нову складу систему проектування.
Висновки. Явище параметричного дизайну набирає обертів з кінця 1980-х, особливо в архітектурі. Не всім художникам є зрозумілі параметричні
принципи моделювання, але й не всі можуть бути
Гауді. Його вважають піонером аналогового параметричного дизайну, він для проектування використовував закони фізики замість складних математичних розрахунків.

Особистістю-містком, який зміг аналогові криві
обрахувати за допомогою комп’ютерних програм,
є Іван Сазерленд, якому належить цілий ряд наукових відкриттів у царині програмного забезпечення і
який перший відкрив методику розрахунку для параметричного дизайну програмним забезпеченням.
Трійка провідних світових архітекторів виокремлених нами, як таких, що заклади підвалини
сучасного параметричного дизайну, це − Грег Лінн,
Массіміліано Фуксас та Заха Хадід. Варто наголосити, що всі вони є лідерами команд, які змогли об’єднати широке коло спеціалістів, котрі, в свою чергу, в майбутньому, зможуть будуть продовжувати
розвиток параметричного дизайну в просторовому середовищі. Теоретичні праці з цього питання належать Роберту Вудбері та Васіму Джабі.
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Постановка проблеми. У 2015 році виповнилось
140 років від дня народження відомого литовського художника і композитора Мікалоюса Константинаса Чюрленіса (1875–1911). На думку авторитетних мистецтвознавців‚ основоположник литовської
музичної класики М. Чюрленіс є одночасно і засновником музичного живопису [5: 3]. У цій науковій розвідці здійснено спробу фрагментарно проаналізувати метод і засоби здійснення М. Чюрленісом синтезу музики та образотворчого мистецтва.
Слід підкреслити‚ що М. Чюрленіс‚ який був композитором за освітою‚ створив «співоче образотворче мистецтво»‚ абстраговане від предметності з
метою вияву «музичної душі мистецтва через мелодійне звучання ліній‚ форм і фарб [3: 39]. Музикознавець Й. Бруверіс‚ який ґрунтовно дослідив естетичні
аспекти чюрленівської спадщини‚ вказував на категоріальність таких понять, як «музика»‚«музичне» в
романтичному розумінні мистецтва [2: 253].
Виклад основного матеріалу. У творчості М. Чюрленіса знайшов своє яскраве втілення синтез музичних та образотворчих принципів у побудові художнього матеріалу. Він був одночасно і художником‚ і
чудовим піаністом, органістом, композитором і диригентом. В таких симфонічних поемах, як «У лісі»,
«Море» яскраво втілено його романтичне прагнення
до музичної образотворчості, картинності, яке всетаки не виходить за межі жанру програмного симфонічного твору. Слід підкреслити, що у своїй творчості художник М. Чюрленіс апелював до музики.
При цьому він прагнув не до того, щоб втілити в
образотворчому мистецтві конкретні музичні твори, а намагався передати живописом характер музики‚ перетворивши його у своєрідні музичні інтонації [2: 97]. Тому нічого дивного немає в тому, що
М. Чюрленіс‚ малюючи картини, втілював у їх художньому змісті естетичні образи, сонати.
Загалом, обраний світ картин М. Чюрленіса – це
веселковий світ світлих мрій та ідеалів. Його твори
є втіленням уявлення про світ, гармонію буття, про
казкове прекрасне життя, яке втілене у формі фантастично-символічних образів. В основі ж творчості М. Чюрленіса покладено естетичну реальність,
яка частіше всього виступає не безпосередньо, а
естетичними засобами та силою його фантазії перетворюється у казковий симфонічний світ. Високо оцінюючи романтичну фантастику М. Чюрленіса, його новаторські досягнення у художній сфері,
російський письменник М. Горький його творчість
характеризував як «музичний живопис» [1: 99].
Його особливість полягає в тому, що литовський
художник нерідко своїм картинам давав назви музичних жанрів: прелюдія, фуга, соната [4: 151]. Такими, зокрема, є «Весняна соната», «Літня соната»,
«Зоряна соната», «Соната сонця» та ін.
Потрібно звернути увагу на те, що картини «сонатних циклів» М. Чюрленіса отримували назви у
відповідності з частинами музичного жанру сонати:
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«Аллегро», «Анданте», «Скерцо», «Фінал». Характерним є те, що картини окремих частин сонати є різнорідними за тематичною спрямованістю і відображають їх своєрідність, наприклад, у кожній частині художнього твору переважає динамічний темп «Аллегро», друга частина спокійна і повільна – «Анданте»,
третя – швидка і легка за настроєм – «Скерцо», а «фінальна»‚ четверта частина‚ є апофеозом, смисловою
кульмінацією музично-логічним завершенням всього сонатного циклу [1: 99]. Залежно від сюжету в
кожній з картин М. Чюрленіса домінує певний емоційний настрій, а в тканині твору виразно проступає
ліричне почуття. Воно створюється як самим зображенням, так і колоритними ритмічними засобами.
Питання ж про те, чи доцільно творчість М. Чурленіса як художника і композитора‚ розглядати виключно через призму (досвіду, синтезу музики та
живопису), є дискусійним. Стосовно нього у мистецтвознавчій літературі було висловлено альтернативні точки зору. Наприклад, уже згадуваний нами
В. Ванслов категорично заперечує твердження, що
творчість М. Чюрленіса у жодному разі не є виявом
безпосереднього синтезу музичного і образотворчого мистецтва [1: 103]. Натомість деякі українські
дослідники вважають його творчу діяльність переконливим втіленням класичних принципів саме
такого синтезу. Відкидаючи крайнощі таких підходів, доцільно все-таки, на нашу думку, виходити з
того, що художньо-естетичну й емоційно-чуттєву
сутність картин М. Чюрленіса визначають синтетичні елементи взаємовпливу музики та живопису. Для підтвердження цієї думки варто звернути
увагу і на те, що картини литовського художника
постійно супроводжуються музичним контекстом,
а категорія музичності, визначаючи своєрідність
його праць‚ є засобом для втілення ліричноромантичного їх змісту.
Висновки. Отже‚ музична основа в образотворчому мистецтві М. Чюрленіса є не метафорою‚ а внутрішньою сутністю його художніх творів. М. Чюрленіс здійснив синтез музики та образотворчого
мистецтва настільки‚ наскільки можливим і реальним є взаємопроникнення категорій музики та образотворчого мистецтва на рівні формоутворення.
В основі творчого методу Чюрленіса-художника покладено музичне мислення та поліфонію. Саме музичні категорії‚ глибоко інтегровані в тканини образотворчого мистецтва Ю. Чюрленіса, утворили цілісну‚ гармонійну музично-художню систему.
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Луковська О. І. Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача. У статті досліджується творчість
відомого закарпатського живописця, викладача Закарпатської академії мистецтв, заслуженого художника України А. Ковача. Аналізуються провідні тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток закарпатської школи живопису другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Досліджується вплив різних європейських
художніх шкіл на становлення творчої особистості А. Ковача, вивчається його індивідуальна мистецька стилістика, аналізується образно-пластична мова малярських
творів, їх жанрово-тематичне спрямування, колористичні та композиційні авторські прийоми і пошуки засобів
виразності.
Ключові слова: художник, живопис, образотворчість,
художні особливості.
Луковская О. И. Парадигма эмоциональной изобразительности Антона Ковача. В статье исследуется
творчество известного закарпатского художника, преподавателя Закарпатской академии искусств, заслуженного художника Украины А. Ковача. Анализируются основные тенденции творчества художника, который внес
значительный вклад в развитие закарпатской школы
живописи второй половины ХХ – начала XXI века. Исследуется влияние различных европейских художественных школ на становление личности А. Ковача, изучается
его индивидуальная художественная стилистика, анализируется образно-пластический язык произведений, их
жанрово-тематическое направление, колористические и
композиционные авторские приемы и поиски средств
выразительности.
Ключевые слова: художник, живопись, изобразительность, художественные особенности.
Lukovska O. Paradigm of emotional paintings of Anton Kovach. Recently there is a growing interest in Transcarpahian painting of the second half of 20th – the beginning
of 21st century. The main goal of this research was to study
the art work of famous Transcarpathian painter, teacher at
the Uzhgorod Academy of Art and honoured Ukrainian artist
A. Kovach. We use historical method, essentially reviewing
the material within certain time periods in order to track the
evolution of artistic and imaginative means. The results shed
light on the influence of different European art schools on
the artistic individuality of A. Kovach and on his unique
style. We discuss his coloristic and compositional techniques
and imaginative-plastic language of his works of art.
Key words: painter, painting, imagination, artistic peculiarities.
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Постановка проблеми. У контексті розвитку
українського образотворчого мистецтва помітним
явищем постає закарпатська художня школа з колоритними творами та самобутнім регіональним
мистецьким характером, що поєднує риси європейської та місцевої народної культури. Дослідження цього явища неможливе без вивчення творчих
персоналій, які впливають на його еволюцію.
Серед яскравих представників закарпатської
малярської школи вирізняється постать Антона Ковача – відомого живописця, викладача Закарпатської академії мистецтв, заслуженого художника України. Аналіз творчості А. Ковача дозволяє охарактеризувати шляхи розвитку сучасного живопису
Закарпаття, що є важливо в осмисленні загальної
картини вітчизняного образотворчого мистецтва.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Під час написання статті було використано значну
кількість літературних джерел. Насамперед, увагу
було зосереджено на наукових працях, що висвітлюють інформацію про відомих закарпатських художників, а також характеризують напрямки і тенденції, що мали місце в художньому житті краю [2;
4; 7-8; 10]. У контексті досліджуваних проблем
опрацьовано статті в періодичних виданнях, каталоги збірних та персональних виставок А. Ковача
[3; 5; 9]. Ці та інші джерела розкривають певні аспекти творчої діяльності автора та є важливим
інформативним ґрунтом для дослідження. Аналіз
опублікованих праць дозволяє зробити висновок
про недостатнє дослідження творчості А. Ковача,
що зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета статті – дослідити мистецький доробок
яскравого представника закарпатської живописної
школи, заслуженого художника України А. Ковача,
проаналізувати особливості творчої манери автора, розглянути пошуки образно-пластичної мови
малярських творів, простежити своєрідність засобів виразності живописної палітри.
Виклад основного матеріалу. Мистецький світ
Антона Ковача є складним і багатоаспектним явищем з оригінальною системою духовних цінностей,
творчих ідей та концептів. Прикметною рисою його
картин є впізнаваність, що свідчить про щедре природне обдарування й сформовану мистецьку стилістику: художник творить естетичний світ з виразною індивідуальною образно-пластичною мовою.
Феномен творчості А. Ковача – це сукупність багатьох аспектів, які, в той чи інший спосіб, вплинули на формування його особистості.
Досліджуючи першопричини розвитку мистецького потенціалу автора, бачимо, що його творчі
пошуки зазнали впливу різних європейських художніх шкіл. Основи живописного мистецтва Антон освоїв в Ужгородському училищі декоративноприкладного мистецтва. Потужна когорта художників закарпатської школи малярства, зокрема,
творчість Ф. Манайла, А. Коцки, Й. Бокшая, А. Ерделі та інших, залишила помітний слід у професійному дозріванні автора. Фундаментальна основа, вектор розвитку живописного мистецтва Закарпаття
та його унікальність в цілому були спричинені гео-
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графічною близькістю цього мальовничого краю
до європейських мистецьких центрів і перебуванням його у складі інших держав [4].
Вагому роль у становленні мистецької візії А. Ковача відіграла взаємодія з львівським художнім середовищем. Сходинками до професійного зросту стали студії у ЛДІДПМ, а знайомство з мистецьким доробком яскравих живописців Львова, таких як К. Звіринський, В. Патик, Р. Сельський, об’єднуючим елементом доповнило творче дозрівання художника.
Рецепції світоглядних концепцій європейського
мистецтва в поєднанні з національними елементами, новітні художньо-естетичні парадигми – усе це
поступово формувало творчу натуру митця і впливало на становлення його живописного стилю.
Малярству, як і кожному виду мистецтва, притаманна своя мова, система образів, свій матеріал,
а вміння це використовувати свідчить про професіоналізм, який вимагає великих зусиль. Навчаючись володіти різними прийомами та техніками,
митець інтерпретує, переосмислює і транспонує
досвід попередніх поколінь у свою індивідуальну
творчу манеру. Кольорова емоційність палітри та
сутність світосприйняття А. Ковача невпинно збагачується й міцніє і, згодом, художник уже вільно
оперує широким арсеналом засобів виразності.
Живописні полотна яскраво демонструють неповторність та своєрідність образно-пластичного мислення автора, стають органічним віддзеркаленням
рис його особистої вдачі. Художник створює своє екзистенційне поле, де мистецтво виступає як рефлексія на естетичні канони світу.
Науковці, теоретизуючи про цінність художніх
творів у категоріях «душа картини – душа митця»,
звертають увагу на емоційний заряд твору і ті почуття, які виникають у глядача при огляді мистецького експонату. Усі критерії працюють на досягнення головного результату – емоційне збудження. Хороший художник проникає в душу і змушує
глядача думати, великий художник піднімає духовність сучасників на нову висоту, геніальний художник формує естетику поколінь [11: 326].
Аналізуючи творчість Ковача, переконуємося,
що вона хвилює, провокує, примушує мислити і
змінюватись. Сам автор стверджує, що сенс Життя
– у Мистецтві. Малярство він трактує не окремо,
ізольовано, а як особливий світ, що безпосередньо
взаємодіє зі всіма іншими проявами життя.
Дослідження провідних тенденцій творчості художника засвідчує його постійний ріст та активні
пошуки нових художніх і технічних засобів для втілення концептуальних замислів. Така риса вирізняє митця з-поміж інших, адже багато авторів, знайшовши вдалий художній хід, зупиняються на певному етапі розвитку, створюючи твори нецікаві та
однотипні. Натура А. Ковача, навпаки, є абсолютною протилежністю розміреного і протореного
шляху. За кожною сходинкою його успіху стоять
роки кропіткої праці, сумнівів, втоми, емоційних
переживань, які роблять його щораз сильнішим.
Кореляція вибухової сили темпераменту, таланту й працездатності художника породжує що-

раз нові ідеї, задуми та мистецькі реалізації. Обізнаність із тенденціями сучасного мистецтва, добре
знання історії мистецтва, звернення до національних традицій дозволяє митцю сміливо інтерпретувати та вибирати оптимальні засоби і способи вислову, а відтак, відчувати себе вільно у живописному просторі.
Властива Ковачу пасіонарність характеру спрямована на активну творчу діяльність у всіляких тематично-жанрових різновидах, амплітуда яких
надзвичайно широка. Багата творча уява не обмежує його рамками одного спрямування: у творчому доробку є ліричні природні ландшафти, урбаністичні пейзажі, сакральні сюжети, портрети, натюрморти, абстрактно-асоціативні композиції.
Художник працює швидко, вправно, експресивно, закінчуючи часом композицію за один пленерний сеанс. Проте швидкість виконання – це лише
зовнішній атрибут творчості А. Ковача. Вибору сюжету завжди передує ідея, згодом ретельний пошук та відбір матеріалу, проникнення ним, а вже
потім автор одним подихом виплескує враження
та відчуття на полотно, візуалізує трансформацію
художнього образу.
Так, практично народжується кожен малярський твір Ковача: від творчого імпульсу підсвідомості до завершеного цілісного витвору мистецтва. І в кожному випадку композиції несуть відбиток, енергетичний заряд художника-інтелектуала,
його душевного стану з нюансами переживань.
Багатий спектр людських почуттів та емоційних станів концентрують у собі портрети, написані
А. Ковачом. Створення портрета є нелегким завданням для кожного художника, адже вимагає вирішення цілого комплексу формальних проблем:
від чіткого «схоплення» подібності до творчого переосмислення і своєрідної, оригінальної передачі
характеру, внутрішньої натури людини. Необхідною умовою мистецької цінності зображення є
створення цілісного образу, що поєднує об’єктивне й суб’єктивне, логічне та чуттєво-емоційне, абстрактне й конкретне.
А. Ковач відмінно справляється із завданнями
жанру, а портрет може служити візитівкою усієї його
творчості. Картини «Сніданок» (2006), «Подруги»
(2010), «Портрет бабки Терезки» (1996), «Дівчина в
угорському костюмі» (1999), «Мисливець» (1999),
«Молода гуцулка» (2006) вишукано колоритні, композиційно злагоджені, вдало передають портрет
людської душі та містять енергетичний позитив.
Австрійський письменник Карл Краус зауважив, що справжній портрет – це той, по якому можна дізнатися, якого художника він зображує. Така
тенденція відчутна в портретах пензля Ковача, що
говорять про світогляд художника, як він ставиться до моделі та як розкриває своє авторське «я». За
ствердженням самого митця, портрет є справжньою його пасією, а внутрішній духовний світ людини, її психологічний стан і характер він розкриває через асоціативне сприйняття.
Експериментуючи з різними живописними прийомами, А. Ковач прагне до національної своєрід55
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ності українського мистецтва. У трактуванні багатьох портретів відчутна глибока етнографічна основа, що виявляється в зображенні характерного
вбрання, декоративних елементів, навколишнього
середовища.
Так, символіко-метафорична інтонація притаманна портрету «Дівчина з букетом» (2004), у якому можна побачити збірний образ закарпатської
Мадонни, одягненої в національний костюм. Загальний теплий колорит картини гармонійно доповнюють чорні та білі кольори в одязі, вносячи
певну напругу. У цьому портреті відчутний тісний
зв’язок художника з традиціями, трансформованими на сучасний професійний рівень.
Багатозначність, духовність, а навіть певна сакральність – ці риси можна визнати за ключові в інтерпретації образів у полотнах «Лемківська мадонна» (1994), «Портрет єпископа І. Маргітича» (2002),
«Верховина» (2007), «Іванка» (2012), виконаних у
різний період творчості.
Велику увагу митець приділяє створенню графічних рисунків з натури, домінантою пластичної
мови в яких є лінія. Начерки часто є попередніми
ескізами до задуманих картин, проте також існують як цілком самостійні довершені графічні роботи («Ольга» (1999), «Ужгород» (1999) та інші).
Окремим поетичним об’єктом уваги Ковача є
жіночі образи у жанрі «Ню», надзвичайно настроєві, адже емоції є необхідною складовою його композицій. Фарбами, замішаними на емоціях, митець
моделює пластику руху жіночого тіла, акцентуючи
увагу на ролі колірних рефлексів, композиційній та
лінійній виразності. Так, у картині «Балерина» (2013)
напівоголена натура естетично граціозна, інтригуюче еротична, сповнена енергії жіночого єства.
Таланту художника підкорені розмаїті художні
засоби: лінія набуває легкості, грайливості, у гармонії з кольором вона посилює його емоційний
вплив або ж підкреслює інтенсивність, колір є свіжим, дзвінким і темпераментним.
Як показує проведений аналіз мистецької практики А. Ковача, саме у майстерному володінні кольором криється сила його таланту. У темпераментних кольорових палітрах, від одного полотна до
другого, автор безкінечно перебуває в пошуку мистецької істини. Можливо, саме праця тримає митця у постійному творчому тонусі.
«Натхнення, коли приходить до мене, застає
мене за роботою», – зауважив колись Пікассо. Працездатність є прикметною рисою Ковача. Незважаючи на зовнішні фактори чи перепади настрою, автор безперестанку малює, досягаючи щораз більшої майстерності. Таємниця свіжості і яскравості
кольорової гами полягає в тому, що художник дотримується одного важливого принципу: завжди
малює живопис при денному освітленні, бо саме
тоді колір має свою найправдивішу чисту барву і
відкриває свою душу [5].
А. Ковач повною мірою розкрив себе як живописець, у тому числі реалізувавши свою творчу візію у царині сакрального розпису. У його доробку –
участь у реставраційних роботах настінного роз56

пису Кафедрального католицького собору у Львові
(1983), храмові розписи церкви Покрови Пресвятої
Богородиці в с. Приборжавське Виноградівського
району (2003), розписи церкви с. Білок Іршавського району (2002–2003).
Потужний вплив на митця мали сакральні розписи Й. Бокшая, А. Ерделі, які навчали своїх учнів
шанобливому ставленню до мистецтва і стали для
нього кумирами [9:4]. Колеги відзначають, що А. Ковач навіть «по-ерделівськи розмішує фарби».
У пошуку виразності художніх образів автор ретельно вивчає візантійське мистецтво, творчі засади бойчукістів, які зверталися не лише до релігійного живопису, а й вивчали зразки народного мистецтва з його своєрідним «примітивним» трактуванням образів. «Це є наші неоціненні скарби, у
котрих є вже увесь синтез малярства національного, синтетично-українського! Треба тільки мати
свідомість і вміти з цього матеріалу користати…» –
писав М. Бойчук [12:25].
З часом у А. Ковача склалася своя власна парадигма сакрального мистецтва, де надзвичайно
важливим є «духовні» критерії якості художнього
твору та його асоціативно-символічна «божественна» наповненість. Глибина мистецької думки вирізняє художника, який переконаний: «він, Творець, ніколи не забуває, що ми з надією дивимось
на небо в очікуванні його благословення» [3: 62].
У живописних композиціях «Апостоли» (1994),
«Ангел України» (1994), «Благовіщення» (1992), «З
откровення Іоана» (2004) автор надає перевагу
вільній інтерпретації іконописних сюжетів, релігійні образи вводить у сучасний контекст, вкладаючи туди місткі філософські поняття, досліджуючи
та розкриваючи квінтесенцію буття.
Так, творення особливої реальності зі суб’єктивним ставленням до розкриття теми відчутне у
картині «Благовіщення» (1992), де зображено сцену повідомлення «благої вісті» Діві Марії. Твір вирізняється образно-асоціативною глибиною композиції, цілісністю вишуканого колориту, побудованого на гармонійному співставленні вохристих,
брунато-фіолетових, білих кольорів, з незначними
вкрапленнями голубого та смарагдового відтінків.
Умовно-асоціативним наповненням вирізняється
твір «На святий вечір» (1998): на темному тлі зображено дві яскраві зелено-голубі жіночі постаті,
що тримають у руках святкові дари. Декоративними засобами малярства художнику вдається створити власну символічну варіацію сюжету Свят-вечора. У творі відчутний міцний вплив імпресіоністичної поетики: вдало використано мерехтливу
фактурність живопису, а також дрібні елементи
орнаменту та мінливі ефекти світла. Побудова кольорової гами на контрасті зелено-голубих відтінків та жовто-оранжевих і червоних акцентів додають композиції яскравого емоційного звучання.
Характерними для творчості А. Ковача є постійні роздуми і спостереження, які митець часом записує. Аналіз цитат значно збагачує розуміння внутрішнього світу автора, його творчості, підсилює
зміст картин.
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«Повертаєшся в роки і знаходиш у їх глибині почуття, що ведуть тебе серед уламків життя до вічних
тем і сюжетів, до любові…» – роздумує автор, апелюючи до таких екзистенційних категорій як «мить»,
«вічність», «душа», «почуття», «любов»… [3:48].
Розглядаючи творчість автора в різних часових
зрізах, бачимо, що до числа найбільш успішних належать твори, виконані в період 1998–2008 рр. Цей
час позначений інтенсивними пошуками та генеруванням нових ідей, концепцій і потужного їх втілення. Полотна митця під вдалою імпровізаційною
легкістю ховають напружену роботу думки та наполегливу практику.
Осібне місце у мистецькому досвіді зазначеного
періоду займає пейзаж та натюрморт.
Так, багатством композиційно-пластичних і художньо-виражальних рішень вирізняються малярські твори Ковача на тему природи рідного закарпатського краю, що завжди була улюбленою в його
творчості. Художник не просто створює пейзаж засобами живопису, а живе ним, сприймає навколишнє через структуру власної особистості. Створюючи тривимірний світ на площині полотна, він
чудово вирішує проблеми побудови простору та
відображення об’ємно-пластичних якостей зображуваних явищ.
Чуттєве пізнання світу стає важливою складовою пейзажних композицій. «Полотно, папір, бронза, камінь, жива плоть щодня женуть уяву в дорогу
за образом. Я закоханий у вічний процес взаємопроникнення людини і природи, коли думка веде
за обрій пізнання», – каже автор [3:36].
Високопрофесійний погляд художника чітко відчуває краєвид, що поступово втілюється на полотні. А. Ковач працює впевнено, а його кольорова палітра вібрує і мерехтить магічними відтінками барв.
Сюжетно-тематичне варіювання картин Ковача
визначають джерела його інспірацій. Особливе натхнення митець черпає в неповторних мальовничих краєвидах сонячного Закарпаття (наприклад,
«Весняний мотив» (2008), «Біля річки Уж» (2007),
«Зима в Карпатах» (2016), «Шаянська осінь» (2015)).
Природа під пензлем художника розквітає такою,
якою він її емоційно сприймає і духовно осмислює.
Характерною особливістю є те, що митця надзвичайно вабить миттєвий і швидкоплинний стан
природи, яку він так любить малювати під час пленеру. Це свідчить про глибоку естетичну тонкість
натури автора, ліризм і вміння віртуозно передати
вхоплену мить.
Наприклад, у картині «Осінь у Туричках» (2006)
митець вдало відчув настрій оксамитової осені:
композиція створена у насичених теракотово-сонячних барвах зі свіжо-голубими відблисками води, що доречно рефлексують у загальному кольоровому строї твору.
Трапляється, що абстрагуючись від конкретних
місць, художник фантазує, будує образи на основі
вільної інтерпретації природних мотивів. Головним у таких кольорових суґестіях стає емоційне,
настроєве начало (наприклад, «Віконце» (1995), «Тиха осінь» (2006), «Ужгородська сакура» (2011)).

Захоплення мальовничими мотивами Закарпаття
відображено у творах «Осіння набережна» (1999),
«Куточок міста Ужгорода» (2004), «Біля замку весною» (2006), «Ужгород» (2012) тощо. Митець уміє
побачити архітектуру з несподіваного ракурсу, акцентувати увагу на тих закутках міста, які часто
залишаються непоміченими звичайними людьми.
Найбільше художник полюбляє зображувати
вулички, величаві храми та архітектурні пам’ятки
рідного Ужгорода та околиць, захоплюється краєвидами українських та словацьких Карпат з дерев’яною церковною архітектурою. До таких належать твори «Недільний ранок» (2006), «Біля церкви» (2007), «Перший сніг» (2007), «Мукачівський
монастир» (2008), «Дерев’яна церква в Карпатах»
(2008) та багато інших.
Навіть в урбаністичних пейзажах митця цікавить не детальне зображення архітектури, а загальний емоційний стрій картини. Він веде пошуки в різних напрямках, індивідуально підходячи як
до трактування кожної теми, так і до її композиційного чи кольорового вирішення.
Особливим ліризмом проникнутий твір «Дерев’яна церква у с. Гунковці» (1998), на якому зображено старий дерев’яний храм. Загального поетично-мелодійного настрою досягнуто за допомогою
своєрідної «розмитої» техніки виконання, що створює враження туману і надає композиції легкості.
Намагаючись досягти образно-емоційного звучання, художник використовує обмежену кольорову
гаму: темний коричнево-зелений силует церкви та
дерев м’яко прочитується у просторі із легкого
серпанку сірих, голубих та вохристих відтінків.
Окрім пейзажного жанру, значне місце в доробку А. Ковача займають декоративні натюрморти,
домінантою в яких є зображення квітів. Квіти – це
особлива тема для художника: талант передати засобами малярства тендітну красу, коротку мить
цвітіння, а навіть ефемерність запаху, мабуть, генетично закладено в його творчій натурі. «Натюрморт із паскою» (2008), «Іриси» (2000), «Чорнобривці» (2011), «Півонії» (2015), «Сакура» (2016) –
це лише незначний перелік творів, що вібрують
багатством кольорових барв.
У постановочних натюрмортах автор полюбляє
використовувати велику кількість предметів і букетів, що не завжди позитивно впливає на сприйняття твору, адже значна кількість деталей розпорошує увагу. Ця риса, до певної міри, пов’язана з
яскравим темпераментом митця, який постійно
прагне нових емоційних вражень від малярства та
намагається вкласти у свої твори якомога більше
інформації.
Не зважаючи на певну перенасиченість композицій, яка загалом не псує їх естетичної вартості,
натюрморти завжди захоплюють майстерністю виконання, інтенсивною експресією, довершеністю
колористичної гами. Жанрова варіативність автора є невичерпною – «Натюрморт із бокалом вина»
(2002), «Пастораль літа» (2008), «Натюрморт з
ананасом» (2007), «Натюрморт з маками» (2008),
«Бузок» (2016) та багато інших. Одна тема відкри57
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ває шлях наступній, і в кожній з них відчувається
вміла рука та емоційна душа майстра.
Аналізуючи авторську живописну практику А. Ковача, переконуємось, що в останнє десятиліття, добираючи адекватну художньо-образну мову до тієї
чи іншої тематики, митець все частіше застосовує
органічний симбіоз абстрактного та реалістичного
способу вираження («Натюрморт з чорною вазою»
(2006), «Соняхи на червоному» (2013)). Працюючи
головним чином у техніці олійного живопису, він
часто експериментує і з іншими матеріалами, малюючи акрилом, олійною пастеллю, аквареллю;
використовує комбіновані техніки виконання.
Мистецькі шукання художника сприяють концептуальним змінам у художньому мисленні, еволюції образно-пластичної системи живопису. З роками та широким діапазоном малярського досвіду
риси авторського стилю А. Ковача отримують нову
стрижневу парадигму – підсилюється прагнення
до посилення декоративності форми, узагальнення
образу, надання йому формально-асоціативних прикмет. Починається якісно новий етап творчого піднесення і виникає нова концепція його творчості.
Особливою цариною у різноманітному спектрі
живопису А. Ковача займають абстрактні композиції, що стає характерною ознакою творчості на сучасному етапі. Простежуючи формально-образне
мислення художника, розуміємо, що твори демонструють концептуально новаторські позиції митця, його нове спрямування і підходи у пошуку композицій, де переплітаються образи реального і
уявного внутрішнього світу. Ковач шукає властиву
комбінацію вартостей, яка б синтезувала національні традиції та критерії сучасності у контексті
модерних тенденцій європейського мистецького
процесу.
Візуальне відтворення внутрішнього відчуття і
думок є характерною рисою А. Ковача. При цьому
відіграють роль не тільки безпосередні враження,
але й спогади, асоціації, навіть мрії. Художник
стверджує, що символічно-асоціативний ряд від
предметів може бути спровокований будь-яким
перцептивним чинником – запахом кави, музикою
чи подихом вітру; все це є основою для трансформації крізь призму авторського сприйняття. Міграція формальних відчуттів отримує згодом ідейносмислове навантаження. Автор переносить на живописну площину звукові та зорові емоції, використовує різні символи та знаки, анаморфозу форм
для підкреслення образів, що виникають із внутрішніх станів та переживань.
При вибудовуванні концепції твору художник
бере загальну ідею і розкладає її в уяві, розрізає,
ніби фотографію, на частини. Таким чином, розділена, вона перестає бути конкретним змістом, а
стає асоціативним явищем. Відбувається своєрідна
розкладка думки на фрагменти-матриці, з яких потім складається єдине гармонійне ціле.
Філософсько-мислительний досвід автора відчутний у творі «Великодній настрій», головним месиджем якого є передати відчуття глибокого змісту
Воскресіння Христа. Композиція складається із сим58

волічного зображення різнокольорових писанок –
головного атрибуту Великоднього свячення та
знаковим зображенням чаші терпіння Христового.
«Отче мій, нехай обмине ця чаша мене» – промовляє Христос…
Символічним є також кольорове вирішення твору, де переважають божественні голубі та білі барви з додатком кольорових акцентів.
Вирішуючи проблеми змісту й композиції, все
частіше основний акцент митець ставить на колористичній побудові твору, його звучанні і фактурі.
Подекуди колір звільняється з-під влади малюнка,
домінує, стає головним компонентом, нав’язує свої
умови, визначає концепт художнього твору.
А. Ковач може дозволити собі будь-який творчий експеримент, і при цьому залишається собою,
власне тому його роботи, незалежно від тематики
чи періоду створення, впізнають одразу.
Картини «На річці Стікс» (2014), «Блакитне з
брунатим» (2014), «Святковий стіл» (2012), «Осінь»
(2010), «Дитинство» (2010) та інші, датовані 2010–
2016 рр., фіксують тенденцію посилення абстрактно-формального мислення художника.
Ностальгічними нотами та символами-знаками
автор насичує, зокрема, твір «Дитинство» (2010),
навіяний давніми щемливими спогадами про дитячі роки. Композиція поділена на три частини:
небо, гори, вода – все тут має свій магічний зміст. У
центрі зображено хлопчика на коні з розпростертими руками, що сповнений райдужних надій на
майбутнє і ніби хоче обійняти всесвіт. Композицію
доповнюють символи птаха й сонця вгорі та риби
в нижній площині твору. Загальне гармонійне колірне вирішення базується на поєднанні контрастів теплих і холодних відтінків.
Творча активність А. Ковача демонструє, що він
є не лише учасником мистецького процесу в Закарпатті та Україні загалом, але власним творчим досвідом активно впливає і формує його. Художник
регулярно експонує свої твори на престижних українських та міжнародних виставках, мистецьких
пленерах, де його творчість завжди є бажаною, та
й сам художник, з його товариським характером, є
цікавим співрозмовником. Велика кількість індивідуальних і групових показів у галереях України
та Європи, численні дипломи та нагороди позиціонують А. Ковача як одного з найпродуктивніших
та успішних українських митців. Картини у каталогах є нагодою ретроспективного аналізу мистецьких шукань художника.
Важливим аргументом підтвердження професійності є присвоєння А. Ковачу звання заслуженого художника України та зростання вартості його
картин. Поціновувачі мистецтва охоче купують
твори Ковача не лише в Закарпатті, а далеко за його
межами, адже якісне професійне мистецтво – вічне.
Варто зазначити, що поряд із творчістю, художник активно займається педагогічною та науковою роботою, формуючи свідомість і стійку мотивацію молоді до саморозвитку. Його загострений
малярський естетизм і власне розуміння завдань
мистецтва мають неабиякий вплив на підростаюче
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покоління митців. Сам А. Ковач з повагою відгукується про своїх учнів, яких у нього чимало.
Результатом науково-дослідницької діяльності
А. Ковача є, впорядкований ним, альбом «Адальберт Ерделі», над яким автор працював більше п’яти років [1; 6].
Висновки. У творчому активі художника ще багато невтілених ідей, безліч нереалізованих задумів,
а його повсякденне життя рефлексує мистецтвом.
Визначити справжню масштабність мистецької
величини автора та дати загальну оцінку естетичної якості його творів можна лише з перспективи
часу. Проте, проведене дослідження на сучасному
етапі доводить, що творчість Антона Ковача відіграє важливу роль у розвитку та продовженні традицій живописної школи Закарпаття. Творчий доробок митця, з виробленими живописними критеріями та власною естетично-мистецькою парадигмою, без сумніву, є визначним у просторі вітчизняного образотворчого мистецтва.
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У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ ЗАКАРПАТТЯ

Ковач А. М. Пленерний живопис як складова у творчості художників Закарпаття. У статті досліджується
пленерний живопис закарпатських художників середини ХХ ст. та вплив його на формування творчої індивідуальності представників двох поколінь художників Закарпаття. Останні дослідження дозволяють відкривати
нові підходи до пленерного живопису і потребують більш
повного викладу і мистецтвознавчого аналізу. Під впливом застосування пленерного живопису автор наголошує на розвиткові методів образотворчості протягом
ХІХ–ХХ ст. Визначено, що пленерний живопис став складовою в творчості багатьох сучасних художників.
Ключові слова: пленер, барбізонська школа, мистецькі методи, творчість, закарпатська живописна школа.
Ковач А. М. Пленэрная живопись как составляющая в творчестве художников Закарпатья. В статье
исследуется пленэрная живопись закарпатских художников середины ХХ в. и влияние ее на формирование
творческой индивидуальности представителей двух поколений художников Закарпатья. Последние исследования позволяют заявлять о новых подходах к пленэрной
живописи и требуют более полного изложения и искусствоведческого анализа. Под влиянием применения пленэрной живописи автор отмечает развитие методов изобразительного искусства на протяжении XIX–XX вв. Определено, что пленэрная живопись стала составляющей в
творчестве многих современных художников.
Ключевые слова: пленэр, барбизонская школа, художественные методы, творчество, закарпатская живописная школа.
Kovach A. Plein air painting as part of creativity of
Transcarpathian artists. Transcarpathian plein air painting
of mid-twentieth century and its influence on the formation
of representatives’ creative identity of two generations of
artists in Transcarpathia is analyzed in this article. It is indicated that recent studies allow to discover new approaches
to plein air painting and require better presentation and study of art critics. It is pointed out on the fact that the methods
developing in art are influenced by the use of plein air painting from Barbizon school time and during the nineteenth
and twentieth centuries. It is also determined that plein air
painting became integral part in the work of many contemporary artists.
Key words: plein air painting, Barbizon school, art methods, creative identity, Transcarpathian painting.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми. Розвиток методів образотворчого мистецтв відбувався під впливом пленерного живопису з часів барбізонської школи та
протягом ХХ ст. Він став складовою творчості багатьох художників. Останні дослідження дозволяють
відкривати нові підходи до пленерного живопису і
потребують більш повного викладу і мистецтвознавчого аналізу.
Метою статті є дослідження формування живописного обличчя художників Закарпаття через призму пленерного живопису, систематизація та аналіз
творчості представників закарпатської школи живопису в жанрі пейзажу і особливостей роботи на
пленері в середині ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Закарпатський
живопис – феномен в українському образотворчому мистецтві, у формуванні якого відіграли роль
різноманітні культурні фактори. По-перше, вплив
західно-європейських художніх шкіл, адже засновники професійного живопису Закарпаття – А. Ерделі та Й. Бокшай – ще до першої світової війни отримали освіту в Королівському художньому інституті
в Будапешті. Після закінчення, молоді художники
відвідали Францію, Німеччину, Італію та інші європейські країни, що, безумовно, сприяло зростанню
їхнього професійного рівня.
По-друге, культура краю − самобутня, де віками
проживали представники різних європейських народів: угорці, словаки, румуни, поляки та інші. Станковий живопис як один з основних видів образотворчого мистецтва почав активно розвиватися в
1920-1930 рр. Провідні художники краю у своїй творчості серед головних виділяли жанр пейзажу. Аналізуючи міжвоєнний періо, констатуємо пожвавлення творчого процесу. У 1930-х рр. засновники школи активно організовували пленери, залучаючи до
цього процесу і своїх учнів. Не зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, в Ужгороді в цей
час активізувалось культурно-мистецьке життя.
На початку липня 1939 р. члени новоствореного
Союзу підкарпатських художників на чолі з А. Ерделі провели один із перших пленерів біля с. Ужок
та с. Волосянка на Березнянщині. Учасниками були
гості з Будапешта, а саме ректор Агоштон Бенкгардт, викладачі інституту Лайош Сентівані, Імре
Петер, Оден Надь та інші. Пленер проходив до кінця серпня 1939 р. По його завершенні на засіданні
Союзу в Ужгороді художники високо оцінили твори живописців. Наступний пленер влітку запланували провести в Рахові.
За результатами проведення пленерів і виставок,
мистецькі критики називали образотворче мистецтво Закарпаття «новим здоровим напрямком».
Природа сама відкривала їм свої мотиви, а ті молоді учні, які не мали академічної освіти, зуміли віднайти індивідуальний стиль і надалі розвивали його. А. Коцка, А. Борецький, Е. Контатович, З. Шолтес,
Ф. Манайло сформували групу художників, що стала відома далеко за межами Закарпаття [1: 32]. Методи роботи на пленері А. Ерделі та Й. Бокшая були відмінними. Після навчання в Королівському
художньому інституті ще певний час вони знахо60

дилися під впливом своїх педагогів – Ревеса Імре
та Ференці Кароя – лідерів нової художньої школи,
що створилась в 1912 р. в м. Кечкеметі (Угорщина).
Ці літні практики для молодого Адальберта були
початком творчого переосмислення пейзажного
мотиву на пленері засобами модерністичних течій
в живописі «чистого мистецтва».
Й. Бокшай, який був учнем І. Ревеса, мав реалістичні малюнок і живопис й не так легко знайшов
свої шляхи в сучасних течіях європейських шкіл.
Шукаючи допомоги у відомого художника І. Рошковича, отримав схвалення від маестро за свої етюди. Художник працював в різних жанрах, включаючи сакральний живопис. У жанрі пейзажу принцип пленерного живопису у Й. Бокшая були незмінними все його довге творче життя. Яскраві роботи мало чим відрізнялись між собою протягом
тривалого періоду 1940–1960 рр. Цей досвід дозволив йому виховати послідовників, серед яких Шолтес З., Габда В., Кашшай А. та багато інших.
Мрія Й. Бокшая про «великих майстрів» нашого
краю збулася. Не будемо стверджувати, що кожний
став світовою величиною, але на відстані більше
ніж півстоліття бачимо, як яскраво горить їхня зірка на небі національної культури України.
Попередники А. Ерделі та Й. Бокшая на Закарпатті не мали суттєвого впливу на формування
живописної традиції краю. Стилістично вони були
далекі від ідеалів фундаторів школи, джерелом натхнення яких був образ рідної землі. Саме після
творчих поїздок по містах Європи у 1920–1930 рр.
вони повернулися із чітким переконанням як потрібно розвивати кращі традиції європейських
шкіл. На щастя, А. Ерделі не дав себе збити з пантелику ні Парижу, ні Мюнхену і дуже скоро визначив
для себе основне в живописі: «Сезан – найвидатніше відкриття, що відбулось після імпресіоністів на
Заході». Для нього важили не форма, а принципи,
те, що дає змогу не відмовитись від самого себе, залишаючись закарпатцем.
У 1930-х рр. А. Ерделі особливо охоче писав
краєвиди. Втім, звичне жанрове визначення не дуже пасує його полотнам – сам він ніколи ним не послуговувся, називаючи всі свої роботи, що б вони
не зображували, картинами. Ніколи живописання
річок, дерев над водою, гір, неба не було його ні
єдиною, ні головною метою. Зображуване – і мотив, і сюжет для нього радше засіб. Простір картини формують енергійно виписані площини, стрімко й сильно виліплені об’єми: дерева простягають
стовбури до неба біля старої церкви («Краєвид з
костьолом», 1936) або ж річковий вигин, схил крутого берега й гори («Краєвид із постаттю», 1935;
«Околиця Мукачева», 1933; «Біля річки», 1933). В
цей період А. Ерделі цікавили методи експресіонізму, вираз власних душевних емоцій в передачі динамічного світу, що оточував митця, аналіз кольору, його чистота, як вода в склянці, розуміння простору і гармонії взаємозв’язку. Це було відкриттям
в нашому краї, де до нього ніхто так вільно не
трактував природу. Закоханість в природу і людей
мали для А. Ерделі особливе значення.

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 9

Й. Бокшай і Е. Грабовський теж активно працювали на пленері. Кожен шукав і знайшов власний
почерк в живописі, працюючи разом протягом тривалого періоду. В кожному сюжеті Й. Бокшай знаходив просту земну красу і методами реалізму відтворював її в вишуканих колористичних гамах.
Працював в різних техніках, зокрема, акварелі і
пастелі, але переважна кількість полотен написані
на пленері в техніці олійного живопису, коли майстер в майстерні нічого не додавав і не змінював.
Пейзаж для художника не був областю формальних пошуків та експериментів. Ніякого схематизму, в ліричній манері він тонко і деталізовано
створив сотні полотен, що передавали природу як
гірських ландшафтів, так і мотиви міста Ужгорода.
Одним із перших в цій серії написаний «Вид Ужгорода» (1928) – сухуватий і мінорний, що знайомить
нас із панорамою міста над Ужем.
З 1946 р. митець передавав свій досвід учням, в
новоствореному училищі. Разом із колегами А. Ерделі та Ф. Манайло ходили разом із учнями на етюди, шукали виразні мотиви, сцени із життя горян.
Вони часто приїздили на машині і групою працювали на мотивах неподалік села Ужок, де працював
парохом З. Шолтес, або Тихий. Так, поступово виник
так званий закарпатський Барбізон.
У 1946 р. закарпатські художники побували у
Києві на 8-й республіканській художній виставці.
Після неї А. Ерделі, Ф. Манайло, А. Коцка, Е. Контратович та А. Борецький поїхали у Москву та Ленінград, де проходив пленум оргкомітету Спілки художників СРСР. Бачимо як ідеологічно вони були
під «опікою» тодішньої влади комуністів, що обмежувало їх як творчих особистостей. Відвідавши галереї, вони повернулись в рідні Карпати, де з новими враженнями продовжили пленерні практики,
залучаючи в групу все більше молодих і талановитих учнів.
Один із перших учнів та послідовників Й. Бокшая був З. Шолтес. Після знайомства з наставником, Золтан Шолтес натхненно опановував живопис і швидко досягнув успіхів, зберігаючи основні
настанови свого вчителя вміти бачити і відчувати
природу, яка оточувала його безпосередньо щодня
в чудовому гірському селі. Все творче життя він
проніс цю вірність рідному краю і школі свого вчителя. Бачимо, як з перших спроб 1930-х рр. З. Шолтес шукав своє обличчя. Це прослідковується у таких творах як «Зимовий вечір»,1932; «Зима в селі»,
1941. Власний впізнавальний почерк художник
знайшов наприкінці 1950-х – початку 1960-х рр.,
що помітно у картинах «Ясінський перевал»,1961;,
«Вид на село Синевир», 1960. «Потрібних тем багато», – відзначав З. Шолтес – «необхідно тільки побачити велике в малому, та розкрити зміст». Більшість картин художника написані в характерних
холодних тонах. З роками, працюючи на пленері
разом з колегами, він звільнився від реалістичного
і схилявся до імпресіоністичного методу і бачення
натури. Не зважаючи на брак професійної освіти,
він залишив великий та яскравий вклад у скарбницю мистецтва Закарпаття.

Наступним послідовником школи Й. Бокшая
був А. Кашшай (1921–1991). Наставник, він був не
тільки видатним художником, але і вмілим педагогом, який відчував талант в молодих ще невідомих
початківцях. Так сталося з А. Кашшаєм, коли за порадою Й. Бокшая, він без професійної освіти досягнув надзвичайно високого рівня в живописі, зокрема, в пейзажі, які він писав віртуозно. Антон Кашшай вперше постав своїми творами перед ужгородською публікою в 1947 р.. Критика і глядачі доброзичливо поставилися до спроб молодого автора, який відкрив для себе реалістичну манеру письма
і захоплено відтворював у полотнах куточки рідного краю. Винятковим успіхом назвала Т. Яблонська дебют А. Кашшая на республіканській виставці в 1951 р. Не дивно, адже митець шукав правду
кольору на землі. Природа звучить в нього завжди
то голосно, то тихо, стаючи тим творчим джерелом,
що у часи напруги і пошуку буде додавати енергії і
сили. На пленерах, він завжди зростав і вчився. У
1951 р. в Сенежі під Москвою разом з З. Шолтесом
та А. Коцкою, він пройшов школу з живими класиками, такими як А. Бубнов, С. Герасімов, ознайомився з полотнами Левітана І., Серова В., Полєнова В.
та А. Архіпова. З того моменту пленерні зимові серії ускладнились кольором і композицією. Ліричним звучанням вирізняється «Зима в Карпатах»,
1952 – твір, в якому А. Кашшай демонструє свою
зрілість. Головна майстерня художника – Бескиди і
Чорногора, Великий верх і річка Тиса, долини річок Перечинщини і Ужка. Митець продовжував
розвиватись в реалістичному живописі, посилюючи його елементами постімпресіонізму. Незалежно від стану природи, автору усе під силу – сонячна зима і туманна осінь, квіткова весна і спекотне
літо. Чарівна настроєвість полотен знайшла відгук
не тільки серед простих глядачів, але критики. Можемо відзначити, що в подальшій пленерній практиці А. Кашшай звертався до різноманітних графічних і живописних технік, які дозволяли швидко
фіксувати і компонувати мотиви як в Карпатах, так
і в столиці Італії Римі та Скандінавських країнах.
Приїзди до Закарпаття відомих художників з
Києва Т. Яблонської, В. Касіяна, М. Глущенка, С. Григорєва надали атмосфері високого творчого духу.
За період спільних виїздів на пленери Т. Яблонська
відзначила особливу манеру в підході до живопису
краєвидів в творчості Ф. Манайла та А. Коцки. За
словами А. Ерделі, справжні художники не бувають
схожими між собою і кожен по-своєму передає красу природи. Властива їм декоративність в поєднанні з імпресіонізмом дали цікавий результат. На тлі
тодішніх виставок, що проходили в Києві та Москві, представники закарпатської школи вирізнялись
колористикою творів та різноманітністю форм.
Ще одним представником цієї школи живопису
був Гаврило Глюк (1912-1983), який примкнув до
неї після другої світової війни (1941-45 рр), приїхавши після закінчення Бухарестської академії
мистецтв. Уродженець м. Сигет разом із дружиною
переїхав до Ужгорода, де проживали його батьки.
Він створив багато картин у різних жанрах. Його
61

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

найвідоміша сюжетна картина «Лісоруби», 1956
удостоєна високої нагороди в Венеційському бієнале. Полотна, що писав Глюк, завжди відзначені
високою культурою кольору і композиції. Тривалий період він залишався вірним реалістичному
принципу. Зміни бачимо в стилізації у період домінування декоративного стилю. Якщо порівняти
його пленерні полотна з іншими колегами, то вони
демонструють хорошу академічну школу і смак.
Художники другої генерації – Ф. Манайло та
А. Коцка – яскраві і неповторні. В порівнянні цих
двох майстрів пензля бачимо, як вони підходили до
пленеру кожний по-своєму. З самого початку Ф. Манайло працював майже у всіх жанрах, де місце пейзажу окремо не відводилось. Так само, як і в портреті, він відзначився лише один раз із полотном
«Бідняк»,1932. Художника ніколи не цікавило побутописання, жоден твір майстра не був створений
просто так. Випускник Вищої художньо-промислової школи в Празі володів навиками вишуканої
стилізації і вибору тематики своїх творів. Пейзаж
Ф. Манайло зображував як рідну хату, в якій живуть рідні люди. Гірський мотив, немов казка, поставав перед глядачем, і обов’язково художник
знаходив там місце людині і тварині. У драматичні
1930-ті рр. Ф. Манайло зробив серйозні заявки на
власне місце в ряду видатних митців краю. Спираючись на народні традиції, Ф. Манайло створив такий монументальний цикл рідних Карпат, що й
сьогодні він вражає образністю мислення і глибиною відчуття. Філософ і митець одночасно, він не може зображувати краєвиди просто як естетичну цінність. В кінці 1950-х та – початку1960-х рр. Ф. Манайло написав ряд панорамних творів, де сила звучання досягла максимуму («Вечір в горах», 1960;
«Край Миколи Шугая», 1958; «Село на Верховині»,
1958 та інш)і.
Продовжуючи лінію аналізу творчості представників другої генерації, ми не можемо не увиразнити такого видатного майстра, як А. Коцка (1911–
1987). Щастя, коли список поповнюється такими
художниками, які залишили велику творчу спадщину як в жанровому живописі, так і в пейзажі.
Співець Срібної землі – А. Коцка зображував краєвиди вишуканим м’яким способом, акварельно-ніжно, де кольори переходили один в один непомітно.
Згадуючи майстра, його молоді колеги відзначали
наскільки художник прискіпливо вибирав мотиви
і потім довго шукав композицію, варіюючи її. Починаючи свій творчий шлях з вчителя малювання
в с. Тихий, він зумів донести свою високу культуру
кольору на виставках в далекій Москві і Будапешті.
Аристократ по духу, він продовжив і розвинув те,
чому навчився в свого вчителя А. Ерделі. Його ранні полотна «В селі»,1935; «Верховина», 1935; «В горах», 1940 вже тоді заявили про нього як художника особливого індивідуального обличчя.
Краєвид в композиціях не лише індивідуальний
об’єкт, але і духовна і навіть національна тема. Всі
хто так чи інакше відбувся в мистецтві вийшли з
пейзажу. Можливо, що виражена суть в пейзажі
пронизується через сам образ природи, яка має
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свої особливі контури, колористику. Це зовсім не
прагнення натуралістичного зображення, а зібраний образ природи.
Очевидно, що творчість Е. Контратовича (19102008) найкраще демонструє цей особливий підхід
на пленері, коли не висока академічна майстерність визначає рівень полотна, а глибокий зв’язок
автора з природою. Мотиви і зображувальний метод у Е. Контратовича не подібні на всіх інших. Панорами і камерні зображення квітучих трав однаково тепло передані в м’яких колористичних поєднаннях. З часом автор спробував ввести фігуру в
пейзаж і це дало образу природи сакральне звучання. А наразі серія пейзажів, створених ним в с. Тихий або с. Чорноголова залишились в історії мистецтва як поєднання імпресіоністичного начала і наїву народного мистецтва. Щирість автора супроводжувала його все довго творче життя. Чистий пейзаж майже без міських мотивів, деколи в великому
форматі зайняв осібне місце в творчості Е. Контратовича.
Серед тих, хто посідає значне місце в другій генерації і В. Габда (1921–2008). Після зустрічі з А. Ерделі він назавжди залишився в мистецтві, де знайшов своє місце, як митець ранньої весни. Пейзажі
у В. Габди чисті і прозорі, як вода. Виважені і тонкі
колористичні композиції, емоційно і фактурно написані краєвиди виділяють його живописні полотна в ряду всіх представників закарпатської школи
живопису. Без його творів в жанрі пейзажу ми
втрачаємо повний кольоровий спектр закарпатської живописної школи. Натюрморти і пейзажі займають основне місце в творчому доробку майстра, хоча написані портрети демострують широту
його таланту. Зображуючи краєвиди з деревами на
березі річки, він і як його вчитель А. Ерделі, зумів
зупинити час на полотні. Не будемо стверджувати,
що в зрілі роки він відчував вплив великих попередників, але твори органічно розширили можливості пленерного методу, коли автор шукає індивідуальність в мистецтві.
Важко уявити в повній мірі закарпатську школу
пленерного живопису без творів таких художників, як І. Шутєв, А. Шепа, В. Микита, Ю. Герц. Вони
як і попередні, відрізняються яскравим творчим
обличчям і одночасно різними методами в роботі
на пленері. Послідовник школи Й. Бокшая живописець І. Шутєв увірвався до числа корифеїв блискавичною серією пейзажів, де продемонстрував високу техніку і колористичну особливість. Працюючи поруч з А. Кашшаєм та А. Шепою, він за прикладом вчителя, сформувався як майстер пейзажу
завдяки працьовитості і тонкому відчуттю природи. Різні за розмірами полотна вражають єдиним
прагненням знайти таку мить в натурі, яка буде
максимально свідчити про настрій автора і співзвучність природи. Успішний старт перетворився
в тривалий період розквіту його мистецтва. «Верховино – світку ти наш» – такий лозунг можна взяти для характеристики серії пейзажів І. Шутєва.
Висновки. Проаналізувавши творчість закарпатських художників починаючи з засновників А. Ерделі
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та Й. Бокшая та представників другого покоління,
ми мали змогу побачити, які особливості були характерні в роботі на пленері. Представники живописної школи, які працювали у середини ХХ ст. на
Закарпатті зуміли в умовах історичних перетворень знайти творче обличчя в мистецькому житті
не тільки рідного краю, але і в Україні. Активна
пленерна традиція дозволила сформувати групу
молодих послідовників в лиці таких, як Ф. Манайло, А. Коцка , Е. Контратович, Г. Глюк та інших, що
розвинула започатковану вчителями методику,
коли в умовах пленеру проходило формування
творчого обличчя кожного з них. Поєднання декоративності з імпресіонізмом, а інколи і постімпресіонізмом дали особливі риси, відмінні від живопису тогочасної України та заклали фундамент
традиції пленерного живопису на Закарпатті в наступні роки.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми. Одним із культурних
надбань українців є вишитий рушник. У ньому народ відтворював свої сподівання на краще майбутнє, передавав усю глибину своїх почуттів. Саме тому є вишивки сумні й веселі, радісні і замріяні. Глянеш на рушник – душа радіє та підноситься, а інколи – стискається від суму та печалі. Це все підтверджує, що народне шитво злито воєдино з життєдіяльністю людини, визначає її світорозуміння, відтворює традиції та звичаї, всю систему духовних
та естетичних цінностей.
Протягом століть українські рушники зберігали свою етнічну самобутність та цілісність. На них
відображені праобрази і трипільської культури, і
побуту скіфів, і старослов’янське мистецтво; вони
пов’язані з народними віруваннями, фольклором
українців. У їх узорах зберігаються прадавні магічні знаки, образ дерева життя, символ червоного
кольору, священні язичницькі зображення, сповнені глибокої архаїки. Тому наші далекі пращури
вважали, що рушники мають велике оберегове та
заклинальне значення. Їх ділили відповідно до застосування. Так, рушник для прикрашання оселі називався кілковим, бо вішали його над вікном на спеціально вбитий кілочок. Його давала мати, коли
виряджала сина в дорогу, на ньому підносили хлібсіль гостям. Рушник для прикрашання ікон дістав
назву «покутний», «божник». Крім цього, відомі ще
рушники пасхальні, спасівки, обруси (скатертини),
стирки, намітки, які мали свою специфіку в орнаменталістиці та колористичному вирішенні. Орнаментальна різноманітність рушників зумовлює широке
застосування їх в обрядовості та народній магії.
Мета роботи – визначити особливості знаковосимволічного орнаментального письма буковинських рушників-переміток за допомогою колекції заслуженого діяча мистецтв України – Шкрібляка Миколи Миколайовича. Основні завдання роботи – простежити історію побутування українських наміток,
регіональні особливості їх найменування; розкрити
семантику кольорів буковинських рушників-переміток; охарактеризувати своєрідність знаків і символів, які були традиційними для території; визначити та розподілити побутування рушників-переміток за їхніми орнаментальними особливостями; виготовити власноруч міні-перемітки та порівняти їх із
оригіналом; розшифрувати знаково-символічне орнаментальне письмо одного з рушників.
Проблема знаково-символічного орнаментального письма рушників-переміток в українській культурі ґрунтовно не досліджувалася. Деяких аспектів дослідження торкалися О. Олійник, Є. Антонова, Л. Бебешко, Ю. Мельничук, Л. Бебешко. Чим і зумовлена
актуальність роботи.
У роботі виділено класифікацію рушників-переміток за основною орнаментальною композицією,
створена таблиця за локальними особливостями
орнаментики таких виробів, порівняльна таблиця
між оригінальними перемітками та виготовленою
міні-наміткою, а також інтерв’ю з дослідником та
власником великої колекції таких рушників Шкрібляком М. М.
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Як висновок зауважимо, що в орнаменті буковинських наміток переважав білий колір, що є, на
наш погляд, домінантою порівняно з іншими етнічними територіями. Також спостерігаємо велику
перевагу геометричного та рослинного орнаменту
над зооморфним чи антропоморфним мотивом.
Слід зазначити, що рушники-перемітки перестали
виготовлятись від початку Другої світової війни. В
ході роботи була спроба створити відповідник до
цих рушників, який засвідчив їхню феноменальність. Перемітки виконувались технікою бурунчукового ткацтва, що теоретично сучасна людина повторити може, а практично – ні. Тому на часі постає проблема збереження та відтворення композицій рушників-переміток, вивчення орнаментальних тенденцій та призначення [11, 10].
Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням знакової символіки орнаментального
письма буковинських рушників-переміток.
Джерелом дослідження стала колекція таких
рушників відомого діяча культури, голови Чернівецького обласного осередку Національної спілки
майстрів народного мистецтва України Шкрібляка
Миколи Миколайовича.
Проблема знаково-символічного письма рушників-переміток в українській культурі ґрунтовно
не досліджувалася. Монографій з поданого питання практично не існує. Деяких аспектів дослідження торкалися О.Олійник, Є. Антонова, Л. Бебешко,
К. Качур, Ю. Мельничук.
На Буковині проблему переміток досліджує
Шкрібляк М. М., у колекції якого налічується понад
100 рушників, що неодноразово експонуються в
Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї, в
учбово-методичному центрі культури Буковини і
послугували нам джерелом дослідження знаковосимволічного орнаментального письма [6,10-12].
Виклад основного матеріалу. Буковинці, талановиті від Бога, донині дивують світ своїми вишитими, витканими, наче вирізьбленими чи виписаними візерунками на рушниках. Край митців настільки
різноманітний у розвої народної культури, як і
багатонаціональний за своїм населенням. Беззаперечний сучасний ренесанс народного мистецтва.
Тому й не дивно, що перемітка як феномен матеріальної культури відроджується сьогодні із забуття, адже нове – це добре забуте старе. Старе. Екологічно чисте, космологічно виважене, таємничо
закодоване у знаках і символах. Ці знаки та символи варто знати, адже вони прямо пов’язані з нашим життям, віруванням, традиціями та звичаями.
Як свідчать дослідження матеріальної культури, рушники виготовлялися з природних матеріалів рослинного походження, таких як льон, коноплі, а з середини ХІХ ст. до них додалась бавовна.
Подібні тканини називались полотном. Поодиноко
для вироблення наміток використовувались і тканини з сировини тваринного походження (сукно,
шовк) або ж змішаного типу (рослинно-тваринного походження).
До початку ХХ ст. полотно виготовлялося переважно в домашніх умовах на ручних, з ХІХ ст. – на
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механізованих ткацьких верстатах. З розвитком
мануфактурного та фабричного виробництва тканих матеріалів для виготовлення рушників уживалися і фабричні тканини.
Буковинці, як і загалом усі українці, акумулювали в надрах традиційної духовної і матеріальної
культури великий масив інформації у тканих і вишитих рушниках-перемітках. Орнаменти, символи,
знаки, нанесені на рушники, передають інформацію про планетарну та космічну ґенезу, про форми
життя. Ці полотняні криптограми, які зберегли і
донесли до нас жінки як хранительки традицій,
містять коди, ключі до розуміння життя. Тому в
рушниках-намітках так багато вишитих сюжетів,
кольорів.
Умовно рушники-перемітки можна поділити за
колористичним вирішенням: одноколірні (оздобленні нитками одного кольору на полотні такого ж
кольору), двоколірні та багатоколірні. У науковій
класифікації існують назви монохромні, дихромні
та поліхромні намітки [8, 10, 4].
Зробимо короткий огляд колірних тенденцій.
Білий – це колір сили, адже він містить усі кольори. Поширений вислів – «білий світ». Білі вишивки розраховані не на чуттєві враження, а скоріше для розуму, роздумів, для духовних потреб.
Вони сприймаються вищими духовними центрами
(чакрами) людини. Білий колір випромінює силу,
енергію. Тому в білому житлі, в білому одязі людина швидко відпочиває, відновлює сили. В основному, саме жінки дітородного віку носили білі намітки. Літні – сірі, жовті й брунатні, чорні – якщо були
в жалобі.
Біла перемітка, вишита або виткана, є характерною для Буковини, надзвичайно цінним надбанням матеріальної та духовної культури цієї етнічної території. Крім того, вона є найпоширенішою у
зв’язку з вірою у магічність білого.
Чорний колір, як антипод білого, навпаки – вбирає в себе енергію, інформацію. Старші люди, котрі
є хранителями мудрості, носили чорно-колірні вишивки, тобто утримували в собі інформацію. Через
те чорний колір не заслуговує лише характеристики як колір смерті. Чорний – це також колір землі,
багатства, колір урочистості.
Найпоширенішу групу становлять рушники-перемітки, вишиті виключно червоними нитками.
Таке вишиття характерне для Полтавщини, Київщини, Чернігівщини, Слобожанщини, Полісся. Червоний колір, як найбагатший, найкрасивіший притаманний для всіх народів світу.
Червоний колір, так як і білий, є сильним, найбільш активним, порівняно з іншими кольорами.
Він випромінює енергію і через те використовується переважно у весільних рушниках.
Поєднання червоного, чорного і жовтого кольорів також було поширеним на Правобережній Україні та на Буковині зокрема. Жовтий колір символізує Божественну мудрість – якість, яка набувається людиною протягом усього життя. Мудрість –
це гармонійне поєднання Знання, Волі і Любові. Правильне поєднання кольорів у рушниках мало не-

абияке значення для наших предків. Саме таким
чином вони намагалися відобразити свої почуття
та передати певний код нації.
Зробивши короткий огляд колористичних тенденцій та матеріалів для виготовлення, постає питання, в чому ж особливість рушників-переміток,
окрім того, що вони виготовлялись із тонкого полотна?
Важко не звернути увагу на те, як чітко видно
орнамент, кожну деталь, що виступає над поверхнею рушника. Ще більше вражають буковинські
перемітки, котрі в основному були білого кольору.
Фактично, тут композиція ткалась білим по білому.
Вона створювалася технікою бурунчукового ткацтва (петельчатих тканин), особливість якої полягає саме в цьому. На жаль, сьогодні не виготовляють рушники-перемітки, бо теоретично сучасна
людина відтворити їх може, а практично – ні.
Рушники-перемітки виготовляли з майстерно
фабрично зроблених найдорожчих та найтонших
ниток. Нитки були двох типів: білева або більцева
нитка (більця) та лляна. Тому контраст двох кольорів утворював делікатну орнаментацію. Білий
орнамент чіткіше виділявся на жовтуватому фоні.
Рідше бувало, що лляна нитка також доповнювала
бавовняну нитку в елементах орнаменту, і тоді він
виглядав навіть об’ємно.
Потрібно було мати неабиякий хист до самої техніки виконання. На всіх перемітках рівний край з
обох боків. Нитка затягувалася рівно, щоб полотно
не виглядало горобиками та було цінним [15: 1].
Дуже важливо було правильно розрахувати все
композиційно. Починалася перемітка, як правило,
із нижньої частини орнаментальною смугою, яка
вказувала на світ землі, його основу. Елементи візерунку «корінчики» частково символізують підземний світ, а далі простягалась центральна композиція – Дерево Життя, від якої відходили інші
знаки-символи.
Знаково-символічне орнаментальне письмо буковинських переміток – це невмирущий код народу, складений у неповторні візерунки; мудрі письмена, що творилися нашими предками протягом
багатьох віків. Крім того, це мова, яка є живою, манить своєю вишуканістю, феноменальністю. Це
своєрідні листи-заповіти мудрих попередників,
втілені в знаки-символи, образи-обереги.
Біла буковинська перемітка – яскравий зразок
коду високої духовності нашого народу. Декорування таких рушників є надзвичайно багатим.
За локальними особливостями буковинські рушники-перемітки умовно можна поділити на 4 етнографічні зони (див. додаток М) та охарактеризувати специфіку кожної:
1. Буковинське Покуття поділене на Верхнє і
Нижнє.
Верхнє включає села Кіцманського району, які
прилягають ближче до Прута, ближні села до Чернівців, околиці Садгора, Жучка.
Проста смугаста геометрична композиція (ромбічні візерунки, ламані лінії і квадратикова композиція сітки, рапортний повтор), велика розлога (Де65
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рево Життя) майже не зустрічається. Розташована
лише на краях перемітки. Колір полотна – білий та
жовтуватий (чергується), рідше чисто білий. Повторюються смуга за смугою, зберігається симетрія. На невеликих полях(18-20 см) зустрічається
вишивка бісером або ниткою, це, як правило, квіткові композиції. Вони нагадують гілочки з квіточками, пуп’янками, листочками. Центральна частина переміток тут орнаментована не виразно. В
центрі може бути виткане полоно, на якому зображені елементи, викані технікою ільчистого письма,
коли полотно поділене на ромбічний візерунок.
Воно тчеться на чотирьох підніжках і вимагає ретельного виконання, щоб не помилитись у їхньому
переборі.
Нижнє включає села Новоселицького району,
вплив молдовської традиції (с. Маршинці).
Тут перемітки делікатні, не сприймаються за
своєю орнаментальною мовою на відстані, тому їх
варто розглядати зблизька. Наявні більш складні
геометричні композиції, аніж у зоні Верхнього Покуття: стилізоване зображення квітки, листочка,
котре десь ближче до геометричної форми, але
видно, що це рослинний орнамент. Це зумовлено
впливом молдавської традиції. Рушники-перемітки виконувалися на білому полотні білими нитками, орнамент не об’мний.
2. Буковинська Наддністрянщина включає села Заставнівського району, які через Дністер межують із Борщівським і Заліщицьким районами Тернопільської області, а також Хотинський район.
Ці рушники схожі більше на Подільські та на
Покутські перемітки. Полотно дуже тонке, біле, виткане зазвичай простим полотняним ткацтвом.
Переважають лінійні композиції з Деревом Життя
та S-подібними мотивами, восьмикутною зорею. На
кінцях такі перемітки можуть бути оздоблені кольоровими нитками (червоними, чорними, зеленими, синіми).
3. Для Буковинського Підгір’я характерні більш
виразні орнаментальні мотиви. Нитка в таких виробах для петельчатого ткання використовується
товстіша та м’якіша, тому візуально вони виглядають об’ємнішими. Якщо в нижній частині рушника
можна побачити одні-дві поперечні смуги, то далі
це може бути величезна композиція до 80-90 см у
вигляді Дерева Життя, яке сходиться з одного і
другого боку перемітки.
Села Сторожинецького району, ближчі до Кіцманського:
На краях спостерігаємо багатий стрічковий, крапковий та геометричний орнамент, рідше антропоморфний. На середині рушника-перемітки – виключно проста смугаста композиція. Полотно з жовтуватим відтінком, нитка біла, деколи використовували шовкову. Краї подекуди оздоблювали тасьмою.
Порубіжжя: села між Верхнім Покуттям і селами Сторожинецького району, ближчих до Кіцманського району – села Сторожинецького і Кіцманського районів, околиця Чернівців.
В окремих районах Буковини відчутний вплив
румунської традиції (Глибоччина, Герцаївщина).
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Зустрічаємо не тільки рослинні мотиви, але і цікаву стилізацію зооморфних, антропоморфних мотивів та символи, що перегукуються з буковинським
килимовим ткацтвом. Яскрава композиція Дерева
Життя, що простягається вздовж усього рушника і
зображується у вигляді квітки (лілеї, троянди), винограду, гілочок. Наявні стрічкові орнаменти. На
деяких екземплярах зображено корінчики, які частково уособлюють підземне життя. Тканина лляна,
біла з темними відтінками. Нитка біла, орнамент
виступає над основою.
Тут зустрічаємо смугастий геометричний орнамент (з’являються хрести) та композицію, що поєднує у собі ознаки Верхнього Покуття і Буковинського Підгір’я. Полотно з жовтуватим відтінком,
нитка біла, орнамент подекуди об’ємний.
4. Буковинська Гуцульщина репрезентує поодинокі екземпляри рушників-переміток.
Зазначимо також, що стародавня буковинська
намітка особливо ткана – на жовтавому тлі білі поперечні смужки. На кінцях – рослинний узір, обшитий з обох боків кораликами. Довжина її З м, ширина 42 см. Розчесане і впорядковане волосся закривали турецьким фезом (своєрідна шапочка). Закидали намітку на нього і прикріплювали шпильками над скронями. Правий кінець був довший, лівий – коротший. Правим підводили підборіддя, вели його понад голову і спускали з правого боку. Лівим кінцем також обводили підборіддя і спускали
з лівого боку на спину.
У буковинських намітках (рушниках) основні
частини орнаменту розташовували на кінцях, оскільки намітку вив'язували так, що її довге полотнище
вільно стелилося на плечах. Жіночим убором була
кибалка (жіночий головний убір у вигляді високої
повʼязки на головi, з двома довгими кінцями, які
спадали на спину), яка розвинулась із перев'язі,
котрою обв'язували волосся довкола голови. Це
круги, виготовлені з ліщини, соломи і паперу, обмотані зверху полотном. Поверх кибалки накладали очіпок, який пов'язували наміткою або хусткою.
Намотане на кибалку волосся закривали
очіпком, що виготовляли з білого шовку, парчі,
бідніші селяни – з полотна, ситцю та ін. Відмінна
форма очіпка – капори, невисокі шапочки, їх ззаду
зав'язували стрічкою.
Буковинські жінки під намітку в якості формоутворюючих елементів для отримання бажаної висоти на зачіску накладали «тарілочку» («мисочку»,
«тарільчик»), «фес» («фис») або «коробочку».
Перемітка – архаїчний вид жіночого головного
убору; прямокутне платове вбрання голови; лляна,
зрідка конопляна або взагалі прозора (часом підкрохмалена) тканина завдовжки до 5 м і завширшки до 50 см. Вона була невід’ємним елементом традиційного вбрання буковинських жінок.
Висновки. Досліджуючи знаково-символічне орнаментальне письмо рушників-переміток на Буковині, ми можемо зробити певні висновки. Саме стародавність цих знань і є найвищою цінністю сьогодні для нас, нащадків. Це є той таємничий код,
який ми маємо прочитати, щоб відчути себе спад-

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 9

коємцями великого і мудрого народу, щоб вийти
на шлях правильного життя.
Особистим внеском у дослідження стало те, що
ми проаналізували систему знаків-символів у рушниках-перемітках на основі реальної колекції відомого діяча мистецтв Шкрібляка М. М., взяли у
нього інтерв’ю, створили умовну класифікацію буковинських рушників-переміток за їхніми орнаментальними композиціями та визначили характерні їх особливості, а також мали можливість виготовити мініатюри наміток, на основі яких створили порівняльну таблицю.
Отже, буковинський рушник-перемітка своїми
художніми особливостями формувався на основі
певної традиції у тісному взаємозв’язку із обереговою та знаковою функцією. На часі постає проблема збереження та відтворення композицій рушників-переміток, ґрунтовне вивчення їх орнаментальних тенденцій та призначення. Сьогодні намітка, яка століттями слугувала моделлю людського світосприйняття, світогляду, стала просто
прикрасою домівок, та й то далеко не всіх.
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Іваниш А. І. Орнаментальоно-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду. Через трансформацію одного мотиву в інший, взаємодією текстури
полотна, сукна, шкіри й зображення відбувався процес
формотворення складних орнаментальних структурних
композицій, нових декоративних рішень в оздобленні
одягу. Барвистість та багатство мотивів, поєднання геометричних, квітково-рослинних орнаментів, стилізації
узорів − все це добре вписувалось у загальний колорит
жіночого і чоловічого осінньо-зимового традиційного
вбрання українців Закарпаття.
Ключові слова: «бунда», «кептар», «сердак», «лайбик»,
верхній одяг населення Закарпаття, народний стрій.
Иваниш А. И. Орнаментальоно-композиционная
система в отделке традиционной верхней одежды
населения Закарпатья междувоенного периода. Через трансформацию одного мотива в другой, взаимодействие текстуры полотна, сукна, кожи и изображения
происходил процесс формообразования сложных орнаментально-структурных композиций, новый более совершенный этап развития декоративно-орнаментальных решений в отделке одежды. Красочность и богатство мотивов, колористическое сочетание геометрического и растительного орнаментов, стилизация рисунка,
узоров − все это хорошо вписывалось в общий колорит
женского и мужского осенне-зимнего традиционного
наряда населения Закарпатья.
Ключевые слова: «бунда», «кептар», «сердак», «лайбик», верхняя одежда населения Закарпатья, народный
строй.
Ivanysh A. Ornamental compositional system in the
decoration of traditional overdress of the population of
Transcarpathia of the interwar period. Because of a
transformation of one motive to another, reacting texture of
canvas, cloth and image there underwent a process of shaping structural complex ornamental tracks, new decorative
solutions in in the decoration of clothes. Brilliance and
richness of motives, a combination of geometric, flower and
floral ornaments, styling of patterns ‒ all of this fitted well
into the overall color of male and female autumn and winter
traditional clothing of Ukrainians in Transcarpathia.
Keywords: «bunda», «keptar», «serdak», «leybyk», overdress of Transcarpathian population, folk outfit.
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Постановка проблеми. Традиційний верхній
одяг бойків, лемків, гуцулів Закарпаття та інших
етнографічних груп українських Карпат має чимало спільних рис в традиціях, структурі будови традиційного одягового комплексу. Одягова спільність проявлялась у використанні по всій території краю однакових матеріалів для виготовлення
одягу: полотна, сукна, шкіри, фабричних тканин та
способах ношення. За допомогою орнаментальнокомпозиційних систем та оздоблення, елементів
декору виокремлюється неповторне, яскраве явище традиційного одягу, самобутність орнаментальної мови у кожному елементі, розкриваються
локальні особливості окремих районів, сіл, парафій Закарпаття.
Повсюдно на Закарпатті як в чоловіків, так і в
жінок побутував традиційний символ безрукавного верхнього одягу: «сердаки», «сіраки», «гулі»,
«бунди», «лайбики», «уйоші», «кабати», «кабацайки», які прикривали груди і боки до талії. Помітної
конструктивної різниці в будові, крої між жіночим
та чоловічим верхнім одягом не спостерігаємо.
Шили із домотканого сукна, зберігаючи колір овечої вовни (білий, сірий, коричневий, чорний), хутра. Таке вбрання побутувало в долинян, угорців,
румунів та словаків. Мешканці сіл долини р. Біла
Тиса «сердаки» шили з чорного та коричневого домотканого сукна, а гуцули долин р. Чорна Тиса використовували фабричне червоне сукно, проте в
бойків та лемків Закарпаття фабричне сукно не
набуло значного поширення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідити окремі аспекти оздоблення верхнього
традиційного одягу українців Закарпаття допомогли публікації 20-30 рр. ХХ ст. та публікації сучасних науковців. Особливості одягу населення українських Карпат стали об’єктом дослідження етнографів М. Н. Шмельової [9], К. І. Матейко [7]. Їхні
наукові досягнення стали суттєвим вкладом до
мистецтвознавчої скарбниці. В цих працях висвітлені питання типології, технології виготовлення,
оздоблення одягових тканин. Публікації чітко
свідчать про науковий інтерес до найпоширенішого виду декоративного мистецтва художньої вишивки, що зустрічаємо у виданнях середини ХІХ ст.
Помітний внесок у вивчення народного одягу
гуцулів, бойків і лемків у 60-ті рр. ХІХ ст. зробив Я.
Ф. Головацький [3]. Автор зібрав значний етнографічно-фольклорний матеріал, описавши детально
складові народного вбрання, виділив його особливості, частково розглянув вишивку на одязі українців Карпат. Ці праці до наших днів є цінним фактологічним матеріалом, що не втратив цінності,
але потребує доопрацювання та низку уточнень.
У період незалежності України дослідники, етнографи, історики, краєзнавці та мистецтвознавці
краю порушили в публікаціях питання дослідження особливостей традиційного народного одягу,
його систем оздоблення. Так, у праці «Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми
та локальними особливостями)» науковець, мисте68

цтвознавець Р. І. Пилип комплексно та ґрунтовно
дослідив вишивку населення Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. Тим самим він ввів у науковий
обіг значний фактологічний матеріал, де проаналізував художньо-естетичну виразність орнаментальних прийомів, композицій вишивки, оздоблення окремих комплектів вбрання а також традиційної сорочки кожної етнографічної групи Закарпаття. Що стосується верхнього вбрання етнографічних груп Закарпаття, автор зазначив, що нагрудний одяг гарно виявляє та підкреслює неповторну красу традиційної сорочки нашого краю [8].
У своїх статтях науковець В. В. Коцан дає порівняльну характеристику всім етнографічним групам, виділяє локальні варіанти одягу та подає схеми крою вбрання українців Закарпаття. Важливим
є й те, що дослідник додав до праці значну кількість кольорових рисунків і чорно-білих фото селян 20–30-х років ХХ ст. у народному одязі з усіх
куточків Закарпаття [5; 6].
Заслуговує на увагу праці традиційного вбрання Закарпаття міжвоєнного періоду, опубліковані
та класифіковані у статті Г. І. Безик, дослідниця
розглянула лемківський, бойківський народний
костюм, композиційні прийоми його оздоблення
та мотиви. Автор статей виділила та охарактеризувала особливості одягових комплексів, крій, місце розміщення вишивок та їх колорит [1; 2].
Отже, інформація про традиційний народний
одяг українців Закарпаття можна ознайомитись в
багатьох працях науковців, етнографів та мистецтвознавців. Однак праці краян, українців та зарубіжних учених про народний одяговий комплекс
українців Закарпаття, де в повній мірі характеризувались системи оздоблення, місце розміщення
вишивок, орнаментально-композиційні прийоми в
оздобленні верхнього одягу населення Закарпаття
міжвоєнного періоду залишаються не вичерпаними.
Майже до кінця 40-х рр. ХХ ст. бойки одягали
полотняні, хутряні та сукняні безрукавки, а лемки
– виключно сукняні. Широкий асортимент традиційного нагрудного одягу з його неповторним рішенням в оздобленні, обумовлюють особливу актуальність досліджень культури регіону, локально-етнографічних особливостей елементів верхнього вбрання та народного одягу зокрема. На основі польових, архівних і літературних джерел, музейних колекцій проаналізовано особливості орнаментальоно-композиційних систем в оздобленні
традиційного верхнього вбрання населення Закарпаття: гуцулів Рахівщини, долинян, карпатоукраїнського населення бойків та лемків міжвоєнного
періоду. Науковці не в повній мірі описують декоративно-художню особливість оздоблення одягу
румунів, не розглядають детально всі варіації та
орнаментику вишивки, що визначає актуальність
даної статті. Метою публікації є виділити етноідентифікуючі риси в оздобленні верхнього вбрання населення Закарпаття. Для написання статті
використовуються матеріали, зібрані під час польових досліджень автора, архівні матеріали народного музею «Сріберна земля» с. Грушево, с. Ка-
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лини Тячівського району, Хустського краєзнавчого
музею, а також приватних колекцій – с. Ільниця Іршавського району, с. Люта Великоберезнянського
району Закарпаття.
Виклад основного матеріалу. У ХІХ – в першій
половини ХХ ст. в населення Закарпаття побутував
плечовий безрукавний одяг із домотканого полотна, хутра та сукна. Більшість видів такого верхнього одягу в долинян, бойків, лемків, гуцулів майже
не мали відмінностей за статевими ознаками. Але
за структурою крою, технічними прийомами в оздобленні, використанні барв та наявністю окремих
деталей, способами носіння елемент нагрудного
вбрання передавав інформацію про соціальний
статус, підкреслював майновий стан власника кожушка «бунди», «сердака», «сірака», «гуні», «лайбика», «уйоша», «кабата», «кабацайки». До середини ХХ ст. отримав поширення плечовий одяг з полотна, хутра і сукна, безрукавки – «лайбики» із
фабричних тканин, які застібувались на чотири ґудзики. У оздобленні передніх піл домінували рослинні мотиви, які складались з квітів, стебел та листочків жовто-оранжевих барв. Такого ж крою безрукавки побутували і по всій закарпатській частині Бойківщини, але без вишивки.
Місцеві хутряні безрукавки – «бунди», короткі
жіночі кожушки долинян Тячівського та Хустського районів Закарпаття вирізнялись кроєм та структурою їх оздоблення. Шили цей одяг з добре обробленої овечої шкіри хутром всередину, щільно
оздоблюючи її зовні вишивкою. Короткі жіночі кожушки – «бунди» українців Закарпаття з широким
вирізом горловини оздоблювались чорними смужками, сукном, сап’яном і китицями та вишивались
гладдю, краї і шви обшивались оксамитом – «баршаньов» чи декорувались шкірою [9: 135].
Оздоблення на «бунді» долинян Тячівщини
формувалось з суцільно вишитих рядів декоративно-вертикальних смуг стилізованих стебел рослинного характеру. На яких домінували мотиви голівок квітів та «очі пави», червоного кольору. Загалом такі орнаментально-композиційні прийоми в
оздобленні «бунди» формувались на основі сітчастих схем, які розробили майстрині (рис.1). Вишивальниці із сіл пониззя р. Тересви Тячівського району володіли естетично-мистецьким смаком, законами композиції, пропорцій в оздобленні традиційного елементу одягу «бунди» [8: 86-92].
Долиняни Хустського району Закарпаття в оздобленні «бунди» використовували вовняні нитки,
вишивали технікою «гладь». Передні поли кожушка оздоблювали квітково-ритмічними композиціями – «косицями», застосовували гармонійно поєднані різнокольорові шовкові нитки – «англійові».
Такими квітково-орнаментальними смугами не
повністю закривали тло хутряної основи, а так щоб
продивлялась основа вибіленої шкіри, що характеризує Хустський вишивальний осередок (рис.2).
Така хутряна «бунда» вирізнялася вигнутим силуетом в крої спинки, цим самим утворювались нові
декоративні рішення в оздобленні, де у орнаментальних мотивах на спинці домінували яскраво-

червоні барви [4: 67]. Передня частина такого одягу прикрашалась п’ятьма рядами китиць, колір
яких змінювався за рядами: перший ряд був зеленим, наступний – синьо-рожевий, далі жовтий,
червоний і знову зелений. Такі елементи на «бунді» були гарними об’ємними та кольоровими акцентами, що вигідно підкреслювало біле шкіряне
тло основи, даючи певний рух, коливання при
ходьбі чи танцю. Стилізовані листочки, кольорові
вертикальні смуги квітів суцільно заповнювали всю
спинку кожушка. Домінуючим кольором був бордовий, який доповнювався відтінками червоно та рожевого. По відношенню до загально-кольорового тла
на контрастних співвідношеннях застосовувався фіолетовий, зелений та білий кольори. Відмінним елементом в оздобленні спинки кожушка слугували
композиційні прийоми, де застосовувався структурний каркас, принцип рапортної композиції. Смуги утворені з ритмічно-повторених стилізованих стебел
квітів та головок «руж» [7: 66].
У міжгірських бойків домінуючим верхнім вбранням була «гуня» аж до кінця 30-х–початку 40-х рр.
ХХ ст. Вона була важливим елементом традиційного чоловічого одягу та збереглася аж до кінця
40-х рр. ХХ ст. Гуні у закарпатських бойків були з
ворсом і без ворсу. З ворсом («коци») гуню так і називали – «коцовата», «коцьовата». Довжина ворсу
сягала 10-15 см. Бойківські білі «гуні» були короткими – 65-70 см. Долинянські «гуні» кроїли з двох
пілок. Незалежно від кольору хутра, шви зміцнювали різнокольоровою прошивкою вовняними нитками, що виконувало декоративну функцію (рис. 3).
На фоні білих бойківських гунь виділялися лемківські Великоберезнянські довгі «гуні» (85-90 см) та
сірі – «сиві», які не мали коміра та були з коротким
ворсом. Гуня з ворсом «кострубами» була не від’ємним елементом весільного вбрання наречених
[10: 39]. Невдовзі «гуні» за зручністю та практичністю поступились сукняним курткам поперечного
крою «уйошам» і «сіракам», які також як і «гуні»
виготовлялися із овечої шерсті.
У селах Нижні Ворота, Верхні Ворота на Воловеччині у міжвоєнний період поширюються хутряні
безрукавки «камазолі». Саморобні безрукавки «камазолі», в залежності від місцевості, носили також
назву «лейбики», «друшляки», вони застібувалися
спереду на три пари ґудзиків, сплетених з вовняного шнурка: з чорного – для білих «лейбиків», а з
червоного – для темних. Вони ставали зручним робочим одягом для вівчарів. На зміну власноруч виготовлених безрукавок прийшли святкові «лейбики», зшиті з блакитного, темно-синього фабричного сукна. Блакитні безрукавки побутували в Західній частині Лемківщини, а темно-гранатові чи чорні переважали у центральній частині Закарпаття.
Спереду виріб мав кишені, а позаду був розріз із
клапанами – «клапити», «дупка». Такі кишені обрамляли червоною смужкою із сап'яну, обшивали
червоними або синіми шкіряними нитками. Елементом оздоблення такого вбрання слугували одно або дворядкові смуги ґудзиків уздовж піл, на
кишенях і на спинці, над клапанами [1: 111-112].
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«Лейбик», «лайбик» на передніх полах декорувався шкіряними «ціфрами» – рослинними аплікаційними композиціями. Спинка була гладкою, зрідка
оздоблювалась, іноді лише однією «ціфрою».
З-поміж чоловічих безрукавок виділялись «лайбики» тересвянських долинян, що оздоблювались
орнаментально-композиційними аплікаціями які
складалися з квітів, стебел та листочків жовтого
або оранжевого кольорів а також вишивкою. Етнографічно розпізнавальною ознакою долинян, королевських полотняних «лайбиків» була техніка
оздоблення, вишивання «низина», «вирізування»,
«обмітування». З появою фабричних тканин отримали поширення чоловічі шовкові, оксамитові та
атласні безрукавки з фабричної матерії. Бойківські
безрукавки «лейбики», «камазолі» за кроєм такі ж,
як і долинянські «бунди» та гуцульські кептарі,
але на їх фоні виглядали простішими і стриманіші
в оздобленні та декорі [5: 175].
У міжвоєнний період в бойків та лемків Закарпаття поширення отримує сукняна куртка («уйош»,
«сірак»). Бойківський чоловічий «уйош» із сукна,
поперечного крою, виготовлявся із овечої шерсті
(рис. 4). Між чоловічим та жіночим лемківським
«сіраком» майже не було суттєвих відмінностей,
лише різнились розміром, коміром та нашивками
на рукавах. Найчастіше зустрічалися «сіраки», зшиті
з темно-сірого чи темно-коричневого сукна, який
мав структуру піджака з відкидним англійським
коміром або стійкою, застібувалися на три-чотири
ґудзики (рис. 5). На передніх полах композиційно
розмістились дві-чотири прорізні кишені. Рукави
були довгими, нижня частина яких декорувалась
поздовжніми петлями з видовженими кінцями
трикутної форми. «Сірак» оздоблювали машинними швами, а також вузькими смужками, фабричною оксамитовою («баршунової») матерією синього або голубого кольорів по контуру та всіх деталях виробу (рис. 3) [3: 36; 6: 229-230].
В лемків побутували також куртки, пошиті з домотканого полотна («коноплянка», «кабацайка»).
Його носили менш заможніше населення, відрізнявся простотою в крої та оздобленні [2:66–72].
Висновки і перспективи. Отже, розвиток, трансформація орнаментально-композиційних систем
вишивки на одязі населення Закарпаття, фантазія
людей створювала унікальні, характерні елементи
верхнього вбрання. Принципи створення шкіряних «бунд» виникали поступово, відбувались видозмінення із однієї форми в іншу, залежно від регіональних смаків, впливів інших народностей, традицій, тенденцій моди. Художня цінність такого
одягу полягає у тому, що вирішувалися найскладніші завдання кушнірського мистецтва в будові
крою, структурі подачі виробу та функціональності вбрання, враховувались та застосовувались народні елементи, мотиви одягових вишивок в
оздобленні.
Орнаментальоно-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу, служить
прикрасою, відіграє функцію естетичного оздоблення, створює цілісну енергетичну картину всієї
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культурної спадщини та несе в собі оберегові елементи різних етнографічних груп Закарпаття.
Вікові культурні нашарування, естетичні ідеали, культурні взаємозв’язки, локально-територіальні особливості сприяли формуванню у кожного
народу багатофункціональних комплектів, елементів одягу, в яких закладено традиції, інформацію
про походження, історію, запозичення, суспільні відносини, а також духовні цінності даного народу, які
внесли вагомий вклад у скарбницю народної культури українців Закарпаття та України в цілому.
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ВПЛИВ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НА ПСИХІКУ
ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ЛЮДИНИ

Андрушко Л. М. Вплив синього кольору на психіку
та фізіологічні функції людини. У статті досліджено
вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу
інформацію про предмет, але й має здатність викликати
думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття синього кольору повʼязаний з емоційним, соціально-культурним та естетичним. Розглянуто, як деякі культурні
особливості, історичні періоди впливали і впливають на
сприйняття синього кольору людиною, а також можливість застосування вивчених взаємозв’язків між кольором і психікою в діагностиці.
Ключові слова: синій колір, символіка кольору, психологічний вплив, емоції, фізіологія людини.
Андрушко Л. М. Влияние синего цвета на психику
и физиологические функции человека. В статье исследовано влияние синего цвета на психику и физиологические функции человека. Доказано, что цвет не только предоставляет важную информацию о предмете, но и
может вызывать мысли и чувства. Психологический аспект восприятия синего цвета связан с эмоциональным,
социально-культурным и эстетическим. Рассмотрено, как
некоторые культурные особенности, исторические периоды влияли и влияют на восприятие синего цвета человеком, а также возможность применения изученных
взаимосвязей между цветом и психикой в диагностике.
Ключевые слова: синий цвет, символика цвета, психологическое воздействие, эмоции, физиология человека.
Аndrushko L. Influence of blue colour on psychе and
physiological functions of a person. Influence of blue
colour on psychological and physiological functions of a person is determined and analysed in this paper. A particular
colour gives not only important information about an object
but also has ability to cause ideas and feelings. The psychological aspect of perception of blue colour is related to emotional, sociocultural and aesthetic background. It was considered as some cultural characteristics, historical periods influence and affect the perception of the blue color by a person
and the possibility of applying the study of the relationship
between color and mentality in the diagnosis.
Keywords: blue colour, symbolism of colour, psychological influence, emotions, physiology of a person.
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Постановка проблеми. Кольоросприйняття сучасної людини це складний процес збагачений образами, асоціаціями і уявленнями пов’язаних з кольором. Воно однакове для всіх (за виключенням
кольороаномалій) і не залежить від соціального
статусу, вікових чи статевих особливостей та рівня
інтелектуального розвитку. Але в той же час фізіологічний вплив кожного кольору на організм конкретного індивіда багато в чому залежить від наведених факторів, етнічних, історичних, обрядових, символічно-знакових та культурних традицій.
Кольоросприйняття людини надзвичайно складний психофізіологічний процес, який пройшов тривалий еволюційний шлях. Найбільше вдосконалення зазнали рецепторні і центральні ділянки зорового аналізатора. Процес диференціації їх продовжується і теперішній час. Людина недалекого
(в еволюційному сенсі) майбутнього буде сприймати набагато більше зорової інформації аніж
сьогодні. На вдосконалення кольоросприйняття
певним чином впливає розвиток суспільства, культури мистецтва та науково-технічний прогрес. Кольоросприйняття і перш за все сприйняття синього кольору має вплив на фізіологічні і психічні
функції організму. На визначення особливостей
цього впливу і спрямована ця робота.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Спроби психологів, медиків, педагогів, етнографів
пояснити результат впливу кольору на психіку людини представлені значною кількістю теоретичних
та емпіричних досліджень. Гете вперше спробував
охарактеризувати чуттєво-емоційний вплив не лише окремих кольорів, але й їхніх різноманітних сполучень. У ХХ ст. наука про колір пішла далеко вперед: диференціація колірних систем, залежно від
практичного застосування; дослідження механізмів зору людини та зв'язків кольорів із психікою;
створення теорій колориту [1; 2; 13]. Сучасні вчені
доводять, що наша колірна чутливість розвивається і з часом ми зможемо бачити такі кольори, які
абсолютно недоступні зараз [1; 15].
Психосемантика кольору сьогодні переживає
етап свого становлення як самостійного розділу психології сприйняття кольору і важливими у цьому
напрямі є праці П. Яньшина [15]. Про вплив кольору
на людину та його використання в медичній практиці досліджує М. Дерібере [6].
Метою нашого наукового пошуку є вивчення
впливу синього кольору на психіку та фізіологію людини, оскільки практична потреба в психології сприйняття кольору існує в прикладній галузі психології
– в психології реклами та психології мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Колір має хвильову енергетичну природу. А це означає, що ми
відчуваємо його, і найчастіше це відбувається несвідомо. Нерідкими є випадки, коли сліпі люди,
відчуття яких надзвичайно загострені, щоб компенсувати відсутність зору, здатні розрізняти кольори через дотик. Це доводить, що на наш мозок
щодня впливають енергії різних кольорів, які ми
бачимо і відчуваємо – колір стін нашої кімнати може вплинути на настрій, апетит, концентрацію і
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натхнення, колір сорочки та костюму співрозмовника – на наше до нього ставлення, тощо. Так само
кольорова гама інтер’єру дому чи робочого кабінету і ті кольори, які ми обираємо для свого одягу,
впливають на оточуючих нас людей. Не заперечуючи ролі предметних зв'язків кольору в становленні його значень, слід визнати, що ведучим фактором у формуванні кольорових значень є зовсім
не вони, а об’єктивний характер кольорової дії на
людину, про це свідчать дані психофізіологічних
та психологічних досліджень.
Серед асоціацій, які викликає у людини синій
колір, найчастіше зустрічається небо, море, прохолода, лід. Ці дані підтверджують результати асоціативного експерименту, проведеного ученицею
К. Г. Юнга Вереною Каст в 1980 р. На синій колір у
випробовуваних виникали такі асоціації, як небо –
23%, зелений (сусідній колір) – 18%, вода – 10%,
море, природа – 10% [14: 34]. Синій як колір неба і
моря символізує безмежні далі і нескінченні глибини. У переносному значенні синій колір часто використовується в таких поширених виразах повсякденної мови, як «синій туман» (символ романтики, казкового, чудового), «блакитні далі» (імпульс
тяги до далеких мандрівок, наприклад, вираз «видно синю далечінь»), «синій дурман», «синій ніс»
пʼяниці (стан, в якому змінюються простір і час, в
якому власні сили переоцінюються, а реальність
недооцінюється).
Л. Бондс у своїй книзі «Магія кольору» описує
декілька дуже цікавих технік допомоги собі за допомогою кольору [2]. Розрізняють три види впливу кольору на людину: фізичний, оптичний та емоційний.
При фізичному впливі мова йде про вплив кольору на фізіологію людини. Об’єктивна дія кольору підтверджена експериментальним шляхом і залежить від кількості та якості кольору, періоду дії,
особливостей нервової системи, віку, статі та інших факторів. Найбільш показовою безпосередньою фізіологічною дією на організм людини є
явища пов’язані з дією червоного та синього кольору. Особливо при максимальній їх насиченості.
Кабінет відомого вченого, психіатра В. Бехтєрєва
обладнаний світлофільтрами, які забезпечують
червоне або синє освітлення кабінету. У першому
випадку кольорове оточення сприяло розмовам з
пацієнтами, що страждали від депресій. В другому
допомагало хворим в стані психоемоційного збудження.
Розглядаючи оптичні явища кольору, всі барви
можна умовно поділити на дві групи: червоний і
синій, так як здебільшого кольори по своїм оптичним характеристикам будуть наближені до якоїсь
з цих груп. Психологічний вплив кольору наочно
демонструється почуттями, переживаннями, які
відчуває людина під впливом того чи іншого кольору. Цей вплив дуже тісно пов'язаний з оптичними особливостями кольору [13: 315].
Характер і виразність кольору змінюється в залежності від різноманітних асоціацій, які він викликає. Кожен з нас намагається пояснити емоцій-

ну характеристику того чи іншого кольору характером певних предметів, які мають відповідний
колір. Це дуже індивідуальна особливість кожної
людини, яка залежить від набутого нею досвіду.
Встановити тут будь-які правила дуже важко, але з
певною вірогідністю можна припустити, що колір
здійснює сильний вплив на формування психофізіологічного стану організму людини. Цей вплив
реалізується в першу чергу, діяльністю вегетативної нервової системи (ВНС), її симпатичним та парасимпатичним відділами.
Особливі заслуги в напрямку впливу кольору на
ВНС належать школі професора С. Кравкова [8:24].
Головним висновком багаточисельних експериментів, присвячених зв’язку кольорового зору з іншими органами чуття, було виявлення взаємозвʼязку між кольоровим зором, ВНС, і гіпоталамусом, який, як відомо, відіграє інтеграційну роль в
діяльності фізіологічних і психічних функцій організму. Вважається, що ядра передньої гіпоталамічної ділянки тісно пов'язані з нейрогіпофізом, мають відношення до інтеграції парасимпатичного
відділу ВНС, а ядра задньої гіпоталамічної ділянки
до інтеграції симпатичного відділу ВНС. Зорові
провідні шляхи анатомічно тісно повʼязані зі всіма
цими структурами [8: 25-26].
Результати експериментальних робіт школи
С. Кравкова показали, що дія кольорового світла
призводить до певних змін в тонусі ВНС, а в свою
чергу, зміни в тонусі ВНС впливають на кольоровий зір [8: 154].
Колір, як енергія, необхідний для підтримання
тонусу центральної нервової системи.
За даними аналізу надання переваг у кольорі
психічно здорових піддослідних, проведеного А. Румʼянцевою, їх колірні симпатії визначалися, як мінімум, двома факторами: емоційною оцінкою кольору, як певної цілої цілісності та усвідомленою
або не усвідомленою емоційною оцінкою колірних
асоціацій [12: 68]. Крім того ці фактори пов’язані з
енергетичним та інформаційними аспектами впливу
кольору [12: 67-69].
Виявилось, що колірні симпатії дітей зумовлені,
перш за все, енергетичними характеристиками кольору, тоді як у дорослих вони не в меншій мірі залежать і від інформаційного складника впливу кольору, що, в свою чергу, визначається суспільнокультурним досвідом, традиціями колірної символіки, модою і т. д. Надання переваг певним кольорам у дітей набагато менш індивідуальні, ніж у дорослих, тому виявлення якоїсь однієї спільної тенденції для останніх є досить проблематичною.
Враховуючи ці дані, вибір кольору дорослхи можна розглядати як відображення потреби в стабільному, врівноваженому стані, збереженні досягнутого і навіть релаксації над потребою в активності,
рості та розвиту, яка домінує у дітей.
Л. Миронова правильно підкреслює, що проблема колірної гармонії належить до найбільш складних проблем естетики, оскільки ставлення людини до кольору формується під впливом багатьох
різноманітних факторів [10: 170-174].
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Один із засновників експериментальної психології В. Вундт в «Основах фізіологічної психології»
описує органічний взаємозв'язок відчуттів і почуттів [5].
Філогенетично відчуття і почуття нерозривно
повʼязані між собою. Вплив подразника викликає
не тільки почуття (сенсорний компонент), але і почуття по відношенню до цього відчуття. Можна
сказати, відчуття «пристрасне». Другим суттєвим
фактором є достатньо жорстка ступінь «закріпленості» за певним кольором певних емоцій. Психічно здорова людина, як доросла, так і дитина, починаючи з 3-4-х років, коли вона може фіксувати свої
враження, розуміють емоційний зміст основних
кольорів і може їх диференціювати по емоційній
шкалі [5: 45-48].
Психологічнийвплив синього є багаторганний.
Синій колір сприяє роздумам, заспокоює, знижує
тиск і налаштовує на меланхолію. В експериментах
студенти так характеризували вплив синього кольору: він тягне, манить до себе, несе в собі щось
таємниче. Найбільш часто синій колір викликає
наступні психічні впливи: він створює тужливий,
меланхолійний настрій, викликає спокійні почуття
і мрії. Дуже темний індиго-синій колір викликає гнітюче занепокоєння, серйозність, смуток і печаль.
Сприйняття синього кольору звичайно викликає асоціації із Всесвітом, з думкою, з вірністю, з
божественною мудрістю. Синій колір може мати
гальмівну дію на людину або породжує своєрідне
занепокоєння і навіть сумний настрій, втому або
слабку пригніченість. Він демонструє прагнення
до спокою, безпеки або забуття, до гармонії чи пасивної чутливості.
Колір здатний викликати певний емоційний і
душевний стан. Проте в різних народів один і той
же колір викликає різні емоційні враження.
Л. Шварц виявила помітну зміну колірної чутливості в залежності від емоційного стану людини
[13: 318]. Позитивні емоції, наприклад, радість, виявилися пов’язаними з підвищенням чутливості до
червоного і жовтого і з пониженням – до синього
та зеленого. При переживанні негативних емоцій
спостерігаєтьсяся протилежне: чутливість до синього та зеленого збільшувалася, а до жовтого і
червоного знижувалася. Цікаво, що вказані зміни
кольорової чутливості відмічалися не тільки при
актуальному переживанні емоцій, але і при спогадах про приємні або неприємні події. Таким чином,
експериментальні дослідження Л. Шварц підтверджують положення Вундта про органічний звʼязок
відчуттів та емоцій [13: 314-320]. В. Петренко і В. Кучеренко вивчали можливість діагностування емоційних станів піддослідних методом надання кольорових переваг (тест Люшера) [11: 70-82].
Дія кольору і специфіка його внутрішнього значення не залежить від відношення людини до нього. Колір може подобатися чи не подобатися, але
характер його впливу на психіку залишаються незмінними, не залежними від стану організму на
момент впливу. Таким чином, символічне значення кольору, його «психологічний код» дійсно обʼ74

єктивні і не залежать від місця того чи іншого кольору в ряді індивідуальних уподобань. Важливе
значення для характеристики людини та її психологічного стану має вибір нею того чи іншого
улюбленого кольору [5: 467].
Психологи у таких випадках використовують
колірний тест, складений швейцарським психотерапевтом М. Люшером наприкінці 40-х рр. ХХ ст. [9].
М. Люшер розробив основи функціональної психології кольоросприйняття. Його колірний тест
спрямований на вивчення ситуативного емоційного стану особистості та її адаптації до різних соціально-психологічних ситуацій. Ця методика майже
70 років успішно використовується багатьма педагогами, психіатрами та психологами у всіх країнах
світу для дослідження особливостей психології
різних професійних і етнічних груп. В основі тесту
лежать фундаментальні закономірні зв'язки між
різноякісними колірними енергіями та певними
психічними процесами, станами та явищами. Макс
Люшер, який використовував у своєму тесті для
синього кольору дуже темний відтінок, пов'язує
синій колір з «розслабленою чутливістю», що шукає «ідеал єдності».
На думку психотерапевта, основному тону цього кольору відповідає ніжність, захоплення і відданість, почуття захищеності і безпеки. Синій колір,
за М. Люшером, може виражати також зв'язок з
тенденціями минулого, а темно-синій –релігійнофілософській медитативній установці. Дослідник
зазначав, що потреба в синьому кольорі підвищується при втомі і хворобливому стані.
Темно-синій колір представляв для М. Люшера
колірну репрезентацію певних базових потреб. У
фізіологічному плані, це потреба у спокої, в психологічному плані, та потреба в задоволенні. Той,
хто перебуває в такому урівноваженому стані, почувається максимально захищеним.
Синій, за М. Люшером, – це колір «зв’язку, прихильності, вірності». Цей колір створює передумову для глибоких відчуттів, вдумливого споглядального міркування. Темно-синій колір символізує «розум». Перевага або відкидання темно-синього кольору людиною в тесті Люшера відповідає певним
установкам по відношенню до того, що означає
цей колір. Якщо перевага надається синьому кольору і він ставиться на перше місце в кольоровому ряді, то можна говорити про задоволення, про
здійснення бажань і потреб, ніжності і душевному
єднанні, почутті захищеності, і безпеки, а також
про релігійність та дотримування традицій у світогляді особи. Якщо синій колір не викликає симпатій, то можна говорити про незадоволення потреби в спокої і відчутті безпеки, відсутності довірливих стосунків з іншими людьми.
Відкидання темно-синього кольору означає
втеча від спокою і розслаблення, яких людина може навіть боятися, так як цей стан може бути повʼязано з депресією або згасанням. Це може бути
також повʼязане з неможливістю здійснити те, до
чого прагнеш. Існуючі людські та виробничі звʼязки відкидаються, як невідповідні очікуваному ідеа-
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лу, і сприймаються як нудні і паралізуючі. Так як, в
даному випадку, існуючі контакти обтяжують і пригнічують, вони розцінюються як залежність. В результаті, людина прагне уникнути цієї залежності.
Синій колір часто відкидають люди, які відчувають тривалий стрес або напругу. При обстеженні
більше 5000 чоловік, що мають залежність від тютюнопаління, виявилося, що більше половини з
них відкидають синій колір. Це може бути повʼязано з тим, що порушення від паління служить захистом від атонії. Саме розслабляючого спокою і
атонії несвідомо побоюється людина, яка відкидає
синій колір.
Основна психологічна характеристика світлосинього (блакитного) кольору, на думку М. Люшера, – безтурботні веселощі. Це колір безпечності,
емоційності і спілкування. Блакитний колір лікує
безсоння, хвороби печінки, горла і голосових звʼязок, запальні процеси і шкірні захворювання, у тому
числі повʼязані з порушенням пігментного обміну –
вітіліго; використовується при дитячих інфекціях,
лікуванні абсцесів, флюсів, нервових тиків і ревматизму, знижує апетит. Він зменшує болі і мʼязову
напругу, сприяє глибокому і ритмічному диханню.
Блакитний колір дає відчуття прохолоди, спокою і
простору. Він дає сили для терпіння і терпимості.
Світло-блакитний – це колір жіночності, материнства і міцності сімейних уз. Синій колір надає
очищаючу дію, сприяє відновленню нервової системи і життєвих сил в організмі, посилює здатності
до зосередженості і медитації, допомагає при неуважності, кольках, спазмах, безсонні, посиленому
серцебитті, розладах кишечника, зубних і головних болях, нервовому перенапруженні, психічних
розладах. В Індії та арабських країнах синьому кольору приписували цілющу небесну силу проти чуми. Синій колір сприяє боротьбі з інфекціями і запаленнями, легеневими і горловими захворюваннями, різними очними хворобами, знижує перезбудження і вгамовує пристрасті. Людям інтелектуальної праці виявляється легше і продуктивніше
працювати в кабінеті з синьою лампою або синіми
шторами. При опитуванні студенти пов'язують синій колір з такими глибокими поняттями, як: сталість, завзятість і наполегливість; відданість, самовідданість, захоплення своєю справою; серйозність, строгість; а також зосередження, заглибленість, стриманість. З усіх кольорів синій найменше
викликає чуттєві враження, а найбільше – духовні.
Іоланда Якобі повʼязує темно-синій колір (як і в
старовинних сонниках) з глибиною, спокоєм, смертю; тьмяно-синій, туманний колір зі страхом, почуттям розгубленості, сумом. Символіка синього
кольору, за І. Якобі, виражає спокій, дистанцію, вірність і стриманість. У той же час І. Якобі вказує на
демонічну складову синього кольору: щось примарне, потойбічне, а також на його «спустошений
раціоналізм». З іншого боку, синій – це колір запаморочення та спяніння [14].
Василь Кандинський вважав синій «кольором
занурення». У своїх фізичних прагненнях синій колір йде геть від людини і спрямовується до свого

внутрішнього центру. Чим глибше стають відтінки
синього кольору, тим сильніше кличе він людину в
нескінченне, пробуджує тугу за чимось чистим та
почуттєвим. Синій колір створює елемент спокою.
Глибокий синій колір, для В. Кандинського, –
вічний понадземний центр ваги, в той час як в глибокому зеленому кольорі втілюється земний спокій, задоволення і самозадоволення [7:375]. Синій
колір часто застосовується для сенсорного, глибокодумного, споглядального міркування. У медитаціях, філософсько-психологічних практиках синій
колір в пошані, оскільки він символізує розум,
інтуїтивне мислення, проникливість, ясновидіння.
В. Кандинський писав: «Схильність синього кольору до глибини настільки велика, що він стає інтенсивнішим саме у глибоких тонах і діє проникливіше. Чим глибший відтінок синього кольору, тим
сильніше він кличе людину в нескінченність, будить в ній прагнення до чистого і, нарешті, до надприродного. Синій – це типово небесний колір. З
великим проникненням він розвиває елемент спокою. Схиляючись до чорного, він набуває відтінку
нелюдською печалі. Він як нескінченне заглиблення
в серйозне, де немає і не може бути кінця» [7:376].
Згадаємо про дітей, які володіють новими незвичними психологічними характеристиками та
моделями поведінки. Це діти Індіго – покоління дітей, що відрізняється від інших інтуїтивним інтелектом, випереджаюче однолітків в еволюційному
розвитку, здатних вижити в більш насиченому інформаційному простору і гіршої екології, з умінням вислухати і розсудити, з більш зрілим ставленням до життя, вміють економити життєву енергію,
що довіряють інтелекту більше, ніж почуттям,
здатними згрупуватися у випадку кризи.
Діти Індиго від народження мають особливі
здібності, наприклад, можуть бачити енергетичне
поле людини (ауру), володіють даром передбачення, їм дуже легко даються іноземні мови, вони надзвичайно талановиті – співають, малюють, пишуть
вірші, танцюють, підбирають мелодії на музичних
інструментах та багато іншого. Проте люди, які вірять у те, що Діти Індиго справді існують, а не є новітнім міфом сучасного світу, кажуть, що в деяких
з цих дітей змінено генний код. Діти зі зміненим
кодом мають імунітет проти раку, СНІДу та інших
важких хвороб. За даними досліджень іноземних
фахівців, людей зі зміненим генетичним кодом зараз є близько 1 % від усього населення Землі, і їх
число постійно збільшується. Ігнорування нових
моделей поведінки дітей може призвести до психічної нестійкості і розладу мислення у безцінної
юної істоти, яка тільки-но вступає у життя. Це вони, «сині» люди, чий колір аури розсипається яскравим кольором «індиго».
Колір індиго (синьо-фіолетовий або синій) – це
колір поєднання суперечностей, духовності, творчості і пізнання. Він проявляється у різних градаціях: від світло-голубого, ультрамаринового до темно-синього і чорного. У цьому виражені дві сторони подвійної природи людини як два можливі варіанти її розвитку: людина із сильним «Я» може
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піднятися до вершин духовного або ж через сили,
які виражаються у чорнуватій холодності кольору
індиго, глибоко впасти і стати злою через свою високорозвинуту, холодну інтелектуальність. Тому
психологи стверджують, що з «індигових» дітей
можуть вирости і геніальні художники, і жорстокі
бандити, і божевільні вчені, які легко переступають межі здорового глузду.
Синій колір дає стійкість, віру в себе, волю,
правдолюбство. Це колір інтуїтивного мислення.
Згадаймо, що мозкова чакра аджна, контролює гіпофіз, весь мозок, область очей, резонує з темносинім кольором [4: 67]. Якраз ясний інтелект дозволяє нам бачити світ без спотворення, правдиво,
тверезо, цілеспрямовано проникати в глибини підсвідомості і досліджувати устрій світу.
Синій колір по праву вважається виразником
інтелекту. Не дарма багато видатних учених планети черпали і продовжують знаходити натхнення, і радувати людство новими відкриттями після
споглядання синіх гірських хребтів або водяної
гладі моря, медитуючи на синє небо або милуючись синявою далі на світанку. Синій колір – це
колір знання та управління. Під інтелектуальним
контролем синього знаходяться всі системи і функції людського організму. Синій колір – колір вчителя, що дає знання і розуміння, напрямок у житті.
А. Васильчук у книжці «Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини» детально описує властивості синього інтуїтивного тіла, яке він
називає третім духовним або десятим тонкоматеріальним тілом. У всіх людей інтуїтивне тіло тією
чи іншою мірою розвинене, оскільки кожній людині природно властиві інтуїтивні відчуття та інтуїтивне пізнання світу. Систематичне використання
інтуїтивних відчуттів і знань у процесі пізнання і
розв'язання практичних життєвих завдань, прагнення зрозуміти, всебічно інтерпретувати інтуїтивну інформацію та емоціональні переживання
інтуїтивних відчуттів допомагають розвитку та
вдосконаленню інтуїтивного тіла. Головними ознаками розвиненого інтуїтивного тіла є добра зорова
і слухова пам'ять, духовне бачення («третє око»),
вміння розуміти, усвідомлювати і переживати любов, красу, гармонію фізичного, астрального і духовного [3:107].
Аналізуючи вплив синього тонкоматеріального
тіла на соціально-біологічні прояви людини А. Васильчук зазначає, що розвинуте синє тіло забезпечує найвищий розвиток інтуїції; дає початок розвитку екстрасенсорних зорових відчуттів (духовного бачення) з одночасним удосконаленням телепатичних здібностей, екстрасенсорних слухових,
нюхових, смакових, дотикових, больових, температурних. Синє тіло вдосконалює високорозвинуті
гармонійно збалансовані духовні та соціально-біологічні властивості людини, наповнюючи їх найвищою духовністю; інтегрує людське, земне, космічне
і духовне буття в людині; розпочинає формувати
якісно нові властивості людини, що перебувають
за межами загальноприйнятих уявлень про людину; прискорює еволюційний розвиток людини. Під
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впливом синього тіла людина набуває глибокої
мудрості, ясного відчуття, відображення й усвідомлення правди реального світу, всебічно витонченого інтуїтивного сприйняття інформації середовища, зрозумілих інтуїтивних відчуттів, адекватної інтуїтивної орієнтації і правильного використання інтуїції при соціально-біологічних проявах.
Синє тіло орієнтує людину до набуття знань,
вмінь і практичних навичок духовного вчителя,
проповідника, гуманітарного працівника, релігійного діяча, парапсихолога, психотроніка, митця та
ін. Здебільшого це елітні інтелектуали, політики,
вчені, духовні діячі, письменники, люди з геніальними здібностями, носії найвищого інтелекту,
мудрості, духовності, яснобачення, витонченої інтуїції, духовної свідомості. Це люди, яким довіряють, вони здатні перейматися проблемами інших,
допомагати нужденним, брати відповідальність на
себе і своєю діяльністю забезпечувати прогресивний еволюційний розвиток людства. Духовність людини набуває властивостей надихати людей, прискорювати їх духовний розвиток, духовно оздоровляти навколишнє середовище, змінювати, скеровувати, переорієнтовувати і трансформувати свідомість людства до духовної свідомості [3:267–268].
Висновки. Таким чином, досліджуючи вплив
синього кольору на фізіологічні і психічні функції
слід відзначити, що цей вплив досить суттєвий і
реалізується таким чином: вплив кольору на тіло
людини; вплив на психоемоційний стан; фізичний
і оптичний вплив; вплив на вегетативну і центральну нервову системи; символіка кольору; гармонізація функцій організму. Синій колір рекомендується використовувати при потребі в розслабленні, заспокоєнні, відновленні сил після емоційного стресу, при порушенні нервової системи, істерії, параної. Важливо пам'ятати, що не рекомендується використовувати синій колір при депресивних і пригноблених станах, меланхолії. Таким чином
вибір синього кольору в якості найбільш улюбленого відображає фізіологічну і психологічну потребу
людини в спокої, підтримці, розслабленні, а відкидання кольору говорить про небажання або невміння відпочити і розслабитися.
Перспективи подальших наукових розробок
даної проблеми ми вбачаємо у дослідженні впливу
інших спектральних кольорів кольорової шкали
(червоного, зеленого, жовтого) на психіку та фізіологію людини.
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Стеф’юк Р. Г. Стилістичні особливості різьблених
дерев’яних ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХХ століття. У статті подано відомості про виявлені нові артефакти різьблених ручних хрестів Гуцульщини. Проаналізовано характерні особливості їх форми,
іконоґрафії, а також стилістичні підходи до художньо-композиційного рішення на прикладі збережених зразків.
Ключові слова: гуцульський ручний хрест, стилістика, рельєфне різьблення.
Стефьюк Р. Г. Стилистические особенности резных деревянных ручных крестов Гуцульщины первой половины ХХ века. В статье представлены сведения о выявленных новых артефактах резаных ручных
крестов Гуцульщины. Проанализированы характерные
особенности их формы, иконографии, а также стилистические подходы к художественно-композиционному решению на примере сохраненных образцов.
Ключевые слова: гуцульский ручной крест, стилистика, рельефная резьба.
Stefiuk R. Style and carving of wooden hand Hutsul
crosses of the first half of the 20th century. The article reveals data about new archetypes of carved hand crosses discovered in Hutsulshchyna. The author analyzes characteristic peculiarities of their shapes, iconography and style of artistic composition taking the samples preserved as an example.
Key words: Hutsul hand cross, style, three-D carving.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Постановка проблеми. Незнищенна і неперевершена сила хреста криється в його багатій та
глибинній семіотиці, започаткованій ще в дохристиянський період і збагаченій упродовж тисячоліть, яку обминули нищівні лихоліття іконоборства. Знакова суть хреста, а звідси його роль і місце в
духовній культурі українців, обумовлені їх релігійним світоглядом та синкретизмом вірування [1: 81].
Зображення хреста виконували найрізноманітнішими техніками в усіх можливих матеріалах, створювали його з мистецькою вигадкою та хистом.
Учені рідко бралися за дослідження хреста як твору мистецтва. Відомими є праці про ручні різьблені хрести Людвіга Вержбіцького [2], Олени Степанової [3], Віри Свєнціцької [4]; їх типологію та мистецтвознавчий аналіз здійснили сучасні дослідники Михайло Станкевич [5], Софія Боньковська
[6], Микола Моздир [7] та інші.
Осередки різьблених ручних хрестів у західних
областях України можна виявити шляхом топоґрафічного, часового та стилістичного аналізу творів
у музейних збірках, приватних колекціях, а також у
окремих культових спорудах. Художні особливості
різьблених ручних хрестів деяких осередків дають
можливість окреслити реґіональні чи субреґіональні відміни їхньої техніки та стилістики.
Проте, як показало дослідження, дерев’яні ручні
хрести Гуцульщини − недостатньо вивчене культурне явище, що перебуває в постійному розвитку
та вимагає глибокого мистецтвознавчого аналізу.
Виклад основного матеріалу. В українському
сакральному мистецтві хрест має яскраво виражені тектонічно-стилістичні родові ознаки, а його типологія налічує сім груп: архітектурні, увінчуючі,
меморіальні, літургійні, нагрудні, ікони-хрестики,
хрести-«мороки» [8: 8]. На думку професора Михайла Станкевича, «багатство хрестів в Україні, їх
архетипів і варіантів − це стійка прадавня місцева
традиція, яка, очевидно, пов’язана з язичницькими
оберегами. Ручні хрести призначаються для церковного вжитку. Вони можуть лежати на престолі,
стояти закріплені в підставках або перебувати в
руках священика під час богослужіння» [9: 248].
Дерев’яні різьблені ручні хрести Гуцульщини
складають окрему групу декоративно-ужиткового
мистецтва України, що належить до кінця XIX – початку XX століття. Зазвичай вони семираменні, з
держалом унизу, з фігурами дуже схематизованими й навіть примітивно геометризованими, своєрідного народного стилю, хоча з помітним впливом західноєвропейської іконоґрафії. На Гуцульщині трапляються хрести без декоративної різьби,
але з великим набором багатораменних форм. Народні майстри намагалися наслідувати прецизійність зарубіжних ремісників, але їхні багатофігурні
композиції втрачають рівновагу та симетрію, а постаті − стрункість. Важливо відзначити низку особливостей, що вказують на виразний вплив мистецтва Заходу. Передусім це техніка високого рельєфу та пов’язане з нею реалістичне різьблення фігур. Західні впливи також проявляються в поодиноких випадках, наприклад: майже на всіх гуцуль78

ських хрестах Богородиця з Дитям зображена в короні й на півмісяці. [9: 257]. Ручні хрести Гуцульщини кінця ХVІІІ − першої половини XIX століття
не відрізняються іконоґрафічно та стилістично від
аналогічних творів Покуття та Поділля.
Хрести Надвірнянщини є лаконічними, із простішою пластичною та композиційною розробкою
зображень, значна частина яких уміщена в центрі
хреста й на раменах, зберігаються обрамлення контура. Іконоґрафічні сюжети займають майже всю
площину хреста або найважливішу його частину
(середнє перехрестя та середню частину стрижня).
Фігурне різьблення зустрічаємо на ручних хрестах у вигляді поодиноких фігур (дві й більше) або
як зображення багатофігурних сцен, хрестів з іконоґрафічними різьбленими сюжетами, які, ймовірно, створені під впливом гравюр, ікон. Їх є багато й
походять вони з другої половини ХVІІ століття. Головною і центральною темою з одного боку хреста
є різьблене Розп’яття з пристоячими (або без них),
з іншого боку − Хрещення. Згодом зображували Богородицю на повен зріст із Дитям [9: 250-252].
Головною технікою виконання ручних хрестів
було різьблення, що належить до найдавніших і
найвиразніших технік художнього декорування.
Застосовувалася найчастіше техніка плоского різьблення, переважно контурного та виїмчастого. Його
виконували одним чи кількома різцями (долотами). Воно чітке й лаконічне, як контурна лінія, що
скупо окреслює форму, передусім, геометричного
характеру, та кілька паралельних ліній або діагональних косих і перехресних жолобків дають своєрідну ґрафічну виразність площини дошки.
Велику мистецьку цінність становить група
ручних дерев’яних хрестів, виявлена під час польових досліджень. Вони зберігаються в гуцульських
церквах Верховинського, Надвірнянського районів
та у приватних збірках.

Іл. 1. Ручний хрест із церкви с. Чорний Потік
Надвірнянського району (зворотня сторона)

Декоративною стилізацією та фігурною композицією вирізняється вирішення ручного хреста із
приватної колекції Тимінського Івана, с. Чорний
Потік Надвірнянського району (іл. 1). Предмет сакрального призначення зберігся неповністю (ручка хреста майже відсутня). Із лицевої сторони, на
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середньому перехресті, народний майстер зображує Розп’яття з пристоячими. Тут застосовується
типове розв’язання композиції: фігура на площині
стрижня зображена в повний зріст, а дві півпостаті
− обабіч на раменах хреста. Аналогічні зображення
присутні й на інших ручних хрестах гуцульського
реґіону. За стилістикою виконання дерев’яний хрест,
за М. Станкевичем, можна віднести до першого
стилістичного пласта − народний з явним вираженням «примітиву» в техніці виконання та способу інтерпретації фігур [9: 247]. Зображення святих
вирішено майже ґрафічно й плоскісно, майстер використав лише неглибокі підрізи та заокруглення.
На тильній стороні − Богородиця з Дитям, зображена в короні. Тло навколо фігур неглибоко посаджене й прикрашене лініями у вигляді жолобків,
які перекликаються з подібним технічним прийомом на складках одягу фігур святих. На верхньому
перехресті зображені цифри й літери, на нижньому
− напис «ІНЦІ», елементи декору та цифри.
У вищезгаданій приватній колекції привертає
увагу ще один дерев’яний ручний хрест, датований 1914 роком (с. Чорні Ослави, Надвірнянський
район). Семикінцевий, з подовженою середньою
поперечкою, предмет літургійного вжитку характеризується дрібним різьбленням і ґрафічним трактуванням одягу та деталей святих (іл. 2). Обрамлення контура хреста гладке, не декороване й повторює форму рамен. Поверхня хреста розділена на
шість головних площин: три перехрестя і три площини стрижня між перехрестями.

Іл. 2. Ручний хрест із церкви с. Чорний Потік
Надвірнянського району (зворотня сторона)

Традиційно з лицевої сторони, на середньому
перехресті, майстер зображує фігуру розп’ятого
Ісуса Христа на тлі чотирираменного хреста зі скісною підніжкою, обрамленого неглибоким контуром. По обидва боки Розп’яття, у квадратах, зображені лики ангелів із крилами, виконані плоским
різьбленням із незначною проробкою деталей. Постать Ісуса видовжена та узагальнена. Над хрестом
− традиційний напис «ІНЦІ» зі смужкою гуцульського мотиву «кривулька». Цим же мотивом оздоблене тло верхнього та нижнього рамен. Їхня горизонтальна площина містить літери слів. У тракту-

ванні та інтерпретації іконоґрафічних зображень
відчутна рука народного майстра.
На середній частині стрижня тильної сторони
хреста із с. Чорні Ослави зображена Богородиця з
Дитям на руках у короні. По обидва боки – півпостаті двох святих теж у коронах (очевидно, Марія
Магдалина та її сестра). Майстер злегка декорує
тло прямими лініями та неглибокими трикутними
підрізами. Богородиця майже завжди в короні, а інколи стоїть на півмісяці, що виразно вказує на вплив
західної іконоґрафії.

Іл. 3. Ручний хрест із церкви с. Чорний Потік
Надвірнянського району (зворотня сторона)

Третій ручний хрест із цієї колекції є не менш
цікавим, для нього характерні ще більший декоративізм та спрощення у вирішенні іконоґрафічних
зображень (іл. 3). Предмет сакрального призначення, як і попередні, семикінцевий, із подовженою середньою поперечкою. Гострі виступи між перехрестями утворюють цікавий силует. За стилістикою
та інтерпретацією фігур ручний хрест має яскраво
виражені ознаки «примітиву». На середньому перехресті лицевої сторони традиційно зображене
Розп’яття. На відміну від аналогічного зображення
попереднього хреста, де фігура більш витончена,
на цьому предметі літургійного вжитку постать
Ісуса присадкувата, голова збільшена, нижні кінцівки вкорочені. Верхні та нижні кінцівки, грудна
клітка заокруглені до неглибоко посадженого тла.
Обличчя дуже узагальнене, його ґрафічне трактування перекликається з вирішенням начересленника на
фігурі Ісуса. Обабіч фігури Ісуса, у прямокутниках,
уписані літери. Бокові частини нижнього рамена вирішені ідентично. Горизонтальна площина верхнього перехрестя відокремлена від центральної композиції. Майже по всій довжині майстер залишає чисту площину, яку обрамлює мотив «кривулька». Таким же технічним прийомом декорована стрижнева частина на нижньому перехресті.
На середньому перехресті тильної сторони ручного хреста − ґрафічне зображення Богородиці з
Дитям. На відміну від вищезгаданих аналогів, на
голові Діви Марії немає корони. З обох сторін Богоматері, по краях середнього рамена, зображено по
дві літери. Горизонтальні рамена верхнього та нижнього перехрестя вирішені ідентично − по всій довжині чисту вузьку площину обрамлює орнаментальний мотив.
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Іл. 4. Ручний хрест із церкви с. Білі Ослави
Надвірнянського району (зворотня сторона)

Із цієї групи складністю багатофігурної композиції привертає увагу ручний хрест із церкви
Успіння Пресвятої Богородиці с. Білі Ослави Надвірнянського району (іл. 4). Семикінцевий дерев’яний хрест із подовженою середньою поперечкою виконаний у техніці профілювання та рельєфного різьблення з ознаками «примітиву» в інтерпретації іконоґрафічних сюжетів. Із лицевої сторони, на середньому перехресті, розміщено Розп’яття: постать Ісуса видовжена, зверху − традиційний
напис «ІНЦІ». На нижньому перехресті зображена
півпостать Богородиці з Дитям. На площині верхнього рамена − два ангели з крилами.
Із тильної сторони народний майстер зображує
біблійну сцену Богоявлення. У галицькій іконоґрафії цей сюжет відомий від початку ХІV століття
й трактується за усталеною візантійською схемою.
У центрі перехрестя − Ісус Христос із пов’язкою на
стегнах. Ліворуч від нього (у галицькій іконоґрафії
праворуч) на підвищенні Іван Хреститель із піднятими над головою Спасителя руками (у лівій руці хрест) проводить обряд хрещення, «аби здійснити всяку правду» (Мт. 3.15). Над ними «витає» голуб, що символізує Святого Духа. По обидва боки,
на краях рамен, зображені ангели з крилами. Посаджене тло навколо фігур, матоване скісними, ледь
помітними, графічними лініями. Тло навколо Розп’яття та Богоматері вирішене по-іншому. Стрижнева частина виконана прямими підрізами до фігури Ісуса та назовні. Верхнє перехрестя декороване
ідентично. На нижньому перехресті − погрудне
зображення святого Миколая. Перехід рамен у
стрижень народний майстер вирішує через невеличкі прямі виступи, що надає ручному хресту зубчастої форми.
У церкві Пресвятої Трійці села Ільці Верховинського району (1881) зберігаються два ручні хрести, вирішені дуже примітивно. Як і вищезгадані, їх
також можна віднести до одного із дев’яти типів
цієї типологічної групи − семикінцеві з подовженою середньою поперечкою. Вирізані вони із м’якої породи деревини липи, яка добре піддається
художньому деревообробництву, зокрема рельєфному різьбленню.
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Іл. 5. Ручний хрест із церкви с. Ільці Верховинського
району (зворотня сторона)

Ускладнюють форму першого ручного хреста
гострі трикутні виступи по краях рамен та зубчасті
підвищення між перехрестями (іл. 5). На середньому перехресті лицевої сторони − рельєфне зображення фігури людини з піднятими руками (очевидно, це Розп’яття у своєрідному баченні народного майстра). Стилістика та манера виконання
рельєфу, технічні засоби вираження та трансформації фігури дають підстави вважати, що цей предмет сакрального призначення виконав місцевий
майстер. Великі диспропорції та узагальнення, наївна простота виконання − характерні особливості,
що притаманні декору дерев’яного ручного хреста.
Завдяки глибокому підрізу навколо фігури рельєф
сприймається досить об’ємним. По обидві сторони
фігури − погрудні зображення євангелистів із прикладеними до обличчя руками, що наповнюють
глибоким драматизмом сцену розп'яття Ісуса Христа. Вирішені вони плоскісно, із ґрафічним оздобленням одягу на плечовому поясі. Також площинно зображений голуб над головою фігури, що символізує Святого Духа. Декоративні площини верхнього та нижнього горизонтальних рамен заповнені неглибокими скісними лініями від центру,
утворюючи таким чином трансформоване хвойне
дерево. На нижньому перехресті при переході в
ручку, в овалі вирізана дата «1940» (вочевидь, це
рік виконання хреста). Профільовану ручку по
формі обрамлює подвійний контур, а середня площина засічена скісними лініями.
На тильній стороні майже графічно зображена
Богородиця з Дитям. Двофігурну композицію розміщено на середньому перехресті. Фігури святих
уписані в силует гуцульського «білого гриба»,
який, у свою чергу, вписаний у чотирикінцевий хрест.
Неглибокий підріз навколо фігур дещо підсилює
виразність зображення. Надмірне посічення одягу
святих і тла навколо, на жаль, призводить до втрати цільності та виявлення композиційного центру.
Зверху, над раменом чотирикінцевого хреста є ґрафічний напис «ГНЦІ» обрамлений стрічкою дрібних трикутників. Бокові частини середнього перехрестя містять такі ж погрудні зображення людей,
що й на лицевій стороні, тільки тло тут дрібно за-
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січене. Верхнє та нижнє рамена вирішені ідентично. На відміну від протилежної сторони, де на нижньому перехресті в овалі вирізана дата, тут зображено напис «МАТИ МОЯ».

Іл. 6. Ручний хрест із церкви с. Ільці Верховинського
району (зворотня сторона)

Інший ручний хрест із церкви с. Ільці вирішений у дуже примітивній та наївній манері різьблення (іл. 6). На відміну від попереднього, профільований цей сакральний предмет значно простіше. По контуру хреста проходить досить товсте обрамлення, що виступає над декорованою площиною. На лицевій стороні нижньої частини стрижня
− рельєфне зображення Розп’яття. Пропорції фігури порушені, сильно деформовані верхні та нижні
кінцівки, обличчя. Тло навколо Ісуса Христа посаджене та підрізане до середини. По ньому під різним кутом до фігури проходять глибокі трикутні
жолобки. Верхнє горизонтальне рамено й бокові
частини середнього та нижнього перехресть заповнені орнаментальними мотивами. Основним
модулем тут виступає квадрат, що утворює два
трикутники діагональною лінією. І це, очевидно,
не випадково. Гуцули вірили в магічні числа й добре знали їхню символіку. Квадрат − міфоепічний
символ, що має особливості геометричної фігури.
Він утворює горизонтальну площину схеми світового дерева. Трикутник − це символ Пресвятої
Трійці, триєдиної природи Всесвіту [10:16-18]. Тильна сторона заповнена ідентичним принципом орнаментальної композиції. Тут квадрат у різних інтерпретаціях утворює чотирикінцеві та мальтійські хрести.
Висновки. Аналіз артефактів гуцульських дерев’яних ручних хрестів дозволяє визначити їхні
відмінності та характерні особливості. Ручним хрестам Надвірнянського району притаманні більш
витончені пропорції фігур, у той час як хрести із
Верховинського району відзначаються грубими формами та диспропорціями. Спільною особливістю є
глибокий символізм у їхньому оздобленні. Народні
майстри використовували магічні знаки-символи

та обереги в сюжетних композиціях. Також у оздобі сакральних предметів присутні стилізовані елементи природи краю, які майстри по-своєму переосмислювали.
Однофігурне різьблення є типовою ознакою
для групи збережених ручних хрестів Гуцульщини
першої половини ХХ століття. Головними зображеннями на них є, з однієї сторони, Розп’яття, з іншої − Богородиця в повний зріст (півпостать) із
Дитям на руках, зазвичай у короні. Рамена середнього перехрестя включають у себе погруддя святих (пристоячі, євангелисти й ін.).
Серед робіт сучасних гуцульських народних
майстрів високими художніми якостями вирізняються ручні хрести Дмитра Федоровича Шкрібляка, що виконані в техніці традиційного глибокого
різьблення із використанням інкрустації. Також
плідно в цій ділянці працюють Петро та Іван Корпанюки, використовуючи потужний потенціал
мистецького надбання родини Шкрібляків-Корпанюків. Вдалими новаторськими пошуками форм та
поєднанням рельєфного різьблення з плосковиїмчастим необхідно відзначити ручні хрести відомих
майстрів − викладачів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ Бзунька С. В. та Радиша М. Б., які підносять на новий якісний рівень сакральне дереворізьблення Гуцульщини.
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Жеребецька О. М. Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції і новаторство. У статті
розглядається питання традицій та новаторства в монументальних мозаїках Богдана Сойки. Проаналізовано
специфіку напрямів, якими рухалась творча думка художника, акцентовано увагу на мозаїці, що оздоблює
фойє санаторію матері і дитини «Пролісок» у Моршині.
На ілюстративному матеріалі проаналізовані стилістичні особливості твору, зроблено спробу виявити індивідуальну манеру, традиції та новаторство в мозаїках митця.
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Жеребецкая О. М. Монументальные мозаики в
творчестве Богдана Сойки: традиции и новаторство.
В статье проанализированы вопросы традиций и новаторства в монументальных мозаиках Богдана Сойки.
Проанализированы специфика направлений, которыми
движется творческая мысль художника, акцентировано
внимание на мозаике, которая украшает фойе санатория
матери и ребенка «Пролесок» в Моршине. На иллюстративном материале проанализировано стилистические
особенности мозаики, предпринята попытка отобразить
индивидуальную манеру, традиции и новаторство.
Ключевые слова: традиции, новаторство, колорит,
мозаика, индивидуальная манера, стилистические особенности.
Zherebetska O. Monumental mosaics in works of
Bohdan Soika. This article overviews the question of traditions and innovation in monumental mosaics of Bohdan Soika.
The author analyses different currents, that author’s thought
has taken; draws attention to mosaics, which decorates sanatorium “Prolisok” in Morshyn. Illustrated stylistic features
of works are analyzed; individual manner, traditions and innovation in author’s mosaics are examined.
Key words: traditions, innovations, coloring, mosaic, individual manner, art-style features.
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Постановка проблеми. Сучасний етап національного відродження в Україні вимагає особливої
уваги щодо вивчення, осмислення її культурної спадщини. Важливою складовою втрачених мистецьких надбань є мозаїки львівських митців-монументалістів. Тому перегляд творчих доробків митців
Львівської школи 1960-1980-х рр., що мала великий вплив на розвиток української культури ХХ
столітті, є актуальним.
У цьому дослідженні розглянемо творчість яскравого представника львівських художників-монументалістів, що творили у період з 1960 по 1990 рр.,
– Богдана Сойки. Його роботи вирізняються особливими методами і підходами до виконання монументальних творів, унікальними принципами моделювання форми, декоративного трактування,
власним характером монументально-декоративної
живописної мови, високою професійною майстерністю, що опирається на невичерпні народні традиції [7: 1041]. Особливо виразно він розкриває всі
творчі можливості – темперамент колориста, майстерність монументаліста та розкутість образного
мислення в мозаїці санаторію матері та дитини
«Пролісок» у Моршині. Здається, що саме в цих мозаїках всі його яскраві мистецькі враження та
творчі пошуки ожили, трансформувавшись в образи осяяні дивовижною красою барв та неповторною індивідуальністю творчої манери.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Більшість публікацій, що стосуються теми дослідження, присвячені особливостям монументально-декоративної мови живописних творів Львівських митців. До найвизначніших з них слід віднести
ґрунтовне дослідження Р. Яціва, О. Голубця, [5]
публікації Я. Кравченка, О. Майданець-Баргилевич,
Р. Шмагала, М. Ваврух [3]. Творчість Богдана Сойки
майже не висвітлена у мистецтвознавчій літературі. Скупі біографічні дані та перелік робіт можна
знайти в праці Л. Зубко [7]. Практично відсутні
ґрунтовні дослідження, що відкривають проблематику монументальних мозаїк Б. Сойки. Це ще раз
засвідчує, що порушена тема є актуальною та мало
висвітленою і потребує нашої уваги.
Мета. Метою статті є аналіз творчості Богдана
Сойки – стильових особливостей, новаторства манери виконання та розуміння традицій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Богдан Сойка належить до плеяди львівських митців,
що формували традиції львівської монументальної
школи. Він народився у 1938 р. у Янові біля Львова
(тепер с. Івано-Франкове), у 1955-58 роках навчався у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва ім. Труша на живописному відділенні. Потім у 1958-64 рр. – навчання у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (тепер ЛНАМ) на факультеті монументально –
декоративного живопису. У 1964-1998 рр. працював
у монументальному цеху Львівського художньо-виробничого комбінату Художнього фонду СРСР. У
1968 р. брав участь у республіканській виставці та
виставці до 100-річчя Лесі Українки, на якій представив свою роботу «На полі крові». У 1990 р. Богдана
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Сойку нагороджено медаллю «Ветеран праці» Львівською обласною радою народних депутатів [1: 82].
Середовище та оточення художника вплинули
на мистецькі пріоритети, витворили самобутню естетику графічних, живописних та монументальних
творів, поклали основи високого професіоналізму
в сучасній образотворчості. Роль творчої праці митця
– це шлях до самого себе, шлях пізнання. Багато на
цьому шляху залежало від таланту, середовища та
оточення художника, що допомогло йому визначити мистецькі пріоритети. Система художніх цінностей Богдана Сойки як творчої особистості формувалася під впливом багатьох факторів і вражень. Важливими свого часу для нього були вчителі з фаху
Д. Д. Довбошинський В. А. Манастирський, Р. Ю. Сельський, К. Й. Звіринський, останні на знак протесту
проти лицемірства, продажності й жорстокості, що
панували в суспільстві свідомо відкидають зображення людської постаті у будь-якому її вигляді.
Прагнуть осягти гармонію абстрактних форм і незалежних від оточення барв, проникати в таємниці
людської психіки і вільної емоції. На тлі радянської
політики інтернаціоналізму і «войовничого» атеїзму, Звіринський навчав молодь великому вмінню
«будувати Бога в собі». Крім малярства, рисунка і
композиції, вони вивчали історію України, історію
літератури, проводили музичні заняття, знайомилися з досягненнями давньої та сучасної світової
культури. Почергово в приватних помешканнях
влаштовували невеличкі приватні виставки та їх
обговорення: «Так легше було орієнтуватися у мистецьких стилях та напрямках, переносити болісну
незадоволеність реальністю». [3:237].
Сойка належав до кола митців, названого «підпільною академією» чи «духовною школою» Звіринського, це сформувало його переконання і виховало як людину, яка залишається художником,
наперекір усьому [5:175]. Богдан Сойка добре засвоїв основний постулат К.Звіринського, що «образотворче мистецтво є десь посередині між літературою і музикою. Існує певний напрям в образотворчому мистецтві, який керується, описовістю і,
таким чином, наближається до літератури. Інший
напрям ближче до музики. Маляр користується
плямою, лінією і за допомогою їх компонує площину. Бо в основі кожного реалістичного образу – чи
то буде Рембрандт, чи Веласкес, чи інший реаліст –
отже, в основі таких картин лежить абстрактна
пляма, абстрактна лінія, і ті плями і відношення
тональні, кольорові – вписуються у реалістичні фігури. Так є у великому мистецтві завжди» [6:27].
Богдан Сойка повністю поділяючи погляди свого
вчителя, долучає згодом власні художньо-філософські пошуки. Професор В. А. Овсійчук згадував: «…У
Богдані Петровичу є надзвичайна внутрішня організація… В нього величезне почуття справедливості і порядності. Він не може зрадити своїм переконанням. Він людина релігійна, і, головне, що в мистецтві… принципова. Тому-то він як студент професійно надзвичайно гарно вчився, в нього чудовий рисунок, композиція, і ще найбільше – дуже обережний,
но елегантний і дивовижно організований колорит

його речей. Художник ніколи не вдавався до якихось формальних, далеких від життя речей. Він надзвичайно щиро пізнає нове для себе…» [2:352].
Отже, незважаючи на те, що тотально-бюрократична система справляла значний негативний вплив
на культурні процеси у Львові, гальмувала їх демократичні національні традиції, львівські митці жили,
творили і навіть у нелегких умовах утисків та переслідувань розвивали вбите фізично і поневолене духовно українське мистецтво, яке досягло чималих
успіхів і зробило певний внесок у скарбницю світової
культури. Долучився до створення високомистецьких монументальних творів і Богдан Петрович. Його
мозаїки відзначаються майстерністю композиції, поєднанням людських постатей з мальовничістю української природи, використанням традицій народного
мистецтва і створенням власного стилю [6: 25].
Основні роботи як художника-монументаліста:
− «Лісова пісня», що представляє два панно, виконані в техніці різьби по дереву, для будинку
культури «Меліоратор», що у м. Дубляни Львівської області.
− «Весна» три монументальні фрагменти у техніці мозаїка,для санаторію матері та дитини «Пролісок» у м. Моршин Львівської області.
− «Інформаційний простір» мозаїка для агентства «Союздрук» м. Львів.
− «Трудові резерви» палац спорту м.Львів.
− «Відпочинок» (п’ять фрагментів) чотирьох колірного графіто та два панно, для вестибюлю гуртожитку ВО «Електрон».
− «Пори року» монументально-декоративний
розпису техніці «енкаустика», актовий зал Хімікофармацевтичного заводу м. Львів.
− Графіто в гуртожитку «Кінескопу» Рясне 2, графіто.
− «Старий Львів», «Натюрморти», Будинок вчених м. Львів.
− «Садочок» дитячий заклад м. Ново-Яворів.
Його роботи знаходяться, головним чином, в інтер’єрі, в приміщеннях, які призначені для відпочинку або вільного проведення часу. Трактування
сюжету в композиції переважно нейтральне по
відношенню до призначення споруди [4: 152].
Кілька творів зосереджені у відпочинкових комплексах, зокрема в санаторії «Карпати» в Трускавці
та санаторії матері та дитини «Пролісок» в Моршині. В даному дослідженні,мені хочеться зосередити
вашу увагу на монументальному творі «Весна»
(1977), що знаходиться в фойє санаторію «Пролісок». Ця робота виконана в техніці мозаїка в імпресіоністичній манері просто вражає. У ній відображається особливий настрій, зумовлений оточенням і часом. Моделювання форми світлотінню, асиметричний характер композиції без виділення
центру, повітряна перспектива без лінійної, всі ці
риси в роботі дають право віднести її до імпресіоністичної стилістики. Всі персонажі мозаїки ніби
ненароком зафіксовані в момент руху. Поєднання
контрасту швидкоплинних елементів з рівновагою
«недбалої» композиції відповідають структурі самої поверхні, на якій виконана робота. Стіна має кри83
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волінійну площину, вигнуту і хвилясту,що гармоніює з обраною авторською технікою. Митець у цій
мозаїці розкриває свій творчий задум кольоровотональними співвідношеннями, втілюючи своє враження від світу, природи, сприйнятої не лише візуально, а й емоційно, чуттєво. Він не просто фіксує
навколишню природу в її предметній реальності, а
за допомогою кольору прагне осягнути її музику,
поезію, її мінливий образ. [9]
Ідентифікувати монументальний живопис Богдана Сойки ми зможемо, відшукавши завуальовані
ініціали митця «Б. С.», які композиційно переплітаються із рослинними елементами. Цей прийом є новим для монументальних робіт цього періоду.
Висновки і перспективи. Творчість Богдана Сойки має особливе значення для вивчення і більш детальної класифікації творів львівських художників-монументалістів, які працювали в ділянці монументального живопису в період 1960-1980 рр.
Монументальні твори митця, означеного періоду,
дозволяють говорити про Сойку, як про одного з
визначних митців, які значно вплинули на формування львівської школи 1960-80-х рр. Напевно Богдан Сойка, сам того не усвідомлюючи, переріс свій
час, зробив твори, які завдяки досконалій техніці
виконання стають базовим матеріалом для сучасних митців. У своїх творах художник звертається
не лише до певних аспектів свого мистецького методу інтуїтивно, а й розкриває нову стилістичну
манеру в межах сформованої під впливом львівської академічної школи. У традиційному форматі
та способі спілкування з навколишнім світом виокремлює власне новаторське враження. Постійні
пошуки новизни – це творчий метод, що складає
суть життя Богдана Сойки.
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
1. Авраменко О. Трансформація моделі функціонування образотворчого мистецтва в Україні II половини ХХ
століття / О. Авраменко // Студії мистецтвознавчі. –
2003. – №3. – К.: Видавництво ІМФЕ 2003. – С. 93-99.
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологи искусства /
Р. Арнхейм; пер. с англ. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
3. Ваврух М. Проблема творчості художника як особистості в тоталітарному суспільстві / М. Ваврух // Вісник ЛНАМ. Спецвипуск. ‒ 2006. – С. 227-263.
4. Ваврух М. Як тільки настала відлига: мистецьке
життя Львова 60-х років / М. Ваврух // Дзвін. ‒ 1996. ‒
№7. – С. 150-154.
5. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст. / О. Голубець // Львів: Академічний експрес, 2001. – С.175.
6. Голубець О. Парадокси Львівського мистецтва 19701988 рр. / О. Голубець // Мистецтвознавство’99. – 1999. –
С. 23-34.
7. Зубко Л. Богдан Сойка: Творчий шлях митця /Л. Зубко
// Народознавчі зошити. ‒ 2011. ‒ №6 (102). – С. 1040-1045.
8. Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії. Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ
століття – початку ХХІ століття. Збірка статей. / О. Петрова. – К.: КМ «Академія», 2004. – 400 с.
9. http: // dt. ua. / CULTURE / znayomstvo_z_velichchyu
– 27215/html
Стаття надійшла до редколегії 23 липня 2016 року
84

ISSN 2520-6419. 2017 рік. ВИПУСК 9

УДК 75.03
Я 45
Лілія ЯКИМЕЧКО,
аспірантка Львівської
національної академії мистецтв,
м. Львів, Україна
КОМПОЗИЦІЙНА ТИПОЛОГІЯ ТВОРІВ
МАЙСТРИНІ ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ
ПАРАСКИ ХОМИ
Якимечко Л. М. Композиційна типологія творів майстрині декоративного розпису Параски Хоми. У статті
розглянуто твори відомої сучасної майстрині декоративного розпису Параски Хоми з точки зору художньокомпозиційних критеріїв. Виділено три основні композиційні типи розписів мисткині: замкнуті, рапортні та
букетні композиційні типи. В букетному типі композиції
виділено два підтипи – замкнутий букетний та рапортний букетний. Виконано умовні схеми трьох композиційних типів. Також вказано на спорідненість творів мисткині
з мотивами народного мистецтва, що присутні у формі
авторських інтерпретацій художниці. До основних мотивів належать: мотив «вазона», мотив «косиці» та їх похідні фітоморфні мотиви.
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Якимечко Л. М. Композиционная типология работ
мастерицы декоративной росписи Параски Хомы. В
статье рассмотрены произведения известной современной мастерицы декоративной росписи Прасковьи Хомы
с точки зрения художественно-композиционных критериев. Выделены три основные композиционные типы
росписей художницы: замкнутые, рапортные и букетные композиционные типы. В букетном типе композиции выделено два подтипа ‒ замкнутый букетный и рапортный букетный. Выполнено условные схемы трех
композиционных типов. Также указано на родство произведений художницы с мотивами народного искусства,
которые присутствуют в форме авторских интерпретаций художницы. К основным мотивам относятся: мотив
«вазона», мотив «косицы» и их производные фитоморфные мотивы.
Ключевые слова: Прасковья Хома, декоративная роспись, замкнутые, рапортным и букетные типы композиции, фитоморфные мотивы, мотив «вазон», мотив «косицы».
Yakymechko L. Compositional typology of works of
ornamental paintings master Paraska Khoma. The article
presents the works of well-known contemporary master of
decorative painting Paraska Khoma in terms of artistic and
compositional criteria. Three main types of compositional
patterns of artist’s works have been distinguished: closed
type, rapport type and bouquet type. Two subtypes were
classified in bouquet composition: closed bouquet and rapport bouquet. The compositional schemes of three types
were performed. In addition, the affinity of artist’s works
with the motifs of folk art, and the author’s interpretation of
folk motifs in art works were indicated.
Key words: Paraska Khoma, decorative painting, closed,
and rapport and bouquet types of compositions, vegetativefloral motifs, motif «flowerpot», motif «kosytsi».
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Постановка проблеми. Творчість самобутньої
мисткині Параски Хоми відома як в західноукраїнському регіоні, так і в загальноукраїнському мистецькому середовищі. Художниця не здобувала мистецької освіти і вже понад сорок п’ять років працює в техніці декоративних розписів. Актуальність
мистецтвознавчого аналізу творів Параски Хоми,
насамперед, полягає у великій кількості робіт художниці, що за умовними підрахунками складає
п’ять тисяч. Іншими пріоритетами актуальності
дослідження виступають: спорідненість творчості
мисткині з народним мистецтвом через стилістичні, образні, естетичні та духовні параметри. Важливими підставами дослідження також виступає часовий проміжок творчості мисткині, що сягає вже
півстоліття. За цей час в ході української історії
відбувались численні зміни і переорієнтації, а відтак
– взаємодія старшого та молодшого поколіннь митців, переосмислення культурно-історичних процесів, на сьогодні залишаються актуальними питаннями українських мистецтвознавчих досліджень.
Оскільки протягом тривало періоду часу творчості Параски Хоми не було надано мистецтвознавчого аналізу, актуальність даного дослідження є цілком очевидною. Мета цього дослідження
полягає в наданні класифікації композиційних типів розписів художниці та їх аналізу в контексті образно-символічних мотивів народного мистецтва.
Результати даного аналізу можуть бути включені
в розробку історичних і теоретичних програм мистецької освіти та для орієнтації сучасних митців
як професійних так і народних в історичній динаміці українського народного мистецтва.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Художньому аналізу творів Параски Хоми практично не присвячено уваги. Серед авторів, які описували біографію та творчість Параски Хоми слід виділити В. А. Качкана [7], В. І. Франківа [11], М. В. Яновського [13], Д. І. Пронича [9]. Їхні публікації надають важливі деталі з життя та творчості мисткині,
проте здебільшого в описовому, белетристичному
стилі. У ранньому періоді творчості характеристику художніх рис майстрині було надано Віктором
Бабієм та Фаїною Петряковою у журнал «Народна
творчість та етнографія» (1970) [2: 54-57]. Тут коротко описано біографію, проаналізовано техніку,
композицію та художні риси творів. Короткі характеристики творчості майстрині зазначені в енциклопедіях та колективних дослідженнях, здебільшого, в розділах про народних майстрів та напрямку
декоративних розписів. Багато митців, культурних
діячів та мистецтвознавців відгукувались та надавали художню характеристику творчості Параски Хоми. Попри всю цінність таких думок, вони є загальною характеристикою творчості і не формують художньо-композиційного аналізу творів художниці.
Виклад основного матеріалу. Декоративні розписи Параски Хоми за технікою та композицією
найдоцільніше розглядати за критеріями декоративно-прикладного мистецтва. Композиції творів,
безумовно, тяжіють до декоративності та орнаментальності. При зборі та аналізі всіх доступних
85

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

творів художниці було виділено три основні композиційні типи розписів: замкнуті, рапортні та букетні композиційні схеми. Поділ типології розписів до певної міри є умовним, як і умовна симетрія
з рапортним поділом. Окремі роботи мають виразні ознаки одного композиційного типу, інші – поєднують в собі два, три типи. Наприклад, серед букетних композицій більше поширені замкнуті, однак трапляються й рапортні типи.
Замкнутий тип композиції (рис. 1; рис. 1.2) найчастіше має чітко виражений композиційний центр
та дзеркальну симетрію і відзначається статичністю. Рух чи побудова елементів здійснюється навколо домінуючого за кольором та формою квіткового мотиву. З загальновідомих визначень замкнута композиція повинна вписуватись у певну форму
і повністю підпорядковуватися їй [1: 51]. Однак,
замкнута композиція може бути підпорядкована
як завдяки наявності, рамок, формату чи інших обмежень форми, так і завдяки внутрішній організації елементів всередині композиції. В даному випадку замкнутість композиції визначається внутрішньою структурою компонентів, узгоджених законами та засобами: статики, симетрії, контрасту,
ритму, рівноваги і пропорційності.
Замкнуті композиції творів Параски Хоми складають враження гармонійної завершеності, врівноваженості та статичності, і не можуть добудовуватися шляхом добавляння елементів, без порушення гармонії структури. Окрім домінуючої дзеркальної симетрії з вертикальною віссю в замкнутому типі композиції інколи трапляється симетрія з
діагональною віссю та центрично-осьова симетрія.
Прикладами замкнутої композиції є твори: «Пісня
про землю» (1968–1970-ті), «Пісня квітучої землі»
(1974), «Жоржина» (1989), «На Чорнобиль журавлі
летять» (1990), «Мальви» (1991) та інші.
Замкнутий тип композиції, на відміну від рапортного, відрізняється композиційною завершеністю елементів. Тобто масивні, домінантні квіткові компоненти врівноважуються дрібнішими квітково-рослинними мотивами. Такі композиції найчастіше будуються за законом трикомпонентності
в кольорі, формі та пропорціях. Закон трикомпонентності полягає в тому, що для переконливого
вираження складного і різноманітного руху орнаментальних мотивів необхідно показати в композиції три фази цього руху, три різних розміри, три
різних інтервали між мотивами і періодично їх повторювати. Завдяки трикомпонентності Параска
Хома створює композиційну досконалість твору. Як
правило, така трикомпонентність в роботах художниці складається з трьох різних квітково-рослинних
мотивів, що часто контрастні за формою, кольором,
пропорціями. Наприклад картина «Тюльпани» (2002),
де в центрі домінують червоні «тюльпани», обрамлені «бузком» контрастного голубого та рожевого
тонів, формують трикомпонентність композиції.
Інколи буває більше чи менше компонентів, але їх
можна об’єднати в дуети через подібність рис.
Замкнутий тип композиції творів художниці
найбільше близький до мотиву «вазона», що най86

виразніше виявився в українських настінних розписах. Важливими ознаками цього мотиву є трирівневість та дзеркальна симетрія. Як стверджує
М. Чумарна про значення архаїчного символу «Світового Дерева», видозміненого у більш пізньому
мотиві «вазона»: «...найвища духовна ідея в осмисленні символу «Світового Дерева» полягає насамперед у прагненні душі свідомо поєднати в собі
три рівні світобудови: світ богів, світ земний і світ
предків, осягнути мудрість взаємозалежності і взаємопроникності минулого, теперішнього і майбутнього, відповідальності за своє земне життя» [12: 31].
Не в усіх прикладах народних настінних розписів з
мотивом «вазона», простежується трьохрівневість, а
в роботах Параски Хоми вона майже цілком відсутня.
Однак симетричність в замкнутій композиції творів
мисткині виступає домінуючим прийомом. Про космологічність принципу симетрії в композиційні побудові зазначає О. Найден, вказуючи, що симетрія як
прояв рівності ґрунтований на бінарних опозиціях
проявляється не в усіх творах образотворчого фольклору, а тільки в тих, що зараховані до обрядово-календарного жанру та відображають давні уявлення про світопорядок, набувши таким чином «рис
фольклоризованого образу природи» [6:55].
Рапортний тип композиції (рис. 2; рис. 2.2) формується складанням однакових ритмічно повторюваних елементів – рапортів в лінійному, шахматному, радіальному чи діагональному напрямках. Найчастіше цей тип композиції не замкнутий і
може розвиватися продовженням рапортів в різних напрямках. Одиниця рапортної сітки в декоративних розписах Параски Хоми є умовною, часто
видозмінена за формою, пропорціями та поєднанням елементів в одному рапорті. Рапотні композиції часто позбавлені вираженого, домінуючого композиційного центру, проте в них більше відчутний
ритм ніж в інших композиційних схемах. Тут найчастіше присутня симетрія перенесення зі зміщенням осей по горизонталі чи вертикалі. Для цього
типу композиції характерна більш виражена орнаментальність в порівнянні з двома іншими типами. До рапортних типів композиції належать розписи з птахами, де птахи складають домінуючий
компонент, а квітково рослинні мотиви формують
рапортну сітку, найчастіше побудовано в радіальному чи шахматному порядку. Прикладами рапортних композицій є твори: «Жоржини» (1968), «Рожеві жоржини» (1968), «Яблуневий розмай» (2002),
«Співучі близнючки» (2009), «Родинне свято» (2009),
«Птахи» (2011), «Півень та соловей» (2011) та інші.
Букетний тип композиції (рис. 3; рис. 3.2) має
виражену композиційну будову букета з вертикальною, умовною віссю дзеркальної симетрії, рідше діагональною. Часто дві сторони букета тільки
частково тотожні. Серед усіх трьох видів букетний
тип виділяється найбільш умовною симетрією. Нижня частина букетних композицій завершується зібраними в пучок, вигнутими стеблами рослин, рідше зображенням вази чи кошика. Оскільки, рапортний тип композиції є протилежністю до замкнутого, то букетний тип може поєднувати в собі риси
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рапортного та замкнутого типів, хоча й більше тяжіє до замкнутої композиції. Таким чином серед
букетних типів можна виділити два підтипи – замкнутий букетний та рапортний букетний.
Також цей тип композиції має тотожності з інтерпретованими фітоморфними мотивами народного мистецтва. Сюди належать варіації мотиву
«вазона», численні «букети», «косиці», «гілки». Цю
думку підтверджує Г. Івашків, вказуючи: «Для «вазонних» композицій характерна амбівалентність,
що виявлялася в можливостях переходу одного виду в інший, а саме – «гілка» – «букет» – «вазон» –
«дерево»» [4: 263]. З мотивом «косиць», що втілився як основна композиційна схема мальовок на Прикарпатті, Параску Хому поєднує часове та територіальне поширення. Як стверджує М. Селівачов в
1960–1980-х рр. на Прикарпатті розписи інтер’єру
побутували «у вигляді підвішуваних навскоси за
ріжок, квадратних форматів з густо закомпонованими на папері чи склі пишними квітами, що майже не лишають вільного тла» [10: 140]. Такі «косиці» мали букетну композицію, що відзначалась
пишнотою форм у вигляді зібраних в букет різноманітних квітів. Закінчення чи низ композиції найчастіше вирішений поєднанням стебел квітів чи
галузок рослин, без додаткових елементів. Із зібраних даних закономірним буде припущення, що саме мотив «косиці», поширений на Прикарпатті в
середині та другій половині ХХ ст., в час становлення авторського стилю та раннього етапу творчості художниці, вплинув на формування букетних
композицій творів Параски Хоми.
В творах Параски Хоми мотив «косиць» лежить
в основі більшості композиційних рішень: «Букет»
(1978), «Золотисті жоржини» (1979), «Польові квіти» (1980), «Квіти «Тепле літо»» (1986). Ці роботи
найближчі до «букетного» типу і були тенденцією
творчості художниці в 1970–1980-х рр., а в 1090-х –
замінилися рапортною побудовою композиції, без
чітко вираженої основи, нижньої частини композиції.
Важливість різностороннього художньо-композиційного аналізу творчості художниці, як і будьякого іншого мистця полягає в пошуку та віднайдені діалектичного зв’язку між формою та змістом,
що в значній мірі служить паралеллю до діалектики естетики з етикою. Безумовно, в реаліях сучасного мистецтва цей діалект втратив сенс та актуальність, однак в народній творчості, через збереження традиційності як засобу та способу мислення, естетичні критерії збережені в достатній мірі, а
отже збережено і певне уявлення ідеалів: краси, істини та добра. Як стверджує В. Мовчан у навчальному посібнику з естетики: «Стійка повторюваність образної системи у народному мистецтві є
основою існування художності. Вона об'єктивно
зумовлена спорідненістю шляхів та засобів творення, а отже, і змістовного наповнення духовного
досвіду та способів його закріплення. …Завдяки
архетипним образам народної художності формуються також духовні структури суб'єкта естетичного
сприймання й очікуване реагування на них» [5].

Мистецтво володіючи символічно-знаковою природою за допомогою матеріалів, техніки, законів
композиції втілює у реальних формах та образах
ідеї, насамперед, чуттєвого та духовного характеру. Сприйняття та аналіз мистецького твору, безумовно, є невід’ємним від сприйняття ідейного
змісту твору. В творах Параски Хоми діалектика
форми та змісту відображається на різних рівнях
сприйняття. Перший рівень сприйняття відбувається через естетичні правила композиції мистецького твору, де невід’ємними складовими є гармонія форм і кольорів, пропорційність, врівноваженість, що здійснюється засобами ритму, симетрії, статики та динаміки. Гармонія та врівноваженість належать до універсальних правил життя як
явища чи процесу на всіх його рівнях. Мисткиня
завдяки своєму чуттєвому, візуальному сприйняттю та художнім здібностям, не маючи художньої
освіти, вибудувала власне естетичне бачення виразно втілене в авторському стилі. Серед інших художніх рис в творах майстрині домінують: орнаментальність, декоративність, площинність, умовність зображень, що характерна для народного малярства. Така декоративність та умовність, на перший погляд, носить утилітарний характер, однак,
що більш важливо, відсилає нас до символічнознакового сприйняття образу, де уявлення чи ідея
зображуваного є важливішою за його реальну форму. Таким чином в народному світогляді ідеалізм
домінує над реалізмом, що притаманно і для творчості Параски Хоми.
Висновки і перспективи. У цьому дослідженні
виділено та проаналізовано три основні композиційні типи творів Параски Хоми. Надано схеми до
трьох типів для кращого уявлення та розуміння
відмінностей іж ними. Виділено художньо-композиційні тотожності в роботах художниці з мотивами народного мистецтва, зокрема мотивом «вазона», «косиць» та інших фітоморфних варіацій.
Цей аналіз допоможе класифікувати та систематизувати велику кількість творів мисткині, служитиме доповненням до комплексного мистецтвознавчого дослідження творчості, а також надасть розуміння закономірного зв’язку мисткині з українським культурно-мистецьким середовищем та
важливими процесами історичної динаміки.
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Постановка проблеми. Актуальним серед мистецтвознавців є обговорення питань культурного
трансферу, тобто причин, перебігу, наслідків переміщення речей, осіб, ідей та концепцій між різними
культурами в минулому чи тепер. Якщо раніше
вчені свою увагу частіше зосереджували вздовж
вектора від донорної культури до реципієнтної,
тобто прослідковували силу і бажання експорту,
міру збереження переміщеним об'єктом зв'язку із
батьківщиною, то на сучасному етапі вектор досліджень змінив полюси, привабливішими стали питання готовності культури до імпорту, взаємодії
запозичених обʼєктів із оточенням [1: 15-51]. Одним
з аспектів комплексу явищ культурного трансферу
є термінологічний імпорт, тобто взаємозв'язок між
запозиченими певними мистецькими формами і їх
назвами. Часто імпортовані термінологічні визначення є інертними, мало змінними, натомість мистецькі форми, ними позначені, в нових умовах активно трансформуються та набувають нових якостей, не врахованих у застиглому на початковій
стадії визначенні. Тому нерідко стається так, що
термін однієї країни, який досить точно характеризує особливості її мистецтва, в інших країнах
стає неточним або потребує додаткового пояснення. Особливо це помітно в термінології архітектонічного мистецтва (архітектура, орнамент, декоративно-ужиткове мистецтво) перехідного періоду
між високим ренесансом та бароко.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як
відомо, в країнах Західної Європи архітектонічне
мистецтво межового періоду між ренесансом і бароко розділяють на два напрямки: більш вигадливий маньєризм та більш стримане паладіанство
(Р. Віттковер, Ґ. Гоке, Ф. Вюртенбергер, Дж. Шірман, У. Еко, Л. Тананаєва, Б. Віппер та ін. [2]) Залежно від етнічних чи національних особливостей естетичного чуття майже однакові мистецькі форми
у різних країнах набувають специфічних рис, в яких
може виразніше проступати тектонічне (паладіанське) або атектонічне (маньєристичне) начало.
Часто, специфіка сприйняття й оцінки художньої
форми у певній культурі відображається у назві,
яку сама ця культура дає своєму рідному утвору.
Мета. На прикладі різновиду рослинного орнаменту з плавними потовщеннями у декоративній
різьбі українських іконостасів XVII ст. спробуємо дослідити питання, чи під час імпорту зберігається тонкий смислово-атрибутивний зв'язок між художньою
формою (чи стильовим явищем) і її назвою.
Виклад основного матеріалу. Низку українських іконостасів XVII ст.: П’ятницької церкви у Львові,
церков у Волиці Деревлянській, Жовкві, Мор’янцях, Волі Висоцькій (верхні яруси), Скварявський
іконостас, іконостас Спаського собору в Путивлі та
деяких інших прикрашено різьбленими деревʼяними колонами, фризами, картушами з характерним
симетричним компонуванням пливких «S»-подібних завитків, зовнішній бік яких збагачено кулястими опуклостями, подібними на гулі хрящиків.
Іноді оплавлена форма завитків доповнена насічками, а відгалужені стилізовані листки ніби зро90

стаються із сусідніми, залишаючи між собою отвори округлої форми різних розмірів.
Цей орнамент в історії мистецтв має багато термінів: хрящовий (нім. Knorpelwerk), орнамент вушної
раковини (нім. Ohrmuschelstiel, англ. Auricular style),
тістоподібний орнамент (нім. Teigwerk, англ. Paste
work) [3: 132-137], мушлево-хрящевий (пол. Małżowinowo-chrząstkowy) [4: 31] чи фламандський орнамент (рос. флемская резьба) [5: 626]. Кожна із назв
пояснює специфіку певного різновиду цього орнаменту, який пов’язаний з певною країною.
Аврікулярний орнамент зі загнутими й згладженими формами, що нагадують людське вухо, як
високопластичний стиль розвинувся в Нідерландах у перших двох десятиліттях XVII ст. (зокрема, в
творах амстердамських майстрів Мішеля Леблона і
Гендріка Янсена) [6: 5]. Особливо знаменитими є
вироби утрехтських ювелірів – братів Адама і Паулюса Віінен, у художньому металі яких виявились
характерні для цього стилю аморфні рельєфні завитки, які, здається, застигли в напіврозплавленому стані. У цих пливких формах вже яскраво виявлено естетичні засади бароко.
Терміном «тістовий орнамент» характеризують
орнаментальну творчість італійського барокового
митця Стефано делла Белли (найбільший зшиток з
80-ти його гравюр було видано в Парижі 1657 року
[3: 138]). Він характеризується сплавленістю форм,
поєднанням акантових завитків з фігурами людей
і тварин, переходи між якими виконані за допомогою
характерних потовщень, що нагадують модельовані
з тіста вироби. Однак у більшості словників визнається, що «тістовий орнамент» – це рідко вживаний
термін на позначення кнорпельверка, тобто хрящового орнаменту, який розвивався в Італії і Франції
впродовж 1620–1650-х рр. (серед авторів: Бернардо
Кастелло, Каміло Кунджі, Бернардіно Раді та інші). У
цих країнах хрящовий орнамент накладався на чисто
барокові архітектурні форми і непогано з ними узгоджувався [7: 101; 402].
Польський термін відображає специфіку декоративного мистецтва на території Польщі, де у
першій половині XVII ст. відбулось поєднання форм
нідерландських, італійських і німецьких, тому в композиціях цього орнаменту можна побачити елементи подібні на вушну раковину та хрящеві, які
нагадують тістоподібні переходи. Однак, польські
науковці вже не так однозначно називають цей орнамент бароковим, часто можна знайти думки про
приналежність його до «пізнього, маньєристичного, ренесансу» [4: 31].
Аналогічна неоднозначна оцінка хрящового орнаменту серед дослідників німецького мистецтва.
Петер Єсен зазначає, що загалом кнорпельверк «не
стільки належить до ренесансу (розуміємо – пізнього, маньєризму), скільки до бароко» і тут же додає, що в Німеччині майстри кнорпеля навіть в
1650–1660-х рр. «все ще трималися засад ренесансу» [3: 134-135]. Так само у спеціалізованому словнику Едгара Ляйна кнорпельверк названо антикласичним [8: 264], але перераховано в одному
ряді з ренесансними (маньєристичними) орнамен-
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тальними напрямками: сувійного чи окуттєвого
орнаменту [8: 393].
Очевидно, неоднозначність характеристики
цього орнаменту залежить від критеріїв чи відправної точки, за якими проводять його оцінку.
Якщо зважати на сам спосіб моделювання хрящових мотивів, то намагання художників приховати
конструкцію, зруйнувати межі складових елементів, скомпонувати мотив з похилою віссю доречно
означити як прояви барокової естетики. Таке враження, що на цих мотивах відбувалось тренування
художнього смаку, вивчення законів трансформацій,
яке в добу бароко виявилося вже в самому формотворенні, конструюванні, тобто загальній композиції архітектонічних мистецтв. Однак, якщо звернути увагу на принципи компонування цих вигадливих завитків, то тут справді переважають ренесансні засади.
До того ж німецький кнорпельверк не такий однорідний, як в інших країнах. Перші ознаки переходу від сувійного орнаменту до хрящового зафіксували ще у 1590-х рр., зокрема в ювелірних роботах і
гравюрах Пауля Фліндта (видання 1592, 1593 рр. у
Відні, 1594 р. у Нюрнберзі). У 1600 р. було опубліковано книгу Габріеля Краммера про п’ять архітектурних ордерів, де автор запропонував акантовий орнамент, листки якого мають ознаки оплавленості форм, а низки перлинок попередніх ренесансних композицій трактовані злитно, наче хрящики. Саме такий скромний, не гротесковий, кнорпельверк припав до смаку й різьбярам українських
іконостасів. Дуже схожі форми спостерігаємо в оздобленні картушів у церкві св. П’ятниць у Львові.
Відомий німецький маляр і гравер Лука Киліан
у своїх аугсбурзьких виданнях 1607, 1610, 1633 рр.
запропонував дещо фантастичніший, гротесковий
хрящовий орнамент, який запліднив уяву багатьох
європейських майстрів, серед них і німці Крістофер Ямніцер з Нюрнберга (книга 1610 р.), Готфрід
Мюллєр з Брауншвайгу (книга 1621 р.), Фрідріх
Унтойнч з Франкфурта (книга 1650 р.).
У працях двох останніх авторів, які були не малярами, як попередні, а столярами, німецький кнорпельверк набув характерних рослинних завитків і
плавних потовщень. Вони приваблювали багатою
грою світлотіньових рефлексів, і не викликали відрази перебільшеною подібністю на анатомічні елементи, як це траплялось у деяких гротесках цього
стилю.
Стриману версію цього орнаменту подав Георг
Каспар Еразмус, ілюструючи переклад трактату
Вітрувія і таблиці з п’ятьма класичними ордерами
(Нюрнберг, 1666, ІІ видання – 1672). Саме в такому,
абстрактно-рослинному вигляді поширився хрящовий орнамент в Україні. В різьбі українських іконостасів кнорпельверк не руйнує меж, відведених для
декорування полів, тримається фронтальної площини стіни, на яку накладений, не порушує симетрії і
рівноваги, густо заповнює відведену для орнаментування форму, тобто дотримується ренесансних
засад композиції арабески, в якій, на думку Е. Кюхнеля, ритмічне чергування руху завжди супро-

воджується гармонізуючим ефектом і завжди помітне прагнення заповнити орнаментом всю поверхню. А. Рігель зазначав, що в арабесці окремі
елементи симетрично організовані в сітку стеблин
і листків, а стеблини перетворюються у листя, листя – відповідно в стеблини в безлічі варіантів.
Висновки та перспективи дослідження. За
формами мотивів та специфікою компонування
український орнамент оплавлених рослинних завитків найближчий до німецького кнорпельверку,
а не до нідерландських вушних раковин, тому, вважаємо, доречно називати його хрящовим (переклад кнорпельверка), адже таким чином ми відразу вказуватимемо на його походження й певні стильові характеристики. Справедливими є твердження
німецьких мистецтвознавців про належність хрящового орнаменту до останнього етапу пізнього ренесансу (маньєризму), хоча активне пластичне ліплення цього орнаменту показує, що ґрунт для сприйняття барокових формотворчих змін вже підготовлено. Точна термінологічна означеність певного різновиду орнаменту дозволяє більш чітко виділяти характерні його особливості, що допомагає в
атрибуції та датуванні нововиявлених фрагментів
деревʼяного різьблення.
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Рис.1. Фрагмент нижньої частини іконостаса
П’ятницької церкви у Львові. 1620-ті рр.

Рис . 2. Картуш пророчого ярусу іконостаса церкви
Вознесіння у Волиці Деревлянській. 1680-1682 рр.

Рис. 3. Георг Каспар Еразмус.
Титул книги про архітектуру. Нюрнберг, 1667.
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Рис. 4. Проект картуша з книги
Георга Каспара Еразмуса (1667) та фрагмент картуша
пророчого ярусу іконостаса церкви Різдва Христового
у Жовкві (1697-1699)
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МОТИВАЦІЇ ЖИВОПИСНОГО
ЦИКЛУ «З ЖИТТЯ ПНІВ» ІВАНА ТРУША

Ямаш Ю. В. Мотивації живописного циклу «З життя пнів» Івана Труша. Стаття присвячена тематичному
живописному циклу «З життя пнів» Івана Труша, мотиваціям художника у зверненні у своїй творчості до образу
поваленого дерева. Цикл є продовженням двох великих
малярських тем «Про самоту» та «В обіймах снігу», які
разом складають образотворчу трилогію про долю дерева. Виділяються чотири основні чинники у звернені до
теми: пошуки нових шляхів в образотворчому мистецтві, враження дитинства, сентимент до пам’ятних місць
та завершальне продовження циклів, присвячених персоніфікованому образу дерева.
Ключеві слова: живопис Івана Труша, тематичні цикли, образ дерева, пні.
Ямаш Ю. В. Мотивации живописного цикла «Из жизни пней» Ивана Труша. Статья посвящена тематическому живописному циклу «Из жизни пней» Ивана Труша, мотивациям художника в обращении в своем творчестве к образу поваленного дерева. Цикл является продолжением двух крупных художественных тем «Об одиночестве» и «В объятиях снега», которые вместе составляют изобразительную трилогию о судьбе дерева. Выделяются четыре основных фактора в обращении к теме: поиски новых путей в изобразительном искусстве,
впечатления детства, сентимент к памятным местам и
завершающее продолжение циклов, посвященных персонифицированному образу дерева.
Ключевые слова: живопись Ивана Труша, тематические циклы, образ дерева, пни.
Yamash Yu. Motives of Ivan Trush art cyclus “From
the life of stubs”. The article describes cyclus paintings of
Ivan Trush “From the life of stubs”, and reasons the author
uses an image of toppled tree in his art. The cyclus is sequel
of two great art themes “About loneliness” and “In the arms
of snow” creating an art trilogy about the fate of trees. There
are four main reasons of the topic: search of new approaches
in art, childhood impressions, sentiment for sites of memory,
and a postlude of cycles devoted to personified image of tree.
Key words: paintings of Ivan Trush, thematic cycles,
image of the tree, the stubs.
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Постановка проблеми. Серед багаточисельного малярського спадку видатного українського художника Івана Труша, чия творчість припадає на
кінець ХІХ – першу половину ХХ ст., до тематичного циклу «З життя пнів» відноситься незначна частка робіт. До неї, у більшості випадків, входять невеликі етюди найкращі з яких за сюжетом художник переносить на великі формати. При всій своїй
прихильності до циклу Труш розумів його абсолютну некомерційність та складності, пов’язані з
можливою реалізацією. Людина обізнана, духовна
могла зрозуміти цінність «пнів». Але траплялися й
байдужість, або нерозуміння відносно мети у створенні подібних сюжетів. Федорович-Малицька взагалі майже відмовляє художникові в причетності
циклічних творів до мистецтва: «З циклу «Пні»
мистець показав нам яких двісті малих студій із
природи. Більшість так віртуозно передає природну дійсність, що це перестає бути малярством у
стислому значенні, а стає радше кольоровою фотографією. Лише кілька з-поміж них є помітнішими з
чисто малярського погляду. Тих останніх, на жаль,
мало» [11: 1]. І тим не менше, в достатньо драматичний період своєї творчості – 1920-1930 рр., коли
Труш майже не приймав участі в виставках, мистецтво не приносить прибуток, загострилися стосунки
з колегами по пензлю, він все частіше повертався до
баченого ним у дитинстві лісового сюжету.
На початку 1930-х в розмові з А. Курдидиком маляр називає цифру 30 створених їм етюдів пнів. [4: 3]
Федорович-Малицька приблизно в той самий час
1934 р. помилково пише про двісті студій «пнів» [11:
1]. За десять років після зустрічі на початку 1940-х
рр. Труш, підсумовуючи зроблене ним за життя до
серії пнів відносить 70 творів [10: 43]. Це свідчить
про постійний інтерес Труша до тематики коріння.
З іншого боку, з огляду на загальну кількість робіт
створених за останні роки, займатись чистою творчістю художнику доводиться не часто. По смерті художника Аріадна Труш, укладаючи список спадкової
маси, записує до серії VII (життя пнів) 57 картин, які
дістають відповідну нумерацію [3].
Мова йде про ті роботи, що лишились у спадок
родині художника. У сучасній фондовій збірці Національного музею у Львові (НМЛ) знаходиться 15
картин цього циклу і декілька світлин, зроблених
самим Трушем.
Ще одна робота знаходиться у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка. Один
твір, який також входить в науковий обіг сучасного дослідження, зберігається у фондах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая.
Співставлення загальної цифри 70 написаних пнів
з цифрою 15-18 творів, що є в наявності для дослідження, є звичайно недостатнім, щоб мати уявлення і зробити об’єктивну мистецтвознавчю оцінку.
Значна частина сучасного дослідження полягає
в науковому пошуку відсутньої частини циклу, що
знаходиться в приватних збірках декількох країн.
Зрозуміло що з самого завдання витікають складності, пов’язані з абсолютною відсутністю джерел,
на яких можна спиратись у пошуку.
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І. Труш «З життя пнів». Картон, олія. Львівський
національний літературно-меморіальний музей І.Франка

Мета. Дослідницька ситуація нагадує складання мозаїки з частин, які відомо, що існують, але, щоб
віднайти їх і отримати хоча б фрагмент, потрібні
роки. Коли вдається скласти в наслідок кропіткої
тривалої цілеспрямованої роботи цілу картину під
назвою «Пні», – відкриваються несподівані і дивовижні моменти творчого методу художника.
Виклад основного матеріалу. При мистецтвознавчому досліджені окремих творів циклу помітно лише вирішення художником композиційно-колористичних завданнь. Але співставлення музейної колекції авторських Трушевих світлин пнів і
деяких, віднайдених в ході науково-пошукової роботи творів в приватних збірках виявляють надзвичайно цікаві моменти творчого підходу до вирішення теми і певні секрети творчості мистця. Зображені Трушем коріння індивідуальні, і коли знаходяться аналогічні твори, виконані з різних ракурсів,
напрошується висновок про створення «портрета
пня». Ця думка підтверджується зауваженнями професора Болоз-Антоновича, зробленого ще 1904 р.:
«Митець ніби доторкається до живчика природи і,
таким чином, відкриває – залежно від часу – рух чи
теж відпочинок в натурі. І тому я найкраще назвав би
картини Труша психологічними портретами» [2: 87].
Мотивації циклу «З життя пнів» базуються, в
першу чергу, на рефлексіях власного життя художника. Можна визначити декілька чинників.
Перший чинник. Звернення до більшості своїх
циклів − і не в останню чергу це стосується циклу
«пнів» – є прагненням автора опинитись у царині
чистої творчості, де, окрім мистецько-філософ94

ських завдань, решта другорядної житейської мішури опиняється поза увагою. У приватній розмові з паном Курдидиком, який пізніше переказав ії
зміст у своїй статті, Труш визнав свою прихильність: «Написав цілий цикл пнів, де бачите, раз тому, любуюся в дереві, друге – тієї теми в нас ніхто
не рухає» [4: 3]. Останнє ствердження є суттєвим,
додатком до першого чинника мотивації творчості
Труша, скерованої на сюжет пнів. Художник шукав
нових шляхів, нових тем у мистецтві і знаходив їх.
Другий чинник. Причина інтересу мистця до
сюжету зрубаного дерева лежить так само, як і у
випадку з циклами «Про самоту» та «В обіймах
снігу», в площині підсвідомого – дитячих вражень,
які залишили глибокий слід та закарбувались в пам’яті. Сучасна психологія в мотивації творчості не
останнє місце відводить саме цьому чиннику. Ранній яскравий випадок «завантажений» в мозок і,
здається, загублений назавжди в лабіринтах психіки в зрілому віці може дати надзвичайно сильний
поштовх для вияву мистецького потенціалу. Для
творчості Труша це явище взагалі характерне, оскільки майже всі його цикли базуються на дитячих
враженнях і, у великій мірі, це стосується і серії «З
життя пнів». Подібні речі можна явно спостерігати
у творчості багатьох як відомих, так і менш знаних
художників, але стосовно Івана Труша існують документальні підтвердження.
У автобіографічній статті галицький митець з
великим пієтетом згадував свого батька – теж Івана Труша, селянина з села Висоцьке Бродівського
повіту Львівського воєводства. У додатковому ремеслі свого батька, який підробляв кравецтвом, він
вбачав елементи творчості і навіть називав його
художником. Їх спілкування, сумісні невеличкі
прогулянки околицями села, в яких проявлялось
щире захоплення Труша-старшого красою рідних
краєвидів, посіяло перше зерно мистецького бачення світу, в якому немає місця дрібницям і де
має панувати життя. «З тих місць повіяло на мене
дивним, незнаним мені подихом. Тут зродився в
мені пізніше розвинений романтизм, слідний на
початих картинах моїй робітні» [10]. Серед явищ,
які справили враження на малого Івася, знаходимо
і ті малопривабливі пні. «Якось, теплим літнім
вечером проходив я селом і побачив гурт моїх
товарищів, що приглядалися до чогось під плотом.
Я прибіг до них і побачив чудо: при вході до садиби
Вільхових, лежав об’ємистий пень, який світив
ясним фосфоричним сяйвом. Довго стояв я під
плотом і приглядався до того надзвичайного явища, яке назавжди лишило незатертий слід в моїй
пам’яті. Першим моїм лісовим мотивом, намальованим в Бродах в часі гімназийних студій, був
пень…» [10]. Це важливе зізнання художника, яке
дозволяє визначити часові рамки роботи над циклом, – починаючи з бродівського періоду.
Донька художника Аріадна теж згадувала про
захоплення батька лісовими мотивами: «Дідо мав
натуру романтичну і дуже любив природу. Часто
ходив з моїм батьком на прогульки за село, тоді
зродився у него пізніше розвинений і подеколи пе-
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ренесений в його мистецтво романтизм і замиловання до сосон як до малярського мотиву. Також
на одній із прогульок остали в його пам’яті пні і
першим його лісовим мотивом був пень. Пізніше
десь так після 1914 року намалював їх цілий цикл.
Назвав «життя пнів» [5: 5].
Третій чинник. Третьою, менш значною трушівською мотивацією «пнів» є сентимент, який автор
відчував до місць, пов’язаних з особливими моментами його життя та життя близьких йому людей.
Аріадна Іванівна свого часу передала до літературно-меморіального музею І. Франка у Львові батьківський твір зі згаданої серії, де зображений пень
акації в їхньому родинному саду. Колись під кроною цього дерева стояла лавка – місце відпочинку
і роздумів приятеля і старшого товариша художника – Івана Франка. Письменник мав тут свій куточок для відпочинку і роздумів, особливо в ті часи коли його дружина знаходилась в лікарні і на
зворотньому шляху він завертав до родини художника [5: 5].
Четвертий чинник. Найважливіший чинник створення Трушем згаданого циклу лежить на поверхні. Це продовження попередніх двох циклів про
долю дерева як персоніфікації долі людини «Про
самоту» та «В обіймах снігу». Цікавим моментом є
те, що в цій тематичній групі знаходимо й твори,
які є продовженням не тільки попередніх циклів
про долю дерева, але й циклу «Самота удвох». Це
завершальний цикл, в якому підводиться риска, в
якому робиться підсумок і який вже самою назвою
дає надію і віру в життя.
У самій назві циклу відчувається явний алогізм.
Труш, як і у попередніх частинах трилогії, застосовував метод персоніфікації. Дивакуватий мистецький цикл, що об’єднує візуальне милування різноманітних проявів трухлявості, викликає суперечливі почуття від беззаперечного захоплення, щирого здивування до цілковитого несприйняття. Асоціації від побаченого, навіть у випадку розбіжності
соціального статусу прихильників творчості Труша, дуже часто мають аналогію.
Професор М. Рудницькиий знаходив паралелі в
образах пнів та долею людини: «Його пні мимохідь
викликають думку про лісорубів, про їх нуденне
«підрубання злиднями» [9]. Покоївка, яка працювала у Трушів перед Другою світовою війною, Марія Деркач теж відчувала моменти персоніфікації в
Трушевих образах: «Найбільше сподобались мені
«пні» – старі з покрученим корінням, жилавим, як
робочі руки, що цупко трималися землі і наче не
давали себе викорчувати, вирвати» [1].
Правдиву художню вартість «пнів», яку сам автор вважав десь на верхах своєї творчості, важко
переоцінити. Відомий львівський мистецтвознавець Г. Островський, в своїй неопублікованій монографії про життя і творчість художника, наводить факт бажання митрополита А. Шептицького
придбати серію «З життя пнів»[6: 38]. Насправді,
створений без будь-якої надії на подальшу, хоч
яку-небудь реалізацію, а в випадку з митрополитом – і без будь-якого бажання продажу, цей цикл

дозволяв залишатись Трушеві самим собою – правдивим і вільним, хоча платити за це доводилось
надзвичайно дорогою ціною.

І. Труш. Одинока сосна, 1919

Згаданий цикл є логічним продовженням іншого циклу «Про самоту» з основним персонажем –
деревом (переважно сосною). У «Житті пнів» – «герой» той самий, але поданий в іншому вимірі. Дві
образні категорії складають умовну дилогію під
назвою «Життя і смерть». Життя дерева – самотнього за своє існування, яке бореться зі сліпою
стихією, згинаючись до самої землі від студених
вітрів, злив і обставин, ризикуючи щохвилі зірватись в урвище з високої кручі, і смерть – потойбічна форма зі своїми віражами долі. Можливо, помилково, але, по суті, правильно І. Федорович-Малицька називає ще один цикл, над якими працював художник – «Смерть» [11: 2].
Документально зафіксовані чисельні відвідини
майстерні художника за його життя. Серед відвідувачів – прості люди, а також відомі особистості.
Особливу увагу гостей Труша привертали картини,
які поєднанні тематичними циклами. У 1940 р., під
час відвідин робітні художника, Петро Панч уважно розглядав його твори: «… Потім ціла серія пеньків, вкритих мохом. Далі пеньки викорчувані, з волохатим корінням. Під ними чорніють ями, як вириті могили» [7: 8]. Після споглядання спостережливий письменник, розуміючи задум митця і відчуваючи, якщо не подих самої смерті на полотнах
Труша, то принаймі її невідворотність, робить вражаючий висновок: «Коло замкнулось!» [7: 8]
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Григорій Островський більш точно розумів
символічний підтекст циклу. Крім мінорних відтінків, він чув й звучання обнадійлевих мелодій:
«Художник не втрачає життестверджучої основи.
Вона відчутна і у серії етюдів пеньків і зрубаних
дерев з рубцями жорстоких ударів сокири. Не поезію смерті і згасання спровіщає художник. А життєву силу і стійкість. Не випадково і назва циклу –
«З життя пнів». Нехай дерево зрубане, але життя
не завмерло, воно – в цій природі, у траві, у корі, у
ніжно смарагдовій зелені лугів, у на диво міцному
корінні, яке глибоко увійшло у землю» [6:48]. В непоодиноких випадках на картинах Труша з циклу
можна побачити разом з трухлявим пнем молоду
зелену паросль. Смерть у живописному творі художника не панує, життя продовжується, на зміну
одному поколінню приходить друге.
Художник неодноразово підкреслював концептуальну єдність робіт на тему пнів. В одному з листів до пана Меценаса він наголошує на цьому моменті: «Пні згадані 4 творять навіть гарно продуману тематичну цілість. В таких назвах вони мають
більшу вартість як 4 картини на різні теми» [8:3].
Труш цінував власні сюжетні роботи з образами
пнів і тому при нагоді обирав саме з них твори в
подарунок. У листі до канцелярії товариства «Просвіта» 1933 р., коли відбувалась активна праця над
циклом, він турбувався за належне оформлення
подарунку: «Високоповажний Пане! Посилаю відомий образ «Пні» для товариства «Просвіта». Відповідної рамки дешевої не найшов я. Будь ласка, виплатити фірмі за рамку 14 зл. В справі передачі образу напишу відповідне письмо до Виділу «Просвіти» сими днями. Я тепер нездоров. Прошу приняти
вирази високого поважання» [8:4].
Висновки. Звернення Івана Труша до теми дерева відбувалося за його індивідуальною мотивацією, спричиненою усвідомленням важливості пейзажного жанру, етносередовищем, у якому проходило дитинство, та закарбованими у пам’яті моментами спілкування з природою в ранньому та
юному віці, рефлексіями на події власного життя
та історичні події. Це свідчить, що пейзажна творчість Івана Труша, на прикладах тематичних циклів, за змістом є національною з глибоким філософським підтекстом. Серед застосованої митцем
низки засобів, прийомів та методів важливішим
при створенні трилогії є метод персоніфікації.

Памʼятник Івану Трушу у Львові
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Андрушек Д. І. Цехове ремесло на Закарпатті ХV–
ХІХ ст. та розвиток гончарної справи. У статті аналізується поетапний розвиток цехового ремесла на Закарпатті. Його зародження датується близько ХV – початком ХVІІ ст., розквіт – ХVІІІ ст., а занепад – третьою чвертю ХІХ ст. Розглядаються характерні особливості розвитку гончарної справи у цехах та за їх межами, найбільші осередки, їхня характеристика та традиції.
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Андрушек Д. И. Цеховое ремесло на Закарпатье ХV–
ХІХ в. и развитие гончарного ремесла. В статье анализируется поэтапное развитие цехового ремесла на Закарпатье. Его зарождение датируется около ХV – началом XVII в., расцвет – XVIII в., а упадок – третьей четвертью XIX в. Рассматриваются характерные особенности развития гончарного дела в цехах и за их пределами,
крупнейшие очаги, их характеристика и традиции.
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Andrushek D. Transcarpathian ceramic craft in the XV–
XIX centuries and development of pottery. The article
analyzes gradual development of the craft in manufacturing
workshops of Transcarpathia, its origin in the fifteenth-seventeenth centuries, flowering in the eighteenth and decline in the
third quarter of the nineteenth century. The article also discusses characteristics of pottery in manufacturing workshops,
major potter centers, their characteristics and traditions.
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Постановка проблеми. Особливістю цехового
ремесла краю було те, що тут воно виникло і існувало в умовах надзвичайно відсталої соціальноекономічної структури, слабкого розвитку, ринкових відносин [1: 15]. У другій половині ХІХ ст. цехи
на Закарпатті почали занепадати. У зв’язку з економічними змінами, а саме: розподілом територій
між іноземними державами, постійні воєнні конфлікти продовжувались аж до середини ХХ ст. [2].
З 1832 р. до 1857 р. на території Березької жупи
кількість ремісників збільшилася на 1408 осіб. Подібне становище склалося і в інших жупах. Це свідчило, що цехи втратили попереднє значення і у другій
половині ХІХ ст. почали занепадати, поступаючись
місцем мануфактурам. Цехи стали на перешкоді тим,
хто бажав займатись ремеслом. Їхні правила дуже
обмежували вступ нових членів у цехи [1: 14].
Аналіз останніх досліджень. Розвиток цехового ремесла на Закарпатті практично не став об’єктом дослідження мистецтвознавчої науки. Так, у
дослідженні «Цехи і цехове ремесло Закарпаття»
історик П. С. Пеняк описав історію розвитку цехового ремесла на Закарпатті, його зародження, розквіт та занепад. Мистецтвознавець Ю. Лащук звернув увагу на внутрішню систему розвитку цехів краю
у дослідженні «Закарпатська народна кераміка».
Метою наукової розвідки є спроба віднайти та
проаналізувати особливості розвитку керамічних
цехів на Закарпатті ХV–ХІХ ст. та проаналізувати
розвиток гончарної справи в цехах та за їх межами.
Виклад основного матеріалу. Художні промисли Закарпаття увібрали в себе риси всіх регіонів області. Таємниці майстерності передавалися з
покоління в покоління і з плином часу вдосконалювалися технологічні прийоми в обробці природних матеріалів.
Упродовж усієї історії краю майстри створювали речі, необхідні людям у побуті: килими, вишивку, ткацтво, вироби з лози, шкіри, глини, дерева,
гутного скла, ковальства та багато інших.
В історії розвитку цехового ремесла на Закарпатті можна виділити наступні етапи:
І етап: ХV-ХVІІ ст. − період виникнення художнього ремесла в королівських та феодальних містах на території краю. У 1804 р. виникли об’єднання ремісників відповідних професій у союзи-цехи в
рамках одного міста [3: 27-29]. Зокрема, в Ужгороді
утворилося чимало таких об’єднань та цехів (шевців, гончарів, столярів, пекарів, бондарів, цирульників та ін.) [7].
ІІ етап: ХVІІІ ст. – розквіт цехового ремесла: зросла кількість цехів та ремісників.
ІІІ етап: кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. – з розвитком капіталістичних відносин цехове ремесло на Закарпатті все більше втрачає свою роль та значення.
Достовірних документів, які характеризують
зародження цехів на території краю дуже мало, тому, аналізуючи їх, можна сказати, що ремісничі цехи міста виникли близько ХV – на початку ХVІІ ст.
Це засвідчено і у праці П. С. Пеняка «Цехи і цехове
ремесло», у якій з’ясовується те, що цехи з’явилися
у містах, а згодом і в селищах. Головним завданням
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цехів була організація та контроль виробництво,
продаж ремісничих товарів та боротьба з будьякими проявами корупції [2].
У 1631 р. Ужгород був невеликим містечком, в
якому нараховувалось 230 домогосподарств, що
поділялися на 206 кріпацьких і 24 дворянських та
шляхетських [1: 12]. Становлення цехів у місті було тісно пов’язано з культурно-економічною діяльністю родини Другетів, які були володарями Ужгородсько-Гуменянської домінії. Рід Другетів опікувався міським ремеслом і сприяв створенню низки
цехів. У 1685 р. за переписом в Ужгороді було зафіксовано вісім ремісничих цехів, в яких налічувалося 81 вільних і 23 залежних майстри [1: 13].
Відомо, що у цехи об’єдналося 182 ремісники понад 30-ти спеціальностей. (Таб. 1). За підрахунками
Т. Легоцького і О. Мицюка, в 1768 р. тільки в м. Мукачеві і м. Берегові налічувалося 266 об’єднань ремісників, а в м. Ужгороді – 157 ремісники, серед яких чинбарі, чоботарі, гончарі, ковалі, колесники та інші. За
даними 1804 р. в місті було10 цехів, зокрема, шевський, чинбарський, кравецький, слюсарний, кушнірський, кожухарський, ковальський, ткацький, мотузковий, черевичний. Загальна кількість майстрів і підмайстрів становила 377 осіб [1:13].
Таблиця 1

гончарний

чоботарський

цирульницький

ковальський

мулярів

слюсарів

різників

постригачів

кравецький

кожухарський

ткацький

шевців

пивоварів

інші
Всього видів
ремесла

Ужгород

5

8

1

3

1

3

2

‒

7

4

‒

2

‒

2

Мукачеве

22

7

3

1

7

6

2

9

11

7

2

‒

3 20 32

Берегове

4

5

1

2

1

1

1

‒

1

3

3

2

‒

1

12

Хуст

‒

2

‒

1

‒

‒

2

‒

‒

2

2

‒

‒

‒

5

Вишково

Цехи

‒

4

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

6

‒

‒

‒

2

12

Головним у цеху був майстер, який пройшов
триступеневу систему навчання: учень – підмайстер – майстер. Кожний етап роботи вимагав публічного іспиту «зразкового предмета», який оцінювала спеціальна комісія. До цехів учні вступали у
віці 12–14 років. Перший етап навчання міг тривати від двох до чотирьох років. Усі учні жили у майстра і знаходились на повному його утриманні, тому
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заробітної плати не отримували. Були цехи, в яких
дозволялася робота учня для власних потреб. Окрім
навчання, вони виконували всю роботу по господарству, наприклад носили дрова, воду, забавляли
немовля. Якщо майстер запізнювався додому, то
учень повинен був іти йому назустріч із ліхтарем і
освітлювати дорогу. В обов’язки учня входило прибирання майстерні, чищення інструментів, окрім
цього, він повинен був працювати на винограднику і в полі. Ще одним із обов’язків учня було щосуботи мити ноги своїй господині, тому здебільшого
робочий день учня тривав 15-18 годин.
Залишати майстра раніше вказаного терміну навчання без поважної причини учень не міг. У таких
випадках порушників повертали і піддавали тілесному покаранню. Про учнів, які відлучалися з майстерні на тривалий час і не бажали засвоювати матеріал, не виконували своїх обов’язків, не хотіли виправлятися, майстер змушений був доповідати у
цех, після чого всі матеріали подавав владі [1: 28].
Після закінчення першого етапу навчання учень
отримував мандрівну книжку і вирушав у трирічну
мандрівку іншими містами з метою вдосконалення
своєї професійної майстерності. Усе пересування
та робота в інших майстрів фіксувалися у мандрівній книзі. Після закінчення цього терміну підмайстер складав іспит і ставав майстром [3: 27-29].
У першій половині ХVІІІ ст. цехи краю відігравали велику роль. Вони вдосконалювали як знаряддя праці, так і саме художнє ремесло загалом, що
впливало на якість товару та розширення асортименту. Окрім виробництва, цехи виконували і низку соціальних функцій у житті своїх працівників.
Вони піклувались про духовний та моральний розвиток своїх членів, а також давали їм базову освіту.
Двоступенева навчальна система (учень-підмайстер) давала змогу готувати кваліфіковані кадри для ремісничого виробництва. Кожний майстер
працював окремо у своїй власній майстерні. Усі інструменти та матеріал для виробництва був також
власний. Під час роботи майстру допомагали одиндва підмайстри та учні [1: 61; 62].
Для ремісничої молоді, через відсутність шкільного навчання, єдиним джерелом знань було навчання в цехах. У середині ХІХ ст. серед майстрів
цехів переважали неписьменні. Так, у справі нових
цехових правил гончарного цеху від 25.09.1848 р.
було шість власних підписів і десять хрестиків за
неграмотних. Із метою усунення цього недоліку
для учнів-ремісників була запроваджена недільна
школа, у якій викладали вчителі народних шкіл
католицького, уніатського і реформаторського віросповідання. Витрати на школу складали в середньому 120 флоринів на рік. У 1861 р. ця сума була
поділена між окремими цехами:
1) об’єднаний столярсько-слюсарний цех – 14 флоринів; 2) чоботарський – 7 флоринів; 3) гончарний
– 8 флоринів; 4) чинбарський – 15 флоринів; 5) кравецький – 8 флоринів; 6) фетровий – 5 флоринів;
7) об’єднаний пекарсько-теслярський цех – 8 флоринів; 8) торгове товариство – 22 флорини; 9) позацехові ремісники – 10 флоринів [1: 29].
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Все життя і організація виробництва в цеху визначалися статутом, тобто певними правилами, що
регулювали життя цеху. Статут повинен був знати
кожний працівник цеху. Він захищав як власника
так і працівника [39].
Зі зростанням продуктивних сил і розширенням
внутрішнього ринку конкуренція між окремими ремісниками в середині цеху почала набирати все більших темпів. Почали з’являтися окремі статті в статуті, які забороняли будь-які прояви конкуренції.
У середині ХІХ ст. в цехах краю спостерігається
значна диференціація. Так звана виділена цехова
верхівка жорстоко експлуатувала бідних майстрів,
підмайстрів та учнів. Для цього застосовувалися
різні методи. Для підмайстрів, наприклад, встановлювався більш тривалий час служби за наймом,
збільшувалися внески за вступ до цеху [1: 52-53].
Цехи почали сильно зловживати своїми привілеями. Це змусило владу посилити нагляд за їхньою
діяльністю, а згодом – з’явилися цехові комісари [1:
54]. Велика конкуренція між цехами порушувала солідарність і товариські стосунки, а також викликала
ворожу атмосферу серед її членів [1: 55].
10 грудня 1835 р. Березьким комітатом постановою № 2071 було прийнято рішення, що в ярмаркові
дні з 8 години дозволялось продавати вироби позацеховим євреям та іншим ремісникам. Ця ухвала
завдала значних збитків цеховим устроям [1:56].
20 грудня 1859 р. на території м. Ужгорода почали поширюватися закони, прийняті в Австрії. З’явився імператорський указ, який дозволяв займатися
ремеслом майже кожному, хто має знання та навички в ремеслі. Новий указ хоч не ліквідовував цехи,
але завдав нищівного удару по них [1: 57].
У третій чверті ХІХ ст. цехи як форма промислового виробництва втратили своє значення і були ліквідовані [1:63]. Місцеві ремісники були неспроможні
боротися з фабричною конкуренцією, стали бідніти,
а згодом – припинили роботу. Так, наприклад, в м.
Мукачеві із 101-го майстра з виробництва шкіри під
час ліквідації цеху залишилося 70, а на початку ХХ ст.
– не було вже жодного майстра. Подібне явище
спостерігаємо і в інших галузях художнього ремесла.
У ранньофеодальний період в містах історичного Закарпаття гончарство розвивалося як окреме
ремесло. У ХV–ХVІІ ст. майстри об’єднувались у керамічні цехи: в Ужгороді – в 1576 р. (п’ять гончарів), в Мукачеві – в 1592 р. ( кількість працівників ніде не зазначено); в Берегові – дату заснування не
знайдено, але зазначено чотири гончари. Так, наприклад, у Мукачівському замку в 1649 р. працювало
дев’ять гончарів, а у 1769 р. в місті було двадцять два
майстри, вже згодом у 1780 р. – сорок працівників.
Цехи в містах отримували від феодалів різні
привілеї, наприклад, монополію на продаж, право
користуватися глинищами тощо. За це майстри були зобов’язані безкоштовно постачати в Мукачівський замок кахлі та кухонний посуд різного призначення. Зазначимо, що на той період майстри були кріпаками [4: 55-59].
Цехова організація ніяк не могла захистити майстрів-ремісників від жорстокої експлуатації феода-

лів, їхня так звана «підтримка» коштувала їм дуже
«дорого». Відстоюючи інтереси своїх працівників,
цехи боролися за монополію виробництва та збуту, ретельно слідкували за якістю виробництва та
дбайливо виховували нові кадри. Слідкували за
роботою учнів та складанням іспитів так званої
«пробної роботи», яку в інших містах України називають «майстерштюком» [6: 192].
У фондах Київського державного історичного
музею є артефакт у вигляді керамічного виробу,
виконаний учнями як «майстерштюк». Цей керамічний глек був виготовлений у ХІХ ст. в м. Мукачеві. Ще одна цінна збірка «пробних робіт», виконана майстрами Мукачівського цеху у ХVІІ ст. – першій половині ХІХ ст. зберігається в Закарпатському
краєзнавчому музеї. На кожній роботі була печатка
з датою та пояснювальними написами гончарного
цеху. Прикрасами на «майстерштюках» є ритовані
візерунки, виконані в техніці ліпнини [5: 7-10].
У післявоєнні часи в Закарпатті сформувались
гончарні осередки. Один із них був у селі Вільхівка,
Іршавського району. Тут працювали відомі гончарі
М. Галас та І. Галас. Асортимент їхніх виробів був
традиційний. Серед робіт переважали довбанки,
витягнуті глечики, корчаги, горщики, миски, пивники, тарілки. Новим у їхній творчості були кофейні та лікерні сервізи, декоративний посуд та вази.
Характерними для їхньої творчості є зооморфні керамічні вироби. Декор на їхніх виробах підполивний, виконаний на декоративній обливаній поверхні. Розпис у техніці «уріз» (сграффіто) в поєднанні з розписом пензля. Здебільшого орнаментика на цих виробах є геометричною та рослинною. У
своїй кольоровій гамі використовували здебільшого сині, білі та охристі кольори. Вище названі майстри виготовляли ужиткову кераміку у великому
асортименті [9].
У іншому осередку у с. Дубовинка (нині смт. Королево), що на Виноградівщині, працював майстер
гончарної справи І. Малеті. Асортимент його виробів дуже подібний до виробів майстрів у Вільхівці.
Розписний орнамент синіх і білих кольорів виконувався пензлем або ріжком по теракотовій поверхні. Також у Королеві працювали гончарі Ф. Сідей, П. Сідей і П. Палкуц. Технічне виконання їхніх
виробів подібне до вищезгаданих майстрів.
Поблизу Королева, у с. Теково, Виноградівського
району працювали відомі майстри гончарної справи з с. Гуді – брати Василь та Іван Полянські. Відомим у своїй справі був гончар, Ф. Черницький, який
походив із династії виноградівських гончарів. За
40 р. своєї діяльності він виготовив понад десятки
тисяч орнаментованих гончарних виробів та розписів. Для його виробів характерними є широкі
смуги у вигляді геометризованих та стилізованих
рослинних мотивів, поданих у світлих кольорах
(зелений, синій, білий) на темному тлі, що створюють приємне враження від його робіт. Гончар виховав велику кількість учнів, які успішно працювали в гончарних майстернях [4: 55-59].
Важливо відзначити гончарний осередок у місті
Хусті. Серед майстрів знаним був Й. Перчі, за похо99
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дженням угорець. Його внесок у декоративний розпис гончарних виробів є доволі значним, а саме:
збагачення складних композицій елементами руж,
пелюстків, листків, смерічок, галузок, зірок тощо.
Розписуючи посуд, майстер використовував пензель та ріжок. У цій техніці працювали й інші майстри з Хуста, серед них: Микола та Михайло Лемко,
І. Зубанич та інші [6: 192].
У знаних центрах гончарства, м. Виноградові та
м. Хусті, в 1970-ті рр. плідно працювали майстри
гончарної справи. Традиційним асортиментом їхніх виробів є покриття всієї поверхні чорною поливою, по якій виконано розпис.
Зазвичай усі діючі осередки гончарного виробництва знаходяться в містах, де є різні породи глини. Наприклад, закарпатські глини різні та своєрідні за своєю якістю і забарвленням. В області
найкращими вважалися каолінові та білі фаянсові
глини, поклади яких знаходилися у с. Квасова Баня
біля м. Берегова та с. Онок, Виноградівського району. Ці глини використовували всі гончарі Виноградівщини. Відомо, що цю глину стали привозити і
до с. Дубовинки та м. Хуста. Цікаво, що майстри с.
Вільхівки користувалися своїми місцевими глинами жовтого, рожевого й червоного кольорів, оскільки білих глин там не було.
Сьогодні технологічні особливості гончарного
виробництва не відрізняються особливими локальними відмінностями. Усі технологічні процеси у
сучасний період починаються з добування й обробки глини. Однак на відміну від теперішнього
виробництва, у досліджувальний період ці процеси
були дуже складними та вимагали від майстра багато часу та зусиль. Спочатку майстер витримував
глину впродовж зимового періоду, потім «замішував» її, товк довбнею, прорізав різаком, і тільки
після цього сировина була придатна для використання: сухі готові вироби покривали поливою,
розписували й декорували, після чого випалювали.
Процес випалу кераміки проходив у печах (горнах), що зберегли свою архаїчну форму особливо
на Закарпатті. Це конусоподібна наземна споруда з
вертикальним вогнем випалу, викладена з цеглисирцю. Вироби в таких печах випалюються протягом 10–12 годин при температурі 900° С.
Зазвичай гончарі використовували матеріали
та барвники, які виготовляли власноруч, зокрема,
чорний, червоний, синій та білий ангоби. Пізніше
почали використовувати матеріал, виготовлений у
лабораторіях керамічних заводів.
Сталі форми, практичні та технологічні якості
тогочасних виробів, що склалися в продовж століть, збереглися і до сьогодні. Цю традицію зберігають у старих місцевих назвах виробів, як-от: силка, рябун, сіроока, букса, цвіт очник, черепа і т. д.
[4:55–59].
У нашому дослідженні ми зробили спробу визначити спільні й відмінні риси у виробах братів
Івана та Михайла Галасів, а також майстрів Андрія
Ляха та його сина Йосипа. Ця порівняльна характеристика дасть можливість виявити впливи та тра100

диції, які вирізняють нашу крайову кераміку серед
інших регіонів України.
У виробах братів Івана та Михайла Галасів визначальною ознакою є пропорції виробів та вдале
поєднання декору з формою [8]. Твори майстрів
того періоду відрізняються особливою технологією декорування виробів.
Наприклад, майстри Андрій Лях та його син Йосип, розписуючи вироби пензликом, наносили орнамент широкими мазками по поверхні глечиків.
Великою популярністю у сім`ї майстрів Ляхів користувався сірий посуд з лощинними візерунками, а
також теракотовий посуд, оздоблений білими та
коричневими ангобами.
Важливою відмінністю братів Галасів від інших
майстрів є технічні і технологічні особливості, якими вони користувалися у декоруванні своїх виробів. Зокрема, вони використовували здебільшого
техніку «уріз» – сграффіто на темному тлі. «Уріз»
доповнювався вільними мазками білою чи зеленою фарбою або використовувався підполивний
розпис, виконаний на декоративній обливаній поверхні. У кольоровій гамі використовували здебільшого сині, білі та вохристі кольори [10].
За спільною ознакою виробів вищеперерахованих майстрів можна зазначити подібність форм
глеків, дзбанів, горщиків, які декорувалися переважно рослинними та геометричними орнаментами. Головна спільна характеристика цих майстрів
– це продовження збережених традицій, які вдало
адаптовані у нову сучасну керамічну форму. За
призначенням їхні вироби носять характер ужитковий, декоративно-ужитковий та декоративний.
Висновки і перспективи. Підсумовуючи опрацьований матеріал, можемо відзначити, що цехове
ремесло на Закарпатті поділяється на три етапи.
На початку ХV–ХVІІ ст. з метою кращої організації праці, успішної боротьби з конкурентами ремісники різних спеціальностей об’єднувались у цехи.
У першій половині ХVІІІ ст. цехи відігравали велику прогресивну роль в економічному житті краю.
Окрім виробництва, вони виконували і низку соціальних функцій, піклувались про духовний та моральний стан своїх членів, надавали базову освіту.
У третій четверті ХІХ ст. цехи зазнали занепаду
як форми промислового виробництва, втратили
своє значення і були ліквідовані.
Кераміка закарпатських гончарів за своїми ознаками є самобутньою, своєрідною та актуальною.
Етнографічний склад краю, сприяв виробленню
своєрідної композиції, прийомів стилізації, технологічного поєднання техніки ритування з розписом
ріжком та пензлем. Цікавим є також незвичне використання кольорових глин для оздоблення виробів. Оригінальність цього методу полягає в тому,
що розпис робиться шлікером певного складу, який
не завжди зберігав після випалу своє забарвлення.
Останні роки, керамічні вироби народних майстрів все більше входять у наш побут і займають
вагоме місце в сучасному дизайні інтер’єру приміщень.
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ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЕКТНОЇ ГРАФІКИ

Бердинських С. О. Тривимірне моделювання як інструмент проектної графіки. Якісне вдосконалення
комп’ютерної графіки, стрімке впровадження її в інструментарій дизайну потребує дослідження основних принципів її використання в проектній практиці. У дослідженні розглядаються можливості сучасних інструментів тривимірного моделювання в контексті їх використання у завданнях художнього формоутворення. Досліджуються концептуальні засади, можливості та мовні
аспекти сучасних цифрових технологій тривимірної графіки, встановлюються пріоритети використання та визначаються переваги порівняно з традиційними графічними засобами проектування.
Ключові слова: 3D-моделювання, проектна графіка,
об’єкт проектування, візуальний образ, формотворчий
процес.
Бердинских С. А. Трехмерное моделирование как
инструмент проектной графики. Качественное усовершенствование компьютерной графики, стремительное
внедрение ее в инструментарий дизайна требует исследования основных принципов ее использования в проектной практике. В данной работе рассматриваются возможности современных инструментов трехмерного моделирования в контексте их использования в задачах
художественного формообразования. Исследуются концептуальные принципы, возможности и языковые аспекты современных цифровых технологий трехмерной
графики, устанавливаются приоритеты использования
и определяются преимущества в сравнении с традиционными графическими средствами проектирования.
Ключевые слова: 3D-моделирование, проектная графика, объект проектирования, визуальный образ, процесс формообразования.
Berdynskykh S. 3D-modeling as design graphics tool.
Qualitative improvement of computer graphics, the rapid
implementation of its tools in the design requires a revision
of definite elements of its use. The objectives of this study
are to discuss the possibilities of modern 3D modeling tools
in relation to their usage in the problems of artistic formation. Design principles, opportunities and language aspects
of modern digital 3D graphics were studied. The results of
the research set the priority of the usage and define benefits
compared to traditional graphic design tools. The present
results are significant in design graphics tool.
Key words: 3D-modeling, design graphics, design object,
the visual image, forming process.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток технологій виробництва, будівництва та новітні тенденції у дизайні потребують створення і вдосконалення інструментів проектування, що якісно покращують процеси моделювання об’єкта та презентації його майбутнього візуального образу. Основним досягненням в цій сфері останнім часом
стало впровадження цифрових технологій, зокрема – тривимірної графіки, коли йдеться про проектування просторових форм. Використання цих засобів потребує системного підходу та розробки методичних засад використання у художньому формоутворенні. Для цього, перш за все, потрібно проаналізувати властивості тривимірної графіки як
інструменту проектування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості застосування тривимірного моделювання
в промисловому дизайні України досліджені в дисертаційній роботі С. Вєргунова [5]. Основою для
написання цієї статті стали також праці, присвячені описанню концептуальних засад компʼютерної
графіки [3; 11; 14], роботи, в яких висвітлюються
новітні тенденції у еволюції програмного забезпечення та проблематика розвитку цифрових систем
створення зображень [6; 8; 10], а також розділи наукової літератури, де розглядаються питання психології зорового сприйняття [1], використання традиційних засобів моделювання у дизайні та архітектурній діяльності [2; 4; 12; 13] а також література,
в якій описуються базові принципи та основи художнього формоутворення [7; 9; 15].
Завдання статті. Встановити пріоритети використання тривимірної графіки у завданнях художнього формоутворення.
Виклад основного матеріалу. Останніми роками технології 3D-графіки розвивалися динамічно:
алгоритми розрахунку фотореалістичних зображень,
збільшення ядер процесора і об’ємів оперативної
пам’яті уможливили в «домашніх» умовах отримання зображення високої якості. Розвиток і удосконалення пристроїв введення інформації (графічні планшети) забезпечили зручність у керуванні
процесами: 3D-графіка стала потужним інструментом дизайнера. З’явилася низка безперечних переваг використання «тривимірного» підходу, серед
яких – швидкість роботи, легкість зміни ракурсів,
правильна перспектива та ін.
Слід зауважити, що назва «тривимірна графіка», або «3D-графіка», є неточною. Тривимірна графіка дозволяє створювати на площині ілюзію тривимірного простору, що існує лише в нашій уяві,
оскільки те, що ми бачимо на пристроях виводу –
це проекція тривимірної фігури, а вже простір створюється в нашій свідомості завдяки характеристикам зображеної форми, що діють як просторові
орієнтири.
Для описання форми елементів у тривимірному
просторі використовуються різні методи: аналітичні моделі, векторні полігональні моделі та різноманітні сітки. Кожен елемент може легко редагуватись та позиціонуватись у тривимірному просторі.
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Комплексна 3D-модель містить найповнішу інформацію про об’єктивні властивості проектованого об’єкта, тому вона стала основною формою
об’ємно-просторового моделювання. На сучасному
етапі розвитку комп’ютерної графіки перевагами
використання тривимірного моделювання в художньому формоутворенні є ціла низка властивостей (рис. 1).

Рис. 1. Переваги використання тривимірного
моделювання в художньому формоутворенні

1. Простота отримання з тривимірної моделі
будь-якого зображення, відповідно до певної проекції (паралельна, центральна, циліндрична, сферична), ракурсу, способу зображення (лінійне, контурне, реалістичне, стилізоване) та відтворення
(статичне та динамічне).
Комп’ютерна графіка дозволяє миттєво отримувати зображення тривимірної моделі сцени як у
класичних центральних і паралельних проекціях,
так і в менше вживаних, наприклад – циліндричних, з будь-якого ракурсу. Окрім того, будь-який
тривимірний об’єкт може бути зображений по-різному і різними способами (рис. 2).

Рис. 2. Способи візуалізації тривимірної моделі
Умовно способи візуалізації за характером зображень і ступенем складності відповідних алгоритмів можна поділити на такі рівні:
– каркасна візуалізація («дротяна модель»);
– показ поверхонь у вигляді багатогранників з
плоскими гранями чи сплайнів з видаленням невидимих точок;

– те саме, що і для другого рівня, а також складне зафарбовування об’єктів для імітації відбиття
світла, затінення, прозорості, використання текстур;
– «нефотореалістична візуалізація», що включає в себе обробку зображення з метою імітації
ефектів традиційних графічних технік (олівцевого
рисунка, акварелі, маркера тощо).
Складність процесу графічного виведення збільшується в процесі наближення до певного ідеалу –
створення повної ілюзії природних, реалістичних,
«живих» зображень. У створенні реалістичних зображень треба враховувати і моделювати ефекти
законів оптики, що описують світло і тінь, відбиття та заломлення світла. Отже, комп’ютерна графіка знаходить реалізацію своїх можливостей на перетині багатьох дисциплін і розділів науки.
Сучасні системи моделювання тривимірних
композицій дозволяють створювати зображення,
що за рівнем об’єктивності наближені до фотографічних знімків. Окрім того, для проектної графіки
не менш важливими є методи, що дозволяють синтезувати зображення, побудовані за іншими принципами. З тривимірної моделі можна отримувати
двовимірні стилізовані векторні зображення (будьякі проекції тривимірної моделі), де кожен елемент, описаний аналітичним рівнянням, має своє
положення в площинному просторі. Такі зображення можуть бути використані для подальшої роботи у двовимірних векторних редакторах як різноманітні проекції просторової форми.
Також, останнім часом набувають популярності
такі алгоритми візуалізації, що дозволяють отримувати растрові зображення, в яких імітуються
ефекти будь-якої графічної техніки або начерку, відомі під назвою «нефотореалістична візуалізація».
2. Висока наочність процесу моделювання, створення повного цілісного візуального поняття просторової форми в процесі формоутворення.
Доведено, що візуальне поняття про тривимірний об’єкт в основному базується на узагальненому сприйнятті його форми зусібіч. Програми тривимірного моделювання дозволяють працювати в
динамічних ракурсах, що змінюються в реальному
часі. Так створюється ілюзія обертання, руху об’єкта у відповідь на команди користувача. Це робить
сприйняття об’єкта наочнішим, дає більше уявлення про його просторовість та об’єктивні властивості. Можливість змінювати ракурс у реальному
часі також дозволяє обрати найкращий вигляд для
демонстрації готового вирішення. Все це разом із
розвиненим інтерфейсом та засобами керування
створює ілюзію зручної взаємодії із зображеною
формою.
Таким чином, 3D-графіка дозволяє моделювати
і оцінювати майбутні об’єкти і їхні властивості більш
об’єктивно, ніж це можливо на основі креслень чи
макетів. Вона забезпечує наочність самого процесу
моделювання (описання форми об’єктів), а також
наочність процесу трансформацій об’єктів або сцени.
Можна стверджувати, що тривимірне комп’ютерне моделювання поєднало в собі абстрактну
103

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

сторону графічного моделювання (креслення, рисунка) і наочність макетування, але воно позбавлене його складної технологічної сторони, а за деякими показниками (спектром формотворчих та комбінаторних властивостей) навіть випереджає його.
Як відомо, макетування стимулює творчий процес і здатне викликати нові ідеї, сприяє творчому
пошуку й наочній перевірці об’ємно-просторової,
композиційної та конструктивної будови об’єкта.
За допомогою макетування швидше відбувається
процес перетворення уявного образу майбутнього
об’єкта, аніж у графічному зображенні. Так, наприклад, макетування традиційно активно практикувалося в навчальному процесі радянської архітектурної школи. У 1950-ті рр. воно отримало
друге народження – в формі макетного «конструювання», а згодом набуло характеру методу проектування.
Хоч, на відміну від макетування, у тривимірному комп’ютерному моделюванні ми не можемо доторкнутися до форми, котра існує лише у віртуальному просторі, такий метод на сучасній стадії розвитку програмного забезпечення має багато вищеназваних властивостей. Як відомо, макетування не
позбавлене певних недоліків – окрім складної технологічної сторони та обмежень прийомів формоутворення самою технологією та матеріалами виготовлення макетів – макет сприймається переважно згори, а не з реальних точок погляду (у випадках архітектурного проектування). Окрім того,
макети, як правило, мають інакшу природу, аніж
реальний об’єкт, вони імітують лише частину
властивостей оригіналу і тому можуть якісно від
нього відрізнятися. Тривимірна графіка дозволяє
отримати зображення не тільки об’єкта в цілому, а
й його тривимірне зображення у розтині будьякою площиною, тому сучасні програми дозволяють моделювати не тільки форму, а й структуру
(наповнення).
3. Широкий спектр можливостей інструментів
моделювання і редагування форм об’єкта відповідно до реальних технологій виготовлення та пластичних особливостей певного матеріалу.
Тривимірна графіка здатна імітувати вагому
частину об’єктивних властивостей форми. Інструменти тривимірного моделювання, що базуються
на геометричних способах формоутворення, дають
можливість створювати форми різного ступеня
складності.
Інструменти редагування дозволяють перетинати та деформувати елементи форми: змінювати
розмір, розтягувати, скручувати, згинати, розчленовувати, робити отвори і тому подібне. Окрім того, в сучасних професійних програмних пакетах інструменти 3D-формоутворення базуються на імітації реальних технологічних аспектів формування виробів та пластичної обробки їх поверхонь, що
дозволяє правильно формувати тектоніку певних
матеріалів. Жоден з наявних способів макетування
не володіє таким широким спектром можливостей.
4. Зручність керування процесом формоутворення, використання для редагування та моделю104

вання просторових форм звичних графічних прийомів зображення (креслення, рисованих ліній).
Слід зазначити, що більшість професійних спеціалізованих графічних пакетів спрямовані на використання інструментів моделювання, традиційних для даної галузі. Так, наприклад, для програм
архітектурного формоутворення базовим інструментом моделювання є креслення. А останнім часом широко впроваджується (особливо у програмах промислового дизайну) методи та інструменти
моделювання та редагування тривимірних форм на
основі рисованих від руки (за допомогою графічних планшетів) ліній. Це дає певну свободу моделювання (звичної в рисунку) і великі можливості
щодо створення просторових форм, за складністю
пластики наближених до органіки.
5. Можливість перевірки певних якостей об’єкта за тривимірними моделями (конструктивні, аеродинамічні, освітлення тощо).
Тривимірні моделі часто застосовується для лабораторної перевірки деяких властивостей форми
та впливу фізичних факторів на об’єкт. Розроблені
програми також дозволяють здійснювати перевірки конструктивних, ергономічних, аеродинамічних
властивостей за тривимірними моделями.
6. Великі можливості комбінаторних операцій
як засобу творчого пошуку організації просторової
форми, як інструмент просторової комбінаторики.
Комп’ютерна графіка відкриває перед дизайнером великі творчі можливості щодо засобів ескізування і творчого пошуку. Якщо форма є комбінованою, то інструменти комп’ютерних програм дозволяють опрацьовувати безліч варіантів комбінаторних сполучень – не лише площинних, а й просторових складових форми. У деяких випадках, коли об’єкт
складається з певної кількості об’ємних елементів,
у класичному графічному зображенні важко уявити можливості варіантних комбінацій, а тривимірне моделювання як засіб компоновки об’єкта часто приводить до хороших і навіть неочікуваних
творчих результатів.
Як відомо, форма в дизайні включає в себе не
лише геометричний вигляд, обрис та об’ємно-пластичні особливості предмета і його складових, а й
такі властивості, як колір та фактура поверхні, характеристики матеріалу виготовлення, що разом
виступають художніми засобами впливу на користувача. Легко змінюючи матеріал, фактуру, колір
форми та її складових елементів у тривимірній
графіці можна швидко опрацьовувати нові варіанти їх сполучень, тим самим надаючи творчо-пошуковому процесу більшої ефективності.
7. Можливості використання просторових трансформацій площинних графічних образів, зручний
спосіб перевірки взаємодії графіки та просторової
форми.
Особливий інтерес з погляду художнього формоутворення становлять можливості накладання
двовимірних зображень на тривимірні поверхні:
взаємодія об’єму та графіки завжди була цікавим
дизайнерським завданням, а просторова деформація площинних графічних образів створює широ-
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кий спектр можливостей формоутворення у графічному проектуванні.
8. Використання 3D-моделі як зручної, компактної та інформативної форми накопичення, збереження і передачі інформації про об’єкт.
Слід розглянути також можливості використання тривимірних моделей як засобу збереження та
передачі інформації. Сучасні технології дозволяють
виготовляти деякі вироби автоматизовано, без робочих креслень за параметрами 3D-моделей, що
виконуються в спеціалізованих програмах (Solid
work). Такі моделі є параметричними і містять всі
дані, необхідні для автоматизованого виготовлення.
3D-моделі останнім часом набувають комунікативних функцій на етапі проектування виробів і в
архітектурній практиці – як носії інформації про
об’єкт. Для конструктивних обрахунків, видачі завдання на проектування, а іноді й для впровадження у виробництво. В проектних організаціях дедалі
частіше використовується не креслення, а параметрична 3D-модель, що містить дані про геометрію просторової форми, колір, матеріали. Крім того, з такої моделі легко можна отримати не тільки
інформацію про вищезгадані дані, а й дані про
об’єм та площу складових елементів, потрібну проекцію або розріз, що необхідні для вирішення певного творчого або конструктивного завдання. 3Dмоделі активно впроваджуються як засоби професійної комунікації замість звичного креслення.
Висновки. Тривимірне моделювання є найперспективнішим інструментом формоутворення, переваги тривимірної графіки простежуються у більшості з аспектів проектування просторових об’єктів. Практика дизайну свідчить, що тривимірна
графіка стала сьогодні основним інструментом
творчого пошуку, моделювання, візуалізації та інженерно-технологічної розробки. Удосконалення
програмних продуктів збільшує формотворчі можливості тривимірного моделювання, в чому вбачається один із пріоритетних шляхів розвитку проектної графіки.
Перспективи подальших досліджень. Проведені у даній роботі дослідження можуть бути використані з метою створення систематизованої методики застосування засобів проектної графіки у
формотворчому процесі.
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АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ
КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Коновець С. В. Арт-технології у розвитку креативності особистості. У статті розглядаються основи і сутність феноменів: «арт-терапія», «арт-педагогіка», «арттехнологія», «креативність», та визначаються їх педагогічні можливості для творчого становлення особистості.
Обґрунтовується актуальність проблеми використання
арт-технологій у процесі розвитку креативності особистості, що сприяє розширенню її культурного тезаурусу,
збагаченню емоційно-почуттєої сфери та стимулюванню прояву творчої активності. Презентуються основні
різновиди арт-технологій в якості ефективних освітньовиховних засобів, які виступають важливим чинником у
розвитку креативності особистості .
Ключові слова: арт-терапія, арт-педагогіка, арт-технологія, креативність особистості, розвиток креативності.
Коновец С. В. Арт-технологии в развитии креативности личности. В статье рассматриваются основы и
сущность феноменов: «арт-терапия», «арт-педагогика»,
«арт-технология», «креативность», и определяются их
педагогические возможности для творческого становления личности. Обосновывается актуальность проблемы использования арт-технологий в процессе развития
креативности личности, что влияет на расширение её
культурного тезауруса, обогащению емоционально-чувстенной сферы и стимулированию сферы, а также стимулюванию проявления творческой активности. Презентуются основные виды арт-технологий в качестве
учебно-воспитательных средств, которые выступают важной предпосылкой в развития креативности личности.
Ключевые слова: арт-терапия, арт-педагогика, арттехнология, креативность личности, креативность личности, развитие креативности.
Konovets S. Art-technology in the development of
personal creativity. This article covers the basics and essence of phenomenon of «art therapy», «art education», «art
technology», «creativity» and determines their educational
opportunities for creative development of personality. Relevance of using art technology in the development of individual creativity that promotes its cultural thesaurus, enriches
emotional and sensitive sector and stimulates the manifestation of creative activity is explained. In the article the main
varieties of art technology as effective development and educational tools that serve as important factor in the development of creativity of the individual are presented.
Key words: art therapy, art education, art technology,
personal creativity, development of creativity.
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Постановка проблеми. У «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» наголошується на гострій потребі нашого суспільства у
цілісних креативних особистостях, спроможних до
самоствердження у різних видах буття і діяльності
та реалізації своїх творчих потенцій. Відтак, сучасна педагогічна теорія та практика мають доводити
актуальність зміни знаннєвої парадигми освіти і
виховання на діяльнісно-розвивальну й обов’язкового переходу від інформаційно-репродуктивного
до особистісно-зорієнтованого і творчо-спрямованого розвитку кожної особистості.
Мета статті – обґрунтувати положення про те,
що нині цілком послідовним і доцільним кроком у
вдосконаленні навчально-виховного процесу є реалізація продуктивних ідей «емоційного балансу
мистецтва» арт-педагогічними засобами, коли за
допомогою різних видів і форм мистецтва, як важливими орієнтирами щодо певних цінностей, досвіду, знань і уявлень, може успішно здійснюватися розвиток креативності особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій базується на положеннях теорій і концепцій щодо
результативності розповсюдження по всьому світу
таких сучасних мистецько-педагогічних засобів, як:
арт-терапія, арт-педагогіка та арт-технології.
Проблеми, пов’язані із зазначеними феноменами ґрунтовно й послідовно досліджують учені з галузей: теоретичної і практичної психології, педагогіки, соціології, мистецтвознавства (Г. Балл, Т. Баришева, В. Беккер-Глош, Е. Берн, Л. Виготський, Дж. Гілфорд, А. Грецов, І. Звєрєва, І. Зязюн, В. Кокоренко,
О. Комаровська, О. Кондрицька, Е. Крамер, Л. Лебедєва, К. Мальчиоді, Р. Мартін, А. Маслоу, В. Моляко,
Л. Полторак, Я. Пономарьов, Н. Рождественська, В. Роменець, О.Сорока, Н. Сучкова, С. Хоган та інші).
Аналіз досліджень відповідної проблематики
уможливлює висновок відносно того, що у сучасній теорії мистецької освіти і естетичного виховання все активніше реалізується ідея «емоційного балансу мистецтва», а в психолого-педагогічній
практиці – впроваджуються арт-технології, які виступають важливими орієнтирами щодо формування певних цінностей, знань й уявлень всіх без
винятку людей.
Виклад основного матеріалу. Сьогодення довело гостру потребу нашого суспільства у цілісних
особистостях, вільно володіючих новітніми технологіями різних видів діяльності та спроможних до
реалізації своїх творчих потенцій. Тому справедливим вбачається міркування А. Маслоу, який вважав, що основним джерелом творчої діяльності
людини виступає її неперервне прагнення до самоактуалізації та самовираження.
З огляду на це, нині безсумнівним є значення
«арт-терапії», або «терапії через мистецтво», оскільки завдяки використовуванню різноманітних
мистецьких засобів може здійснюватися функція
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відновлювання емоційної рівноваги і творчого
розвитку людини. Адже саме цілісні творчі особистості краще за інших спроможні концентрувати
свої інтелектуально-почуттєві та продуктивнотворчі ресурси для подолания перешкод і вирішення внутрішніх і зовнішніх проблем у пізнанні
та діяльності.
Засновником руху «арт-терапії» називають британського художника Адріана Хілла, який у 1938 р.
запропонував для оздоровлення хворих людей використовувати засоби образотворчого мистецтва.
Специфіка «арт-терапії», котру здійснював А. Хілл
та його послідовники полягала у використанні художніх матеріалів у поєднанні з різноманітними
формами творчого самовираження. Позитивні результати такої діяльності дали динамічний поштовх
для широкого розповсюдження арт-терапії у ХХ ст.
по всьому світу відносно і зовсім здорових людей.
Разом з тим, вважається, що виникнення арттерапії базувалося на теоретичних ідеях З. Фрейда
та К. Юнга, які згодом набули подальшого розвитку в концепціях К. Роджерса та А. Маслоу стосовно
гуманістичної моделі становлення особистості. Положення цих концепцій базувалися на тому, що
арт-терапія, сприяючи встановленню балансу між
безсвідомим та свідомим «Я», при активному використанні мистецтва в розвитку особистості, значною мірою полегшує процес її індивідуалізації, самовираження та самоствердження.
Арт-терапія об’єднує велику кількість різноманітних підходів, технік, форм і методів для творчого й експресивного самовираження особистості.
Особливо важливою бачиться технологічна функція арт-терапії, котра, перш за все активізує творчі
можливості людини, оскільки у такому сенсі зазначений засіб може застосовуватися не стільки в
якості інструмента для колективної інтерактивної
«арт-терапії», але і як мотиваційний фактор для самореалізації особистості у креативній діяльності.
Здебільшого проблемами, пов’язаними з арттерапією традиційно опікувалися дослідники у галузі теоретичної та практичної психології. Й загалом, основну мету арт-терапії вчені вбачали в гармонізації розвитку особистості через розвиток
спроможностей до самоактуалізації та самопізнання. Тому є дуже переконливим висновок А. Маслоу
який справедливо підкреслював: «...Ми можемо здобути дуже важливі уроки з досвіду терапії, креативного
підходу до освіти і навчанню мистецтвам» [6:82].
Для підтвердження погляду А. Маслоу доцільно
згадати унікальний приклад використання художньої фотографії як інструменту «арт-терапії» для
сліпих людей. Увагу привертає те, як сучасний учений з Болівії Крістіан Ломбарді винайшов та застосував креативний підхід до занять художньою фотографією із зовсім сліпими людьми. Він використовував цей вид творчості не лише для процесу
наведення на об’єкт та зйомки. Ще зовсім неординарно за допомогою дотиків, рухів, звуків, ароматів та орієнтації у просторі (через чисті емоції та
почуття) дослідник навчав людей різного віку «бачити без погляду», і вони створювали високоху-

дожні фотографії, якими захоплювався широкий
загал зрячих.
У такому ж контексті варто згадати приклад,
коли у всесвітньо відомому музеї Арт Брют, заснованому в 1945 р. Жаном Дюбюффе у швейцарській
Лозанні, репрезентується колекція неймовірно оригінальних картин, рисунків, скульптур, рельєфів з
мушлів й терракоти, гобеленів, вишиванок, моделей одягу, фантастичних конструкцій з різних побутових матеріалів, котрі створили художники-самоуки та маргинали (медіуми, хворі й засуджені
люди). Театральні композиции Алоїзи, статуетки з
хліба Базельського В’язня, картини з вкрапленими
музичними знаками, біблейські легенди, вишиті
на багатометрових полотнах винахідливими митцями-аматорами зачаровують глядачів не лише
технікою виконання, але й художньою досконалістю, вишуканістю та особливою образністю.
Варто наголосити на тому, що значною увагою
арт-терапія давно користується у Великобританії,
Німеччині, Ізраїлі, США, Швейцарії, Польщі. Останнім часом вона стає дедалі популярнішою і в Україні. Зокрема, високої оцінки заслуговує цікава за
змістом та формами є діяльність центру «Лелека»
та шкіл «Символодрама», «Ейдетика», «Школи цілісної людини» у м. Києві, а також багатьох інших
арт-терапевтичних центрів, шкіл і асоціацій у різних регіонах нашої країни.
Як свідчить досвід, роботи цих організацій і закладів, саме різні форми арт-терапії уможливлюють естетичне сприйняття широким загалом людей краси рідного краю, соціальних та особистісних стосунків, багатьох естетичних предметів, що
оточують кожного з дитинства, і тому мають визначальний вплив на творчий розвиток будь-якої
особи та формування у неї естетичних почуттів,
ідеалів, смаків, потреб, оцінок. При цьому, необхідно констатувати, що у сучасних умовах конче важливим та необхідним є оволодіння кожною, передусім, юною людиною, високо розвиненим почуттям безкорисливого милування Красою.
Але, з огляду на особливу актуальність наукових пошуків щодо розвитку креативності особистості та впливу мистецтва на цей процес, зазначені
проблеми усе частіше розглядаються вченими з
галузей: педагогіки, культурології, соціології, мистецтвознавства, при тому стосовно цілком здорових людей та особливо дітей і молоді.
Водночас, попри те, що дефініції «арт-терапія»
та «арт-педагогіка» нерідко ототожнюються, сутність поняття «арт-педагогіка», яке останнім часом набуває особливої уваги не лише у дослідників, але значною мірою – у практикуючих вчителів,
викладачів, вихователів різних навчальних закладів, є дещо відмінним від поняття «арт-терапія». Для
прикладу, значення терміну «арт-педагогіка» сучасні вчені (В. Анісімов, О. Булатова, Т. Добровольська, Л. Комісарова, Є. Таранова, С. Хлєбнік, Ю. Шевченко), тлумачать, як «синтез двох галузей наукового знання (мистецтва й педагогіки), що забезпечують розробку теорії та практики педагогічного
процесу художнього розвитку дітей і питання фор107
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мування основ художньої культури через мистецтво та художньо-творчу діяльність» [1: 24].
Зокрема, О. Таранова терміном «арт-педагогіка» називає «галузь педагогічної науки про специфіку інтегруючого впливу усіх видів заняття мистецтвом і пробуджених ним форм продуктивної
активності особистості на систему її соціальних
зв’язків і ставлення», а основними результатами
арт-педагогічної діяльності вчена вважає адаптацію вихованців у колективі однолітків у процесі
художньо-творчої діяльності [7: 14].
На нашу думку, слушно нагадати, що сучасні
проблеми особистісного розвитку людини за допомогою мистецтва було ґрунтовно досліджено відомим естетиком і мистецтвознавцем – Гербертом
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), яке довгі роки вирішувало зазначені проблеми [9].
Концепція Г. Ріда базувалася, передусім, на послідовній теорії Платона – «Мистецтво має бути
основою виховання». Проте, дослідник вважав, що
вчення Платона про виховання, на жаль, ніколи не
мало ні правильного розуміння, ні поціновування і
тому помилково було проголошено утопічним. Хоча об’єктивно формула мудрого філософа відносно
того, що будь-яке виховання (інтелектуальне, моральне, фізичне), водночас, міцно пов’язане з естетичним, підтверджує його основну мету – розвиток цілісної людини, гармонії духу і тіла, доброчесності й краси.
До того ж, у своїй праці «Виховання через мистецтво» Г. Рід переконливо зауваживав, що передусім має на меті перевести міркування Платона
про роль мистецтва у розвитку людської особистості на сучасну педагогічну мову. Відтак, наріжним питанням для вченого стало практичне приведення у відповідність інтелекту й чуттєвості людини, її особистісного розвитку засобами мистецтва. При цьому, естетичне виховання розумілося не
лише як естетичне сприйняття, але, перш за все –
як творчість.
До прикладу, він вважав, що «виховання через
мистецтво» дозволяє кожному виражати назовні
«сховане» у психіці в такий спосіб, як це робить
людина-митець. Більше того, – Герберт Рід називав «виховання через мистецтво» панацеєю для
сучасного суспільства та рекомендував використовувати його як універсальні ліки, котрі сприятимуть гармонійному розвитку не лише окремої особистості, але й суспільства в цілому [9: 82].
Відомо, що завдання мистецтва полягають в:
усвідомленні особою 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 та умінь у різних
видах творчої діяльності; виявленні та удоскона108

ленні художньо-творчих здібностей; послідовному
формуванні культури та цілісному креативному
розвитку особистості.
Вибір розгляду арт-педагогічних засобів для
розвитку креативності особистості був не випадковим, оскільки наше сьогодення підтверджує положення про важливість взаємозв’язку мистецтва
та особистості. Адже мистецтво впливає на особистість, певною мірою виховуючи та удосконалюючи
її, а особистість знаходить у мистецтві задоволення широкого діапазону важливих для неї потреб й
підтримує певну емоційну стійкість. Але насамперед мистецтво сприяє входженню людини у світ
краси, стає для неї важливим орієнтиром щодо
певних пізнавальних і культурних цінностей.
Існує декілька підходів до розв’язання окреслених проблем. Так, з психологічного погляду метою арт-педагогіки є створення умов для активізації особистісних змін та психологічна підтримка
людини у цих змінах (самосвідомості, «Я-концепції» цілісності особистості, самопізнання і саморегуляції, самоствердження). З особистісного – «вираження суб’єктивного емоційного ставлення, поглядів, цінностей, переконань, ...а також сприйняття, переживання та аналіз досвіду...» [5: 94].
З педагогічної точки зору 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 технологічного погляду – уможливлюється оптимальний підбір необхідних матеріалів, систематизація часових ресурсів, визначення опорних питань для обговорення внутрішнього плану творчої
роботи, що підтверджує наявність взаємозв’язку
особистісної, психологічної, педагогічної та технологічних складових арт-педагогіки в її змістовому
наповненні.
Нині технологічна функція арт-педагогіки бачиться особливо актуальною перш за все тому, що
активізує творчі можливості кожної людини завдяки інтеграції психолого-педагогічного впливу на
особистість. У такому сенсі арт-технології можуть
успішно застосовуватися не тільки в якості інструмента для колективної інтерактивної «арт-педагогіки», але і як мотиваційний фактор для самореалізації у креативній діяльності кожної окремої особистості.
Справедливо називаючи методику «прикладною наукою», академік С.Гончаренко пропонує замість застарілого терміну «методика викладання»
користуватися більш точним терміном «технологія» та відносить до неї дослідження змісту навчання, процесу викладання й процесу учіння.
Останнім часом в Україні саме термін «технології» фігурує у поняттєвому апараті широкого кола вчених (І. Бех, С. Гончаренко, О. Пєхота, О. Савченко, С. Сисоєва, А. Ситченко, Л. Тарасова).
Деякі з відомих освітніх технологій, за нашою
ініциативою, було класифіковано як «креативні
освітні технології (з огляду на їх креативну спря-
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мованість, творчоактивізуючі цілі й розвивальновиховний характер та безпосереднє використання
у навчально-виховному процесі різних видів мистецтва і творчої діяльності). До таких технологій
було віднесено: особистісно-зорієнтовану технологію, технологію саморозвитку (за М. Монтессорі);
технологію розвивального навчання; технологію
формування творчої особистості; проектно-моделюючу технологію; нові інформаційні технології;
технологію колективної творчої діяльності та виховання (за І. Івановим); технологію створення ситуації успіху (за А. Бєлкіним); інтеграцію різних
видів мистецтва в полі художньому розвитку особистості (за Б. Юсовим і Г. Шевченко).
На нашу думку, до креативних освітніх технологій безсумнівно варто долучити й так звані арттехнології. Адже, як свідчить досвід, саме арт-технології уможливлюють естетичне сприйняття краси рідного краю, людських стосунків, багатьох естетичних предметів, що оточують кожного з дитинства, і тому мають визначальний вплив на творчий розвиток особистості та формування у неї естетичних почуттів, ідеалів, смаків, потреб, оцінок.
Арт-технології вміщують велику кількість різноманітних підходів, технік, форм і методів для
творчого й експресивного самовираження особистості. Серед них: образотворчість, символодрама,
театралізація, музична терапія, пластикодрама,
казкотерапія, робота з різноманітними природними матеріалами, зокрема, камінням, склом, металом, піском, або пластиліном чи глиною.
Завдяки арт-технологіям глибоко вивчається
та активно використовується сам процес творчості, як спосіб дослідження реальності й пізнання чогось нового, досі не відомого. Поряд з традиційними художніми техніками, матеріалами та образотворчими формами, які до того використовувалися у малярстві, графіці, скульптурі, декоративноужитковому мистецтві професійними митцями та
звичайними людьми-аматорами, все активніше засвоювуються ще й такі, як: ассамбляж, хеппенінг,
перформанс, інтерактивні інсталяції, а ще й лендарт, стрит-арт, кібер-арт, флора-арт та інші.
Окрім того, для прикладу, нині в арт-технологіях образотворче мистецтво вдало асимілюється з такими художньо-виражальними засобами,
як: кіно (відео), телебачення, голографія, комп’ютерна графіка, композиції у режимі 3-D, художня
фотографія та фото-селфі.
Іншими словами, арт-технології допомагають вивчати особливості різних за розвитком людей, серед
яких можуть бути не лише особи з високим рівнем
цілеспрямованості та мотивації щодо оволодіння
знань, необхідних перш за усе для досягнення мети,
але і так звані «дивакі», зазвичай відмінні від інших,
хоча і володіючі чималими творчими ресурсами та
водночас маючі сильну мотивацію у використанні
нових або просто цікавих можливостей.
На увагу заслуговують факти щодо деякихі вітчизняних досвідчених й молодих викладачів та
вчителів образотворчого мистецтва, які особливо
успішно і результативно використовують засоби

арт-технологій у своїй творчо-педагогічній діяльності в умовах загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України. Серед них: Т. Колесниченко
(м. Севастополь), Н. Панченко (м. Київ), Л. Полторак (м. Херсон), Т. Саєнко (м. Полтава), О. Сорока
(м. Тернопіль), Г. Шкабєрина (Запорізька обл.), Л. Фесенко (Житомирська обл.).
З метою визначення оптимального балансу використовуваних у педагогічній практиці арт-технологій та творчо спрямованих креативних технологій було з’ясовано, що більшість вихідних положень як арт-технологій, так і креативних освітніх
технологій багато у чому співпадають та доповнюють одна одну. У тому числі:
• у реальній актуалізації «Я-концепції», або усвідомленні кожною особистістю власної суб’єктної
цінності, соціальної та культурної ідентифікації,
життєвого і творчого самовизначення;
• у цілеспрямованому та послідовному формуванні естетичних потреб, оцінок, смаків особистості засобами мистецтва, а також розвитку уяви, образного й асоціативного мислення;
• у забезпеченні розвитку креативності особистості, що включає експеринтування з новими ідеями, напрямами, підходами, матеріалами, техніками.
Отже, проблеми арт-технологій та розвитку
креативності особистості на сучасному етапі набувають особливої актуальності, оскільки за допомогою арт-технологій можна глибоко вивчати й активно використовувати процес творчості, як спосіб дослідження реальності та пізнання чогось інноваційного, досі не відомого.
Такий аспект сутності «арт-технологій» суттєво
впливає на розгляд феномену «креативність», передусім з точки зору визначення найефективніших способів розв’язання актуальних теоретичних
і практичних психолого-педагогічних проблем; творчого комбінування інноваційних видів діяльності
зі звичними й усталеними; нестандартного використання набутих особистістю знань, умінь та досвіду у процесі творчої самореалізації.
Нині стосовно виникнення креативності або
креативних здібностей людини називаються дві
основні гіпотези. За першою з них, висунутою в останній третині ХХ ст. відомим ученим Арнольдом Барнеттом, це пов’язано з поступовими й довготривалими змінами у культурному та демографічному розвитку людської цивілізації [2]. За іншою, висловленою вже у перші роки ХХІ ст. сучасним дослідником-антропологом Робертом Клайном, – креативність виникла понад 50 тисячоліть,
тому внаслідок раптової генетичної мутації у людському мозку.
З-поміж широкого кола вчених, які здійснили
вагомий внесок у детальне дослідження проблем
креативності, бачиться необхідним виділити відомого ученого-психолога Дж. Гілфорда, який у першій половині минулого століття фактично став засновником нової наукової галузі – психології креативності. Наразі вперше термін «креативність» було уведено в науково-поняттєвий апарат психологічних досліджень саме цим ученим [8].
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Варто згадати й те, що Дж. Гілфорд у своїх теоретичних працях трактував поняття «креативності» або творчої обдарованості особистості передусім як сукупність творчих якостей особистості,
котрі сприяють успішному творчому мисленню (у
сенсі дії самостійної властивості мислення, котре
не зводиться до інтелекту в його традиційному розумінні). Окрім цього, вивчаючи інтелектуальний
потенціал особистості, його структуру та особливості, він виділив два, на його думку, базові типи
мислення: дивергентний і конвергентний. Винятково цінним у його відкритті було те, що дивергентний тип мислення дослідник пов’язував із виникненням й продукуванням багатьох варіантів
вирішення проблемних ситуацій на основі однозначних вихідних даних та вважав цей тип мислення своєрідним «стрижнем» креативності,
На особливу увагу заслуговують параметри креативності, визначені Дж. Гілфордом [740]. Свого часу
він спочатку виділив чотири основних параметри
творчої обдарованості, серед яких були такі, як:
1) оригінальність – спроможність продукувати
віддалені асоціації, незвичні відповіді;
2) образну адаптивність – як потребу змінювати стимули так, щоб сприймати у них нові можливості для використання;
3) семантичну спонтанну гнучкість мислення –
спроможність втілювати різноманітні ідеї в нестандартних ситуаціях;
4) образну адаптивну гнучкість – спроможність
змінювати форму відображуваного стимулу таким
чином, щоб виявити у ньому нові ознаки й можливості для використання.
Але згодом Дж. Гілфорд дійшов висновку, що
креативність доцільніше характеризувати за дещо
іншими шістьма параметрами, як от: 1) здатністю
до виявлення й формулювання проблем; 2) здатністю до генерування великої кількості ідей; 3) гнучкістю – здатністю до продукування найрізноманітніших думок; 4) оригінальністю – здатністю відповідати на подразники нестандартним способом; 5) здатністю вдосконалювати сприйманий (або маніпульований) об’єкт, додаючи певні деталі; 6) здатністю
розв’язувати проблеми шляхом реалізації відповідних аналітико-синтетичних операцій.
Згодом услід за Дж. Гілфордом проблеми, пов’язані з розвитком креативності особистості, продовжили досліджувати як його сучасники, так і учені
наступних поколінь (М. Айзенк, Т. Баришева, Д. Богоявленська, В. Вишнякова, Г. Гарднер, С. Гиппіус,
Ж. Годфруа, С. Гончаренко, А. Грецов, С. Девіс, В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, А. Маслоу, Н. Рождественська, К. Роджерс, А. Роу, С. Рубінштейн, Б. Теплов, М. Холодна, В. Шадриков). Для згаданих учених проблема креативності набула надзвичайної
ваги з огляду на важливе завдання, що гостро постало перед суспільством на сучасному етапі його
розвитку, а саме: розробка та формування нових
наукових підходів до організації та здійснення різноманітних форм навчання й виховання, становлення і розвитку творчих особистостей, спроможних до креативної діяльності у різних сферах життя.
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Загалом у більшості наукових досліджень креативність розглядається як процес створення людиною чогось нового для суспільства або для себе
з повною реалізацією ресурсів творчого мислення,
інтелекту, інтуїції, уяви та творчих здібностей.
Нині існує чимало визначень креативності як
певної протилежності стандартності, конформності та звичайності. Серед них привертають увагу:
• креативність – як особливий різновид творчого мислення;
• креативність – як спроможність створювати
щось нове, оригінальне та незвичайне;
• креативність – як відкритість до нового життєвого чи іншого досвіду, особистісна незалежність, оригінальність, самобутність;
• креативність – як здатність продуктивно діяти у невизначених, проблемних ситуаціях, в яких відсутні підказки, інструкції та якісь гарантії успіху.
А ще креативність, на думку Т. Баришевої, – «інтегральна властивість особистості, творчий потенціал, творчі можливості людини, які проявляються
в інноваційних перетвореннях у всіх сферах життя
– мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах
діяльності та т.д., структура креативності включає
в індивідуальних варіантах своєрідне та унікальне
сполучення мотиваційних, емоційних, інтелектуальних, екзистенційних, комунікативних креативних якостей, а також компетентність» [3: 122].
Можна пересвідчитися у тому, що ширше за інші розповсюджена думка, що креативністю слід
вважати власне творчі здібності індивіду, якому
притаманна готовність до створення принципово
нових ідей, об’єктів чи предметів, котрі певною мірою не схожі на традиційні або усталені зразки, а
також здатність особи вирішувати проблеми, котрі
виникають у середині статичних схем. Або, як справедливо підкреслював засновник гуманістичної
психології А. Маслоу, «креативність – це творча спрямованість особистості, дарована їй від природи,
але нерідко не збережена нею під впливом обставин або оточення. Окрім того, він, визначаючи зміст
поняття «креативність» як прагнення до творчості, називав її «неодмінним атрибутом самоактуалізації, котру можна називати власне творчим ставленням до життя» [417: 298].
У цілому можна пересвідчитися, що в якості креативної особистості дослідники трактують власне
таку особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх
факторів набула необхідні у процесі актуалізації
творчого потенціалу додаткові творчі якості, які
сприяють досягненню високих результатів в одному
чи декількох видах творчості або життєдіяльності.
Значною мірою погоджуючись з наведеними
раніше поглядами різних дослідників стосовно
креативності, вважаємо за необхідне доповнити їх
власною інтерпретацією сутності даного феномену, зазначивши, що під креативністю насамперед
ми маємо на увазі високо розвинену спроможність
особистості до цілісного акту творення у будь-якій
без винятку сфері людської життєдіяльності.
Розробка технологій розвитку креативності, до
яких безсумнівно належать і арт-технології, базу-
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ється на засадах наукових та методичних джерел з
галузей: загальної педагогіки, педагогіки і психології
професійної освіти, мистецької освіти, розвитку
творчої особистості, колективної творчої діяльності
та теорії творчості (Ю. Бабанський, І. Бех, Л. Виготський, Дж. Д’юї, І. Зязюн, А. Макаренко, А. Маслоу,
М. Моляко, О. Пєхота, Ж. Піаже, Я. Пономарьов, В. Радкевич, Н. Рождественська, О. Рудницька, В. Роменець,
С. Сисоєва, В. Сухомлинський, Г. Шевченко, Б. Юсов).
Значною мірою на здійснення розвитку креативності особистості вплинули концептуальні погляди про пріоритетну роль досвіду в освіті Джона Д’юї – видатного прибічника прогресивної освіти ХХ ст., розробника концепції філософії освіти і
експериментального методу дослідження. Тому
цілком логічним уявляється те, що при плануванні
розробки розвитку креативності особистості має
враховуватися слушна думка Дж. Д’юї відносно того, що «висновок про ідеї слід робити, беручи до
уваги не тільки їх виникнення, але й наслідки застосування» [4: 7].
Висновки і перспективи. З огляду на зазначене,
можна констатувати, що при здійсненні розвитку
креативності особистості мають бути враховані
можливості здійснення певних ситуаційних корекцій, якими є обставини, котрі випливають зі змісту
такого дієвого по суті феномену, як «розвиток креативності», а саме: сприяння розвитку креативно
мислити, діяти, генерувати нові ідеї та підходи і
знаходити способи їх реалізації у будь-якій та насамперед у творчій діяльності.
Підсумовуючи сказане, здається вірогідним висновок стосовно важливості та безперечної необхідності активнішого використання в сучасній
освітній практиці арт-технологій, спроможних забезпечувати розвиток креативності кожної особистості, сприяючи здійсненню її самоактуалізіції
та самореалізації.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Академік Олекса Мишанич ще наприкінці 1980-их
твердив: «Нині настав час, коли треба об’єктивно
підійти до всього, зробленого письменником [Василем Ґренджею-Донським. – Н. Р.], належно оцінити його внесок в український літературний процес,
вказувати на те, що він зробив, а не на те, чого не
зробив і не міг зробити». Те, що зробив ҐренджаДонський як письменник на Закарпатті, очевидно,
найточніше визначив академік Микола Мушинка:
«…в закарпатоукраїнській літературі він – пиьменник № 1. Немає більшого від нього…». А Михайло
Мольнар уточнює: «творчість письменника назавжди залишиться невід’ємною частиною культурного надбання закарпатських українців. Ім’я Ґренджі-Донського так само нерозривно пов’язане з
історією новітньої української літератури на Закарпатті, як ім’я Івана Котляревського з початками
новітньої української літератури в центральних та
східних областях України, Маркіяна Шашкевича – в
Галичині, Юрія Федьковича – на Буковині».
Справді, Василь Степанович Ґренджа-Донський,
політичний емігрант, який із 1939 року і до кінця
своїх днів змушений був жити у розлуці з отчим
краєм у Чехословаччині, він був більше знаний за
кордоном, аніж у себе на батьківщині, де радянська влада твердо і, здавалось, навічно причепила
йому ярлик «буржуазного націоналіста», «ворога
трудящих». Проте його постать в українській літературі Закарпаття посідає першорядне місце. За
кількістю написаних творів він один з найпродуктивніших письменників. Як пише Богдан Романенчук, «він був справжнім батьком нової, української
змістом і формою літератури. І батьком національного відродження українського Закарпаття». Активна літературна й культурно-громадська діяльність Василя Ґренджі-Донського у 20-30-х роках ХХ ст.
сприяла національному самоусвідомленню населення Закарпаття, становленню й розвитку тут нової української літератури. Він прокладав шляхи
єднання Закарпаття з великою Україною, вводив
письменство краю в загальноукраїнський літературний процес.
Багато в чому доля судила письменнику бути
першопрохідцем. Він написав першу збірку поезій
на Закарпатті українською літературною мовою
(«Квіти з терням», 1923), став основоположником
великого епосу на Закарпатті («Червона скала»,
1930), написав перші соціальні та історичні повісті
(«Ілько Липей – карпатський розбійник», 1936, «Петро Петрович», 1937), перші героїко-патріотичні драми («Золоті ключі Срібної Землі», «Скам’янілі серця»), видавав перший український журнал на Закарпатті «Наша земля» (1927-1928), першим художньо відтворив постать Тараса Шевченка. Він
першим у своїй творчості почав утверджувати
ідею соборності українських земель, ідею з’єднання Закарпаття з великою Україною. Його твори –
вперше були опубліковані на Великій Україні
(«Тернові квіти полонин, Харків, 1928).
Прізвище письменника просто Ґренджа. Літературний псевдонім – Донський. Він обрав його з
тією метою, щоб висловити свою віру в неподіль112

ність українських земель, які сягають від Карпат –
його колиски – до самого Дону. Про свої дитячі роки розповідає зачаровано сам письменник в «Автобіографії», якою надзвичайно захоплювався Євген
Маланюк, вважав її поемою, співставляв з автобіографіями Стефаника і Черемшини. «Шкода цитувати автобіографію, – писав він, – в її мелодію треба
вслухатися, а уривки нічого не дадуть».
Писати почав дуже рано. Його перший вірш зʼявився ще в 1912 році в будапештській газеті «Неділя», яка видавалася народною мовою. З 1921 року
майбутній письменник співпрацював у тижневику
«Русин». На цей час і припадає початок літературної творчості Василя Ґренджі-Донського.
Із Будапешта поет привіз із собою добірку власних віршів, які на заохоту західноукраїнського поета-модерніста Василя Пачовського вислав на літературний конкурс Шкільного Реферату Підкарпатської Русі, де поезії були відзначені другою премією. На ці кошти В. Ґренджа-Донський видає у
1923 р. свою першу збірку «Квіти з терням». У передмові до неї В. Пачовський писав: «Сесі “Квіти з
терням» виросли з крови і з болю». Сам Василь
Ґренджа-Донський згадував: «Згадую про моє знайомство з поетом Василем Пачовським у 20-х роках, який мене вивів на широкі води української
літератури, і, мов хлопця, взяв на руки та показав
дорогу на Український Парнас, додаючи мені охоти до ходіння по тернистому шляху українських
письменників. Через нього я попав у товариство
інтелектуалів… Вони помагали мені набувати національної і соціальної свідомості». Чеський критик Антонін Гартл відзначав, що «цією збіркою започаткувалася нова ера в літературі Закарпаття, а
її автор став основоположником новітньої української літератури по сей бік Карпат». Євген Маланюк теж високо оцінив збірку «Квіти з терням»,
назвавши її «правдивою поезією».
Сповнена глибокого патріотизму, зіткана воістину з крові й болю, вона промовляє до самої душі
читача, коли автор розповідає про горе й нужду
верховинців, коли закликає їх пам’ятати, що вони
належать до великого українського народу, що батьківщина їхня – Україна, і мова рідна – українська:
Люби рідну мову, люби рідне слово
І справі народній ти відданим будь.
Люби Україну, люби як нікого,
Вона ж твоя мати, того не забудь.
(«Люби рідну мову»)
Провідний мотив збірки – соціальний. Поет
створив новий образ – образ русина-українця, котрий ще й на світ не з’явився, а його вже чекають
кайдани:
Ще го й на світі не було,
Ще го і не знали,
А вже пута парували,
Окови кували. («Русин»)
Як зауважує Зірка Ґренджа-Донська, дочка письменника, «відомий поет Андрій Малишко не міг на-
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слухатись цим віршем. Прослухав його кілька разів, після чого задумався і промовив: «Якби цей автор нічого більше не написав, то він – поет». Молодий поет висловив ті нові почуття національного
та соціального пробудження, якими все виразніше
переймалися його земляки. Ці поезії, створені мовою народу, за словами Пачовського, були «піснею
серця, що твориться із крові і сліз народного болю…». Серце не може плакати чужою мовою. Відомий галицький письменник О. Бабій, який мав значний вплив на молодого закарпатського автора, зокрема зазначав, що «…в особі Василя Ґренджі-Донського український Парнас вітає на своєму порозі
дійсно талановитого співця».
У цьому ж 1923 році вийшла друга збірка поезій
В. Ґренджі-Донського «Золоті ключі», в якій автор
з любов’ю й ніжністю оспівує Срібну Землю, змальовує нужденну долю її народу, створює символічний образ золотих ключів, що колись були кинуті в Тису, тепер же настав час їх здобути. І це повинні зробити самі трудящі, чиї права і гідність
зневажалися віками:
Але ключів не здобути,
Кинених у воду,
Доки з мраку не підіймесь
Свідомість народу.
(«Золоті ключі»)
Особливо важливою є поетична збірка Василя
Ґренджі-Донського «Шляхом терновим» (1924). Це
перша книжка в закарпатоукраїнській літературі,
написана сучасною українською літературною мовою і видана фонетичним правописом. Вражає і запам’ятовується те, що поет заговорив сердитим,
пристрасним словом бунтаря, який не тільки сам
протестує проти неволі й несправедливих порядків, але й закликає народ до боротьби:
Вставай, народе, зривай кайдани,
Виріж тиранів, катів убивай,
За наші сльози, за наші рани,
За наші муки – згинуть тирани,
Раби, до бою, за любимий край!
(«Вставай, народе»)
Через це й не дивно, що окупаційна чеська влада називає Василя Ґренджу-Донського «русинським бунтарем», а його твори забороняє друкувати
й виголошувати публічно. Так сталося з поезією
«Пророкові – великому Кобзареві», яку чеська поліція заборонила декламувати на святкуванні 67-ї
річниці з дня смерті Т. Шевченка. А за вірш «Розділили Україну поміж ворогів» письменника засудили на три місяці тюрми. Чому ж? Бо це поезія про
світлу мрію поета – бачити Закарпаття в складі
єдиної соборної України. «Збірка «Шляхом терновим», – пише братиславський україніст Михайло
Мольнар, − переконує нас, що й літературне життя
пригнобленого в минулому Закарпаття було терновим. Але між цими тернами з'являються чудові
квіти літературної творчості, такої спорідненої з

життям і думами простого народу». Згадуючи ті
часи, В. Ґренджа-Донський писав: «Молодь вірші
збірки підхопила, привітала їх залюбки, захоплювалася ними. Книжок українських земель на Закарпаття не допускали, українського друкованого
слова було мало... Ця моя книжечка просто примусила, приневолила й газети політичних партій перейти на фонетику.»
Прекрасним ліричним віночком Василя Ґренджі-Донського є його поетична збірка «Китиця квіток» (1925), присвячена дітям. Вірші її приваблюють непідкупною щирістю, безпосередністю, надзвичайною мелодійністю. У них автор прагне прищепити дітям, «сим квітонькам, голубонькам, сим
ангелам раю», святі чуття любові до свого народу і
слова, до рідного краю і природи. Написані в дусі
народнопісенних традицій, багато поезій цієї збірки увійшло до шкільних читанок, стали народними піснями.
У 1926 р. виходить перше прозове видання письменника – збірка «Оповідання з Карпатських полонин», яку через два роки було перевидано у Харкові. Твори, вміщені в цій збірці, теж адресувалися
молоді. Завдяки безпосередності, незвичайності,
майстерно поєднаними з простотою художнього
втілення, вони користувалися великим успіхом.
1928 рік – час виходу в світ збірки поезій В. Ґренджі-Донського «Тернові квіти полонини» у Харкові. Це перша книжка закарпатського автора, що вийшла поза межами краю і сприяла тому, що велика
Україна змогла побачити справжню літературу Закарпаття, де також живе український народ. На
думку критики, «Тернові квіти полонини» вважаються найкращою поетичною збіркою письменника. З
цього приводу В. Барчан писала: «У віршах збірки
спостерігаємо помітну еволюцію світогляду В. Ґренджі-Донського. Його позиція поета-громадянина стає
більш активною, наступальною. Про його переконання у можливості досягнення народом своєї заповітної мети свідчать прямі заклики до революційної боротьби. З’являється більш виразний образ вільної України, що надихає на боротьбу за визволення. У дусі неоромантичної поетики В. Ґренджа-Донський поетизує відважних лицарів, патріотів-повстанців, революціонерів».
Окрім цього, у Харкові в 1930 році виходить
альманах «Ґруні – степам», в якому твори В. Ґренджі-Донського займають провідне місце, а його вислів «щире привітання шлють ґруні степам» став
відтоді крилатим.
Велика заслуга ювіляра і в тому, що він став редактором і видавцем першого на Закарпатті українського літературного й суспільно-політичного
журналу «Наша земля», який виходив усього два
роки – з 1927 по 1928 рік, але відіграв виняткову
роль у становленні прогресивної української літератури у нашому краї. Часопис знайомив закарпатців з літературою великої України, часто публікував твори Павла Тичини, Володимира Сосюри, Василя Еллана-Блакитного, Остапа Вишні, а також
Спиридона Черкасенка, з яким Василь Ґренджа-Донський тісно співпрацював цілих п’ять років (з 1923
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по 1928 рік, коли Черкасенко жив на Закарпатті).
Ґренджа-Донський був не тільки редактором, а й
активним автором журналу. На його сторінках письменник видрукував велику кількість статей, нарисів, у яких гостро протестував проти соціального й
національного гніту в рідному краї. Його нарис
«По Підкарпатті. Країна темноти, нужди, голоду й...
чехізації» обійшов чимало земель за кордоном, передруковувався в Америці й Україні, він визнаний
перлиною закарпатської публіцистики.
На період роботи в «Нашій землі» припадає розквіт поетичного таланту В. Ґренджі-Донського. У
численних віршах, видрукуваних на сторінках журналу (їх понад 40), автор підноситься до широких
соціальних узагальнень, підпорядкованих найвищій ідеї – його світлій мрії – з’єднанню Закарпаття
з великою Україною:
Орле сизокрилий,
Розкажи вітрам:
Щире привітання
Шлють ґруні степам.
Стань на крила вітру,
Полети на Схід,
О, скажи, що гинем
Серед мук і бід, –
пише поет у вірші «Щире привітання шлють ґруні
степам», втілюючи в образі ґрунів поневолене Закарпаття, а в образі степів – велику Україну. Як зауважує Олекса Мишанич, вірші В. Ґренджі-Донського, що з’явилися у журналі «Наша земля», «є зразком
соціальної лірики Закарпаття 20-30-х років, складають кращу сторінку великої творчої спадщини
письменника».
Визначним досягненням В. Ґренджі-Донського
є і те, що він першим у своєму краї звернувся до художнього осмислення образу Тараса Шевченка і
його ідей. У 1926 р. з’явився вірш «Пробудивсь в
могилі пророк незабутній», в якому автор заявив,
що Шевченко як за життя, так і після смерті запалює народ до боротьби з соціальним і національним гнітом; не лише твори, а й могила Кобзаря наводила страх на царських сатрапів. Автор називає
безсмертного Тараса великим пророком, вкладаючи в цей образ глибокий революційний зміст, утверджуючи ідею боротьби з соціальним і національним гнітом. Саме цю ідею уславлюють й інші поезії
Ґренджі-Донського: «Пророкові – великому Кобзареві», «Могила пророка», а також стаття «Тарас Шевченко», яка завершується словами: «...він (Шевченко. – Н. Р.) − найбільший син того самого народу, котрого й ми є нероздільною частиною. І ніхто
не зможе нас відмежувати від його думок. Ми, підкарпатські українці, приєднуємо сьогодні і свій доземний уклін пам’яті великого Кобзаря до поклону
всього українського народу та кличемо:
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть.
(«Наша земля», 1927 р., ч. 2)
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Василь Ґренджа-Донський збагатив скарбницю
української літератури прекрасним епосом «Червона скала», в якому на основі переказу про Хустський замок оспівав героїчне минуле свого народу
з часів монголо-татарського нашестя і проголосив
– уже вкотре! – ідею соборності всіх українських
земель. Цей твір став улюбленою лектурою шкільної молоді, захоплював щирим ліризмом, народнопісенною образністю, колоритно вимальованими
пейзажами, а літературна критика визначає його
як найкращий лірично-епічний твір на Закарпатті
про славну минувшину наших предків, їх священну
боротьбу за волю й незалежність.
Перу Василя Ґренджі-Донського належать і перші соціальні повісті на Закарпатті: «Ілько Липей –
карпатський розбійник» (1936) та історична повість «Петро Петрович» (1937), яку Спиридон Черкасенко справедливо визначив як «одну з найцінніших вкладок у скарбницю нового підкарпатського письменства».
Справжнім майстром реалістичного оповідання
постає В. Ґренджа-Донський зі сторінок збірки «Назустріч волі» (1928-1930), в якій головна увага автора зосереджена на змалюванні героїчних буднів
Гуцульської Республіки періоду 1918-1919 років.
Про всебічність творчої натури письменника
свідчить його драматургічний доробок – п’єси «Сиротина» (1925), «Останній бій» (1930), «Як сади зацвітуть» (1937), переклади: з угорської – оповідання
Мора Йокаї «Ксара», багато віршів та поема «Апостол» Шандора Петефі, з німецької – оперета Галлєра і Вольфа «Барон Кіммель», оперета Й. Штрауса «Пергач», оперета Целлера «Пташник з Тиролю», драма Гарцера «Морфій». Як публіцист, активно співпрацюючи багато років із періодичними виданнями «Пчілка», «Свобода», «Нова свобода», «Українське слово», «Русин», Василь Ґренджа-Донський опублікував на їх сторінках велику кількість
статей найрізноманітнішого характеру: на політичні, економічні, культурно-освітні, етнографічні,
туристичні та інші теми.
Отже, з певністю можемо стверджувати й по
праву гордитися тим, що вже наприкінці 30-х років
Василь Ґренджа-Донський став найкращим письменником в закарпатоукраїнській літературі. Він
проявив себе в усіх літературних жанрах: поезії,
прозі, драматургії, публіцистиці, фольклористиці,
літературній критиці; став добре знаним на всіх
українських землях і виніс таким чином рідне Закарпаття на загальноукраїнську арену.
Окремо слід сказати про роки 1938-1939 у житті письменника. Бо це була вершина його публіцистичної й суспільно-політичної діяльності. Щирим серцем привітав він народження незалежної
держави – Карпатської України, заради якої працював з вервою неофіта вдень і вночі, по 16 годин
на добу. Бо, як пише сам, «ми працювали для себе,
будували свою власну хату». Він редагує газету
«Нова свобода», «Урядовий вісник», працює в міністерстві пропаганди уряду Карпатської України,
щоденно їздить по містах і селах Закарпаття, виступаючи в ролі організатора національно-полі-
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тичних сил, мобілізуючи населення краю до чинного вияву його палкого бажання бути господарем
на своїй землі. А ще в цей незабутній період історії
Закарпаття письменник виступає хронікером подій. Він з достовірною точністю фіксує кожноденні
факти боротьби за автономну державність. На
жаль, майже півстоліття, всупереч щирому бажанню автора опублікувати ці матеріали, залишалися
вони невідомими. Більше того, побоюючись нових
переслідувань, письменник змушений був переховувати рукопис, навіть тримати закопаним. І тільки завдяки старанням дочки В. Ґренджі-Донського
Зірки в 1987 р. історичної ваги записки були видрукувані в США і становлять 8-й том 13-томного
видання творів письменника. «Щастя й горе Карпатської України» – так називається ця хроніка,
яка, на думку критики, є унікальним мемуарним
твором, що цілком заслуговує на те, щоб ім’я автора було золотими літерами вписане в пантеон найвизначніших діячів України.
На його очах гинули кращі сини Закарпаття –
січовики. У хроніці він закарбував їхні імена, розповів про їхні подвиги. Письменник був присутній
на Соймі Карпатської України й подав із нього детальний репортаж. А через три дні після Сойму
угорські фашисти арештували його й ув’язнили в
тячівській тюрмі як найнебезпечнішого злочинця,
запроторили його в окрему камеру та ще й озброєного бандита поставили під дверима. Його засудили до страти. І про це не велено знати нікому,
навіть рідним...
Багато передумав він у ті передсмертні хвилини, але й тоді не зрікся своїх священних ідеалів.
Свідченням цьому – рядки його заповіту своїй
улюбленій донечці Зірці: «До тебе моє останнє слово, дорога моя донечко, люба Зірко! Не плач за своїм батьком, а неси голову гордо, високо. Твій тато
не злодій, не грабіжник, але постраждав за велику
святу ідею, за визволення нашого народу... Хай
твоє серце кипить ненавистю до тих, що брудною
ногою вступили на нашу святу землю і чоботом
здавили нашу вимріяну волю. Хустська гора, де лежать лицарі, хай буде перед тобою святою. І я хотів
би там спочивати, між товаришами-січовиками. Колись Україна збере ті святі кості до одної могили.
Це буде пам’ятка великого і трагічного Березня
Карпатської України...»
Скільки ж то громадянської мужності й віри в
майбутність треба було мати в своєму серці, щоб і
на порозі смерти, за ґратами, писати такі слова!
Цілком таємно, на клаптиках паперу, видуманим шрифтом, що складався із назв чисел кількома
мовами, писав письменник свою хроніку, а ще –
вірші, які склали цикл «В тюрмі». Вони відтворюють великомученицькі терпіння, глибокі переживання з приводу почутого, побаченого й самим відчутого та глибоку ненависть до окупантів:
Одні з нас на розстріл, а другі на муки,
а край у неволі, народ у ярмі...
Коли б не ці ґрати – нам зброю у руки,
щоб ми не вмирали без діла в тюрмі.

Нехай я загину не тут, у темниці,
а там, де гармати ревуть і гучать,
де сиплють грозою гарячої криці,
де кулями косять, шаблями дзвенять...
(«Одні з нас на розстріл»,
Тячів, тюрма, 28. ІІІ. 1939)
Поета й справді вважали замордованим. Але Господь судив йому вижити. Вороги побоялися, мабуть,
знищити добре знаного на той час письменника,
на захист якого виступила літературна громадськість Словаччини, Югославії, Румунії, українська
діаспора Америки. З тячівської тюрми його переводять етапом у Криву (під Хустом), а потім у концентраційний табір Ворюлопош, вглиб Угорщини,
де він зазнає жорстоких катувань за свій сміливий
виступ на захист ув’язнених.
Згодом письменника було звільнено під суворий поліційний нагляд. Загроза смерті чатувала
на нього щомиті. Єдиним рятунком було нелегально покинути батьківщину. Ту єдину, яку всім серцем любив, заради якої готовий був на смерть. Місцем прихистку стала для Василя Ґренджі-Донського Словаччина – місто Братислава. Тут він прожив
другу половину свого життя – 35 років. І вже серце
не покидали туга і смуток за полишеним отчим
краєм. Про це свідчать його поезії, написані в еміграції, у яких злилися воєдино незгасла любов до
Срібної Землі з невимовним болем від вимушеної
розлуки з нею:
О Верховино, рідний краю,
ох, як потрібна ти мені,
твого я сонечка бажаю,
та не знаходжу в чужині.
(«Нема, нема над Верховину»)
І тут є гори – берег, ліс і бір,
Крізь далеч і словацькі гори сині,
Але нема на світі більше гір
Таких, як у Карпатській Україні.
(«Ох, гори рідні, ох, люблю я вас»)
Як хотілося поетові полинути у свій рідний край,
поклонитися улюбленим долинам, полонинам! Але
ні. Дорога до отчого краю була для нього закрита.
Не міг він прибути навіть на похорони своєї рідної
неньки, яка померла в 1940 році. Тільки через три
десятиліття, у 1970 році, здійснилася жадана мрія
В. Ґренджі-Донського – побувати на Закарпатті. Таке щастя – відвідати рідні місця – судилося йому
ще раз улітку 1973 року. Було то востаннє...
У перші роки перебування на еміграції Василь
Ґренджа-Донський зробив чимало для організації
культурного життя українців Словаччини. Був
співпрацівником дитячого журналу «Дзвіночок»,
«Піонерської газети», перекладав підручники з
чеської та словацької мов для українських шкіл. Та
невдовзі його грубо звинувачено в буржуазному
націоналізмі й на 20 років відсторонено від літературної діяльності. Лише в 1960 році, коли в Києві з
ініціативи Максима Рильського з’явився збірник
«Ластівка з Пряшівщини», а в ньому 15 віршів Ва115
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силя Ґренджі-Донського, письменник повернувся і
на сторінки словацької преси. У 1964 р. вийшла в
Пряшеві його перша післявоєнна збірка «Шляхом
терновим», у 1969 році – «Місячні ґруні», у 1973 р.
– повість для дітей «Петрик». В Україні в Києві побачила світ збірка «Шляхом терновим» (1972). Це
було друге народження В. Ґренджі-Донського як
письменника. Хоч, власне, творчого пера не покидав він ніколи. Цей митець належав до тих людей,
що вміли цінувати кожну мить, щоб не канула вона безслідно в Лету, а стала вистражданим вагомим словом. Мабуть, лише цим можна пояснити те,
що і, будучи кинутим в несправедливе довготривале забуття, в чужомовному оточенні, він зумів ще
так багато написати. Десятки поезій, поеми «В сторіччя Т. Шевченка», «Криваві тумани», «В тилу ворога», «Наше півстоліття», драматичні поеми «Зруб»,
«Русалка», «Верховина», «Попадя», «Пісня», «Токаїк»,
«Скам’янілі серця», казки, п’єски, радіосценки для
дітей, повісті «Запропащені роки», «Світання над
горами», роман «Сини Верховини», «Спогади», щоденник «Щастя й гope Карпатської України»; переклади творів чеських та словацьких авторів... Це
далеко не повний перелік того, що створено письменником в еміграції, де на кусник насущного хліба він заробляв, працюючи аж до виходу на пенсію
рядовим службовцем у банку. А коли ж писав? Відповідь його така: «Від світанку до ранку я – поет. З
ранку до вечора – урядовець. З вечора до світанку
– я знову поет. У кінці роботи знімаю нарукавники,
виходжу на вулицю, вдихаю пахощі весни, милуюся людьми, думаю про життя, переживаю за час
теперішній і майбутній. І ніхто не зрівняється зі
мною, бо я – мистець».
Василь Ґренджа-Донський постійно нагадував
своїм землякам, що вони сини великого народу, що
у них є брати, і колись мати Україна пригорне їх до
своїх грудей і засяє усім українцям омріяне сонце
свободи. Його завжди захоплювали національні державницькі змагання українського народу. «Улюбленою моєю метою – зізнавався письменник, – є
героїчна доба 1918-1919 рр. Я завжди туди повертаюся, щоб на своїй скромній бандурі оспівати святий Бунт і черпати сили на дальше». Подіям 19181919 рр. В. Ґренджа-Донський присвятив збірку
оповідань «Назустріч волі» та поему «Вставаймо».
Із гірким болем писав, що Україна розшматована
ворогами. Карпати з обох боків «багнетами приперли»; на галицьких долинах стогне Дністер, ниви буковинські «румун присів».
На Говерлі, на високій,
З болю хтось завмер,
А на галицьких долинах
Застогнав Дністер...
Гей, ви, ниви буковинські,
Вас румун присів...
Розділили Україну
Поміж ворогів, –
пише поет у вірші «Розділили Україну поміж ворогів». Та крізь біль і розпач проривається віра, що
Україна буде єдиною, буде вільною:
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Але вона встане, встане,
Бо народ живе!
Вже недовгий час страждання
Й воля оживе.
Василь Ґренджа-Донський щиро вітав пробудження соціальної й національної свідомості своїх
краян, боротьбу проти окупації за визволення і возз’єднання краю з Україною. Тому-то як здійснення віковічної мрії багатьох поколінь, як найвеличніше,
найжаданіше свято сприйняв він народження Карпатської України. У вірші «Моїй донечці» поет пише:
Ми знаємо, що люди ми є смертні,
І нам також колись прийдуть на зміну.
Ми є лишень короткі епізоди
всієї вічності, а вічність та –
це наш народ і наша Україна,
навіки – вічна і свята.
Навіть перебуваючи за тюремними ґратами,
знаючи, що Карпатська Україна стікає кров’ю, Василь Ґренджа-Донський заявляє: «Наш народ не
лиш Карпати, наш народ – титан» («Велика п’ятниця в тюрмі»). Справу утвердження української державності не вважав безнадійною і після загибелі
Карпатської України, ніколи не переставав вірити,
що його багатостраждальна земля буде колись щасливою, вільною:
Моя Карпатська Україно,
Найкраща квітко ти моя,
Я вірю: будеш ти свобідна
І будем разом – ти і я.
(«Моя Карпатська Україно»)
Ідея соборності всіх українських земель пронизує й епічну творчість В. Ґренджі-Донського. У ранніх оповіданнях про Гуцульську республіку (збірка
«Покрив туман співучі ріки») та в романі «Сини
Верховини» автор зумів відтворити загальне революційне піднесення в краї, возвеличити святі прагнення гуцулів визволити свою землю від окупантів
і з’єднатися з усім українським народом. Величним
ідеалом соборності пройнятий історичний роман
«Петро Петрович», у якому автор показує, що за часів Галицько-Волинського князівства значна частина Закарпаття входила до складу цієї держави.
Полемічне вістря роману було спрямоване проти
чужоземних тлумачів нашої історії, які намагалися
«доказувати» окремішність населення Закарпаття.
Безперечно, важко назвати іншого письменника, який зробив би стільки для утвердження національної свідомості населення Закарпаття, ідеї єдності всього українського народу, як Василь Ґренджа-Донський. Ми, вдячні нащадки поета, розуміємо це сповна. І сьогодні, йдучи нелегкими шляхами розбудови й утвердження незалежної своєї
держави, свято пам’ятаємо його вистраждане, сповнене незрадливої любові до матері України, щире,
синівське, заповітне: «…вічність та – це наш народ
і наша Україна…»
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Руденко О. В. Культурологічний аспект освітньої
діяльності Савини Сидорович. Ціллю нашого дослідження було показати, як свідома галичанка Савина Сидорович, завдяки отриманим педагогічним знанням,
відроджувала любов до рідної мови та культури у Володимирі-Волинському. Для розкриття теми був застосований метод аналізу джерел, історичних фактів, фахової
літератури. Результати дослідження підтверджують ідею,
що за короткий час можливо відбудувати освіту та функціонування народної школи.
Ключові слова: освіта, педагогіка, культура, школа,
національний, український.
Руденко О. В. Культурологический аспект образовательной деятельности Савины Сидорович. Целью
данного исследования было показать, как сознательная
галичанка Савина Сидорович, благодаря полученным
педагогическим знаниям возрождала любовь к родному
языку и культуре во Владимир-Волынском. Для раскрытия темы был применен метод анализа источников, исторических фактов, профессиональной литературы. Результаты исследования подтверждают идею, что за короткое время возможно восстановить образование и
функционирование народной школы.
Ключевые слова: образование, педагогика, культура, школа, национальный, украинский.
Rudenko O. Savyna Sydorovych’s Educational Activities: the Culturological Aspect. The aim of our study was to
show how a conscious pro-Ukrainian resident of Halychyna
[Galicia] Savyna Sydorovych, who was well-versed in pedagogy, renewed the love for native language and culture in the
city of Volodymyr-Volynskyi. Method of analysis of sources,
historical facts, and professional literature was applied in
the article. The research results support the idea that education and operation of a public school can be rebuilt within
a short period of time.
Key words: education, pedagogics, culture, school, national, Ukrainian.
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Постановка проблеми. Сьогодні особливої актуальності набувають теми, пов’язані з життям видатних особистостей, які в складний час визвольних змагань 1917–1918 рр. присвятили своє життя
поширенню та вивченню культури українського
народу. Вони не зосереджувалися на вузьких темах
власних досліджень, а працювали на ниві відродження національної освіти, особливо там, де вона
винищувалась російським імперіалізмом. Серед
просвітян своє почесне місце займає ім’я педагога і
етнографа Савини Сидорович – жінки, яка присвятила свою діяльність не тільки науковим дослідженням, але й поширенню знань серед простих
людей на Волині. Життєвий та творчий шлях видатного українського науковця Савини Сидорович
залишається мало дослідженим і чекає широкого
висвітлення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Про свою тітку Савину Сидорович як громадського
діяча, а також вчительку в гімназії сестер Василіянок у Львові згадує Надія Мудра [4]. Також нею подана коротка біографічна довідка з виказом головних праць до Енциклопедії сучасної України, яка
тепер формується в електронному варіанті. Крім
того, творчості Сидорович присвячена стаття дослідниці Ірини Грицюк [1], яка побудована переважно на цитатах архівних спогадів, проте їй бракує аналітичного підходу. Однак досі не розкрито
етнографічну спадщину Савини Сидорович, яка від
1946 р. до виходу на пенсію у 1964 р. працювала
науковим співробітником Музею Етнографії АН
УРСР у Львові і досліджувала тканини Західної України. Наслідком цього стало уже посмертне видання великої монографії [6].
Мета. Беручи за основу архівні та маловідомі історичні, біографічні факти маємо на меті відобразити роль освітньої та культурної діяльності обдарованих та відважних жінок Галичини на землях
Волині, де все, що було пов’язане з Україною винищено політикою великоросійського шовінізму наприкінці XIX – початку XX ст. Великодержавний шовінізм, щоб утримувати людей в пітьмі невігластва,
безбатченківства, зневаги до власного коріння, головний свій удар скеровував на те, що будує національну свідомість людини, а саме – освіту. Вона була цілеспрямовано ліквідована. На прикладі громадської діячки, мистецтвознавця і етнографа Савини Сидорович показано, як за короткий час можна відродити українську ідентичність, повернути
повагу та любов до рідного слова, культури.
Виклад основного матеріалу. Народилася Савина Сидорович як четверта дитина в родині Осипа та Ганни з Лазаревичів в м. Монастириськах, що
на Поділлі. Батько був малярем, який розписував
церкви Західної України та писав ікони. Як згадує
Савина Сидорович, в родині панувала творча атмосфера: «Окремі ікони тато малював і вдома. Я залюбки і з подивом приглядалася татовій роботі»
[7: 1]. Любов до науки прививалася спочатку в жіночій гімназії сестер Василіянок, а 1914 р. Савина
Сидорович отримала диплом учителя початкових
класів, закінчивши учительську семінарію Україн118

ського педагогічного товариства. В гімназії Сидорович навчалася з Іриною Гнатюк, донькою відомого етнолога і фольклориста Володимира Гнатюка. Після частих відвідин родини науковця та виїздів до них у Карпати, вона зацікавилася народним
мистецтвом і етнографією. Імовірно, вже після
Першої світової війни це також спонукало її навчатися в Державному Інституті прикладного мистецтва у Варшаві (1925-1929) і здобути мистецьку
освіту. Замальовки вбрання, візерунки тканини та
вишивок в етнографічних експедиціях вона робитиме сама.
Її сильний характер та любов до рідної землі
формувалися під впливом численних національних товариств протягом 1911–1916 рр. Вона була
членом молодіжної організації Пласт, спортивнопатріотичної організації «Сокіл», жіночої чоти Січових Стрільців, брала участь у санітарних курсах,
збирала кошти для потреб усусів. У 1915-1916 рр.,
за вказівкою Володимира Гнатюка, відновлювала
архів, знищений російськими військами у Львові,
працювала в бібліотеці Наукового Товариства ім.
Шевченка. Та справжнім життєвим випробуванням
для молодої жінки став виїзд до щойно звільненого австрійськими військами від російського панування Володимира-Волинського, де вона зайнялася організацією української школи.
Довгий час волинські землі перебували під окупацією Росії, яка знищувала українські просвітянські організації, насаджувала великодержавний
шовінізм, а школи були тільки російськими. Як писав Іван Крип’якевич: «Російське правительство
ніяк не хотіло позволити на українські школи, побоюючись, що через се зросте на Україні грізний
для нього сепаратизм. Навіть приватної школи не
дозволено українцям – Борис Грінченко мусів вчити свою дитину з букваря, який сам власноручно
написав…» [3: 220]. Коли російські війська були вигнані з Волині німецько-австрійською армією, постало питання про відновлення довіри населення.
З одного боку через інтелігенцію, адже свідоме
сільське населення було вивезено московським
урядом та винищено, з іншого – новий окупаційний режим забирав у населення останні заощадження. В таких військових реаліях Загальна Українська Рада і Союз Визволення України отримали дозвіл від влади скерувати Українських Січових
Стрільців для проведення культурно-просвітницької роботи і відродити національну свідомість:
«Поїздка У.С.С. на Волинь заспокоювала бодай частинно їх романтичну тугу працювати на території
України. Всім їм було ясно, що мають використати
побут на Волині для національної праці, що таки з
успіхом робили» [8: 113].
Першими організаторами та вчителями в новостворених українських школах були Українські Січові Стрільці. Високоосвічені обдаровані воїни після казематів «одягнули мантії викладачів». Вони
взялися до організації шкіл наприкінці 1915 р. відразу після того, як фронт посунувся далі від Володимира. Особливо добре складалися справи з навчанням і прихильністю місцевого населення, так
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як урядовим комісаром міста від влади став поручник Гнат Мартинець, який у цивільному житті викладав в гімназії м. Рогатина, та четар У.С.С. Микола Саєвич. Також непересічною особистістю, яка
гуртувала та вела за собою людей, був археолог та
історик мистецтва доктор Йосиф Пеленський, що
служив на той час в австрійському війську санітаром. Він склав перелік учнів шкільного віку, а мешканців переконав у важливості української мови та
освіти. Завдяки учителям-стрільцям «слово «Україна» набирало щораз то ширшого та реального значіння. Волинь прокидалася зі сну» [8: 114]. Було засновано близько 50 народних шкіл, де було від 50
до 100 учнів.
Допомагало стрільцям відновлювати шкільну
освіту Бюро культурної Помочі для українського
населення окупованих земель на Волині, яке організував Союз Визволення України у Львові під керівництвом історика Івана Крип’якевича. Саме за
пропозицією і намовою видатного історика, у квітні 1916 р. Савина Сидорович поїхала до Володимира-Волинського, щоб стати управителькою та вчителькою у школі. Згодом до неї приїхали Теодора
Ліщинська, Ангеліна Гайдучок, Анна Бігун. Жінки
«підсилили» вчительську структуру і цілковито
віддалися праці. Не випадково, що серед галицької
молоді була значна кількість свідомого вихованого жіноцтва, яке з ентузіазмом включилося в розбудову та поширення української культури. Це було зумовлено тим, що вже з кінця XIX ст., а особливо на початку XX ст., формувався рух за емансипацію жінки, який особливо проявився в національно-визвольних змаганнях і зайняв своє визначне
місце в різноманітних освітянських проектах [5].
Українська народна школа ім. Тараса Шевченка
містилася в передмісті Володимира Волинського –
Рилавиці, в приміщенні колишньої церковно-приходської школи з п’яти кімнат, що були пошкоджені під час військових дій. Поряд знаходився великий сад та город, що давало змогу в погожі дні проводити заняття надворі. Напівзруйновану будівлю,
без вікон і долівки, магістрат відновив за власні
кошти. До школи було прийнято 301 дитину і набрано три класи (I-А, I-Б, II-А, II-Б і III). Через те, що
бракувало викладачів було відмовлено 250 бажаючим [2: 31]. Савині Сидорович довірили управу
школи: вона провадила уроки хорального співу, бо
знала музичну грамоту і вміла грати на скрипці.
Також навчала в І-А, ІІІ класі і відкритому пізніше
(1917) – IV класі [2: 11].
Про піднесення українського духу свідчить офіційне відкриття школи, яке відбулося 20 травня
1916 р,. в залі, оформленій вишитими рушниками
та портретами Т. Шевченка, І. Франка, Б. Грінченка,
картинами Івасюка «В’їзд Богдана Хмельницького
до Києва», Ф. Красицького «Гість з Запоріжжя», вінками та великою відзнакою У.С.С. На плакатах були
написи: «Не скує душі живої, ні слова живого», «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». На святковому
концерті, підготовленому силами учнів, були присутні високопосадовці міста Володимира, січові
стрільці, мешканці. Комендант округу виголосив

привітання німецькою мовою. Наприкінці урочистості хор дітей виконав гімн «Ще не вмерла Україна». Незабаром, у зв’язку з наступом російських
військ, школу було закрито аж до 10 вересня 1916 р.
До школи записувалося все більше учнів і старшокласники робили такі успіхи, що прийшлося
відкрити четвертий клас. Робота у школі проводилася у різних напрямках для поширення національної культури серед учнів, а через них – серед
селян та міщан. Розроблявся сценарій святочних
зустрічей на день св. Миколая тощо. На концерти,
організовані з нагоди дня народження Шевченка,
або закінчення навчального року, приходило багато місцевих та військових. Учні співали пісні та
декламували поезію Б. Лепкого, О. Олеся, І. Франка,
М. Підгірянки, В. Самійленка та ін. На початок співалося «Боже великий, єдиний нам Україну храни», а наприкінці – гімн.
Та не все виглядало так добре, адже представники австрійської влади всіляко старалися втручатися в роботу школи. Як згадувала Сидорович, їй,
як управительці школи, було надіслано наказ, що
зобов’язував у святочній промові на закінчення
навчального 1917/1918 р. згадати заслуги цісаря
Карла І в організації шкільництва, а потім – заспівати австрійський гімн. Савина Сидорович написала текст промови, в якому, ясна річ, не згадала заслуг цісаря і віддала його до цензури. Незабаром
вона отримала виправлену версію, не подібну до
своєї. Сидорович згадує: «Новий текст треба було
дослівно вивчити і сказати, і це, мовляв, буде перевірено полковником та «ще деким». Незважаючи
на це, я не сказала ні слова з доданого. На святі було багато козацької старшини і полковник через
те не міг зробити ніякої авантури, хоч весь час пінився зі злості; звернув тільки увагу на те, що нема
портрету цісаря. Виходить, ми таки були сильні,
коли вони не могли з нами справитись» [1: 4].
Іншу від українців позицію займали поляки: маючи потужніші освітянські сили, вони лояльніше
ставилися до австрійської влади та використовували це у своїх цілях. На краєвому з’їзді вчителів 6
червня 1918 р., було виконано австрійський гімн, а
потім його співали діти і «на конференції панував
…польський дух: «Polska, król i cesarz, polski lud wołyński» [7:4]. Поряд з іншими причинами такий неоднозначний стан речей, зокрема в освіті, з часом
призвів до неоднозначних історичних катаклізмів
під час Другої світової війни – Волинської трагедії.
Завдяки галичанам, початкова освіта інтенсивно розвивалася, створювалися основи для подальшого розвитку. У школі Володимира-Волинського
було зібрано дві бібліотеки: для вчителів і учнів з
навчальної та художньої літератури, карти з історії
та географії, картини з портретами видатних діячів та для наглядного навчання, передплачено часописи «Діло», «Свобода», «Вісник Союза Визволення України» [8: 24-29].
Олена Кульчицька, видатний український графік та добра знайома Савини Сидорович, на її прохання розробила екслібрис бібліотеки, на якому
зображено дітей, що, сидячи на лавках, дивляться,
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як босоногий хлопець білою крейдою пише на класній дошці слова «В своїй хаті своя…». Обабіч дошки
два герби українських земель. Також у школі часто
влаштовували зустрічі з батьками учнів, існував
дитячий садочок, курси українознавчих предметів
для місцевих вчителів, бідним допомагали харчуванням. Відкрито «чайню», в якій 85 дітей отримували безкоштовно гарячі напої, а згодом налагоджено кухню.
Навчання, за браком місця, проходило не тільки
всередині шкільного будинку, але часто і назовні.
Маємо світлину, опубліковану у «Звідомлені» 1917 р.
[5:21]. На ній Савина Сидорович сидить серед учнів
IV класу в шкільному городі. Діти розташувалися
довкола: хто на лавках, а хто сидить просто на траві, тримаючи підручники. Учні тягнулися до науки,
ходили за своєю вчителькою, як за чарівницею,
яка відкривала перед ними прекрасний світ української літератури, казок, поезії, вчила співати, думати, писати.
В архіві Надії Мудрої зберігається фотоальбом з
дарчим підписом «Своїй любій Пані Учительці в
день Іменин, на милий спомин: вдячні ученики і
учениці IV кляси, української школи у ВолодимиріВолинськім», що засвідчує любов та повагу дітей
до своєї вчительки. Інша світлина, опублікована в
альбомі «Українські Січові Стрільці», показує Савину Сидорович, яка навчає учнів, що сидять за партами на свіжому повітрі біля школи [8:115]. Цю
світлину Савина Сидорович надіслала як поштову
картку з нагоди Нового 1917 р. своїй подрузі художниці Олені Кульчицькій до Перемишля (іл. 1).
На іншій бачимо як Савина Сидорович навчає дітей у приміщені школи. Вона зупинилася біля дівчинки в другому ряді і щось їй пояснює (іл. 2). Також на архівній світлині видно, як перед школою
стоять шестеро вчительок, серед яких друга зліва
– Савина Сидорович (іл. 3).

закону Божого, української мови (правопис, читання), математики (арифметика, геометрія), німецької мови, малювання, співів, праці (ручні роботи
для дівчат), фізкультури (руханка, ігри). Доповненням служило поглиблене вивчення української
літератури – біографій та творів Івана Франка, Тараса Шевченка, Степана Руданського, Бориса Грінченка, Олени Пчілки та багатьох інших письменників. А також каліграфія – чистописання; історія України за книгами Михайла Грушевського; рисунок
об’ємних форм з натури та по пам’яті; співи – виконання патріотичних пісень Б. Лепкого, І. Франка,
М. Вербицького, О. Колесси, церковних великодніх
та різдвяних пісень; фізкультура за шведським методом, січові вправи для хлопців, ігри за І. Боберським, забави зі співами за І. Ющишин, проходи на
свіжому повітрі поєднані з краєзнавством.

Іл. 2. Савина Сидорович веде заняття у ВолодимироВолинській українській народній школі, 1916 р.
Архів Надії Мудрої

Іл. 3. Вчительки зі Львова біля школи у ВолодимиріВолинському, 1916-1917 рр. Архів Надії Мудрої
Іл. 1. Світлина на поштовій картці.
Савина Сидорович навчає біля української народної школи
у Володимирі-Волинському, 1916 р. Архів Надії Мудрої

У школі ім. Тараса Шевченка у Володимирі-Волинському за участю Савини Сидорович був розроблений чотирирічний навчальний план, який
включав урядові вимоги, а також доповнення основного матеріалу поглибленим вивченням національних традицій. В основу покладено вивчення
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Історичні події розвивалися дуже швидко. До
Володимира-Волинського прибула дивізія Сірожупанників на чолі з отаманом Іваном Перликом. Вона була сформована з колишніх полонених, які перебували в австрійському таборі у Фрайштадті і
мала ввійти в склад української армії. Вони всіляко
допомагали школі, влаштовували разом з учнями
концерт, військовий оркестр на свята грав колядки, відбувалися спільні молитви. Савина Сидоро-
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вич, як управителька школи, мала підтримку серед
козаків тому, що їхні наміри духовного відродження України були ідейно близькими.
У квітні 1918 р. стався переворот – до влади прийшов гетьман Скоропадський. Гетьманський уряд
призначив новий вищий командний склад для дивізії сірожупанників і відсторонив попередній. Наприкінці травня до Володимира прибув із Києва
новий отаман Сокира-Яхонтів, якого вітали козаки
на чолі з отаманом Перликом. Настрої серед військових були неоднозначні. Деякі козаки втекли, бо
довіряли Центральній Раді, толерували Грушевського, але не хотіли підкорятися німцям і Скоропадському, хоча нічого не мали проти гетьманату. Не
зважаючи на складні події, народна школа у Володимирі-Волинському далі розвивалася. З вересня
1918 р. її перенесли до нового відремонтованого
двоповерхового будинку, було сформовано шість
класів, при чому по два на першому та другому році навчання, всього 290 дітей [7: 5].
Після підписання Берестейського миру у квітні
1918 р. Січові стрільці мусіли покинути Волинь, а у
вересні дивізію козаків відправлено на схід до Чернігова. Згодом, у жовтні, виїхала до Львова Савина
Сидорович та інші вчительки з Галичини, але зерна українського просвітництва були щедро засіяні,
відроджено любов до українського слова. Вона все
своє життя берегла золотий наручний годинник з
дарчим написом «Савині Сидорович від Українських Січових Стрільців у Володимирі», навіть тоді
коли за радянського часу могла поплатитися за це
тюрмою. Жінка-патріот повернувшись з Волині не
може довго сидіти осторонь подій національного
відродження і того ж року після Листопадового
Зриву 1918 р. у Львові вона їде вчителювати до Коломиї, оскільки владу в окрузі перебрав Покутський Секретаріат Української Національної Ради
[4: 57]. Там вона викладатиме в школі аж до 1920
р. і, не склавши учительської присяги польській
владі, повернеться вчителювати до Львова.
Висновки та перспективи дослідження. Савина Сидорович була видатною жінкою, науковцем,
громадським діячем, вихователем молоді і учителем. У складний час українських визвольних змагань, вона, як національно свідома дівчина, маючи
щойно 26 років, не побоялася поїхати разом із січовими стрільцями у звільнену від російської окупації Волинь, пізніше плідно співпрацювати з козаками, поширюючи просвітництво та навчаючи дітей
українським традиціям. Населення Володимира-Волинського, куди її направили, не мало жодної змоги під гнітом російського царату вивчати своє минуле, розвивати традиції, а головне пізнавати рідне слово. Адже єдина василіанська школа, яка тут
існувала, була закрита 1830 р. і важко повірити в
те, що тридцять років у місті взагалі не було де
здобути початкову освіту [2:8]. Щоб якось задовольнити потреби населення царат 1869 р. відкрив два класи російської школи, та Волинь й далі
переживала важкі часи чужоземного поневолення.
У 1916 р. свідомі галичани скористалися з відповідного історичного моменту і створили у Воло-

димирі-Волинському першу українську народну
школу ім. Шевченка. Савина Сидорович була не тільки учителькою, організатором, але й управителькою школи. Вона разом з іншими жінками, які приїхали з нею, українськими військовими та з відродженою місцевою елітою плекала паростки національної культури. Тепер, через століття, коли ведеться боротьба за донецькі та луганські землі,
стоїть подібне завдання – поширювати серед зросійщеного населення українську культуру, відкривати очі на рідну історію, яка була там знищена та
проігнорована. Маємо приклади жертовної діяльності Савини Сидорович, які є актуальними досі, –
вона внесла неоціненний вклад в українській освітній рух початку XX століття.
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Постановка проблеми. Постать митця із світовим іменем, одного із фундаторів закарпатської
школи живопису Адальберта Ерделі дедалі більше
привертає до себе увагу дослідників, які намагаються зрозуміти, у чому полягає його феномен. Серед художників Закарпаття ХХ століття саме Ерделі чи не найбільше прожив у Європі, подорожував
її країнами, зазнав впливу тодішніх європейських і
світових тенденцій у мистецтві, за що наприкінці
40-х років минулого століття зазнав необґрунтованої нищівної критики і нападок радянських ідеологічних бонз за так звані формалізм і космополітизм. У своєму щоденнику лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка, письменник зі схожою долею Іван Чендей з високою шаною до художника
Адальберта Ерделі залишив про нього такий запис
від 10 грудня 1969 року: «Інтелектуал європейського рівня, сам європеєць, Ерделі пізнав висоти тої
краси в добуваннях мистецьких глибин, які були
під силу тільки великому таланту, великому розуму і великій працьовитості» [1: 23 ].
То ж звідки черпав свою європейськість європеєць Адальберт Ерделі?
Народився майбутній митець 25 травня 1891
року в тодішній Підкарпатській Русі, яка входила
до складу Австро-Угорської монархії. І хоча в документах Ерделі ним власноручно записано місце
його народження село Климовиця (нинішнього Іршавського району), у багатьох джерелах досі фігурує сусіднє село Загаття, на чому вже наголошував
дослідник життя і творчості видатного митця професор Іван Небесник [2: 6].
Неодноразово буваючи у селі Климовиця, де
живуть мої родичі, спілкуючись з його мешканцями-старожилами, вдалося з’ясувати, що, на жаль,
жодних речових слідів (пам’ятного знаку, меморіальної дошки тощо), які б нагадували односельцям
та потенційним туристам про славного уродженця
села Адальберта Гриця-Ерделі як не було, так і досі
немає. Тому, очевидно, бодай в рамках ювілейних
заходів з нагоди 125-річчя з дня народження Адальберта Ерделі варто виступити з ініціативою відкриття на малій батьківщині, у рідному селі іменитого художника і письменника – Климовиці, пам’ятного знака на честь знаного земляка. Його ж іменем
доцільно було б назвати і місцеву школу, що без
сумніву сприяло б підняттю самооцінки і патріотизму у юних климівчан. Тим паче, що подібний
прецедент вже маємо у селі Лохово на Мукачівщині, де школа названа на честь земляка, народного
художника України Юрія Герца [3, 9].
У дитячому віці сім’я Бийли переїхала у Мукачево, де під сивочолим замком Паланок проходили
юні роки майбутнього різностороннього митця.
Коли хлопчикові виповнилося десять років, його
батько, сільський вчитель, на хвилі тодішнього
ура-патріотизму з нагоди 1000-ліття здобуття
угорцями нової Батьківщини змінив українське
прізвище Гриць на угорське Ерделі.
Мріючи дати синові вчительський фах після закінчення хлопцем 5-го курсу Мукачівської гімназії,
батьки перевели його в учительську семінарію у
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місто Сігет, що в нинішній Румунії. У 20-річному
віці Бийло вирішує здобути художню освіту і вступає до Угорського королівського інституту у Будапешті.
У 1914 році розпочалася Перша світова війна,
однак це не завадило у тому ж році відкрити Мукачівську мадярську королівську державну народошкільну семінарію. Повернувшись у 1916 році додому у місто над Латорицею, Адальберт влаштувався викладачем семінарії, і, як свідчать архівні
документи, деякий час він тут навіть завідував
їдальнею [4, 10-11].
Завершення Першої світової війни, розпад Австро-Угорщини, входження Підкарпатської Русі до
складу Чехословаччини, влада якої не підтвердила
педагогічний стаж Ерделі у горожанській школі,
внесли сум’яття до розміреного ритму життя молодого освітянина і художника. Тому, розчарувавшись у новій владі, у 1922 році Ерделі їде самовдосконалюватись до Мюнхена.
Завдяки наполегливій мистецькій праці та здобутим знайомствам згодом у найпрестижнішому
виставковому центрі Мюнхена – Скляному палаці,
де свого часу відбувся тріумф його земляка-мукачівця всесвітньо відомого художника Мігая Мункачі, Адальберт Ерделі влаштовує власну виставку.
До мюнхенського періоду життя Ерделі, який тривав до 1925 року, відноситься і написання ним автобіографічних романів «Дімон» та «ІМЕN».
З епістолярної спадщини Ерделі довідуємося
про його перебування у Берліні, Гамбурзі, Лейпцігу.
Цікавою і збагачуючою виявилася мандрівка містами Італії, де найдужче його вразила Венеція. Потім були Флоренція, Рим, Неаполь, острів Капрі, Мілан, Піза, Падуя. Після подорожі Швейцарією, Ерделі у 1926 році повернувся у рідне йому Мукачево.
У 1927 році Адальберт Ерделі вирішив переселитися до Ужгорода, де на той час вирувало мистецьке життя. Успішно поєднуючи викладацьку діяльність з малюванням, Ерделі бере активну участь у
виставках у найбільших містах Чехословаччини:
Брно (1928), Празі (1929) тощо. Здобувши високу
оцінку глядачів та фахівців, Ерделі організовує
творче відрядження у Францію за рахунок чехословацької влади.
Мистецька подорож у Францію планувалася на
три місяці, а розтяглася на два роки (1929-1931). Її
апогеєм стала участь Ерделі у виставках у Франції
(Париж) та Бельгії, після чого він повернувся в Ужгород з ореолом знаного європейського митця. Перебування художника у Франції знайшло відображення у монографії Івана Небесника «Адальберт Ерделі». Закарпатську школу живопису, фундатором
якої по праву вважають Ерделі, інколи ще називають «Закарпатським Барбізоном».Таке яскраве порівняння обрано не випадково. Адже ідеї, які виникли в Парижі наприкінці ХІХ століття якнайкраще відповідали неоформленим прагненням невеликої групи закарпатців на чолі з Адальбертом Ерделі та Йосипом Бокшаєм [5: 20].
Як стверджує Іван Небесник, з 1931 року і до
кінця свого життя Ерделі проживає в Ужгороді.

Очевидно, він продовжує здійснювати час від часу
поїздки європейськими країнами, але вже не такі
довготривалі [6: 32].
12 лютого 1936 року Товариство образотворчого мистецтва Підкарпатської Русі на чолі з Ерделі організувало виставку місцевих художників у
Братиславі.
У 1937 році, після смерті батька, Ерделі здійснив поїздку до Італії. З 16 грудня 1939 року до 8
січня 1940 року в Ужгороді експонувалися картини, які перед цим були представлені на п’ятій всеугорській виставці у місті Кошіце. Ерделі подав на
вернісаж 21 картину.
Мистецький критик з Будапешта Ернест Каллай, зацікавившись цією виставкою, писав: «…У художників Карпатського краю назовні виходять незаперечні слов’янські прикмети, сильно відрізняючи їх від угорського сприйняття. Ніжніша, безмежна смиренність, зворушлива побожність, трепет перед святістю природи і народу і глибокий,
пронизливий жах від недосяжних для почуттів видінь» [2: 20].
Радянська дійсність виявилася досить жорстокою до митця. На початку 50-х років Адальберт
Михайлович попросив у влади дозволу відвідати
свою рідну сестру, яка жила в Чехословаччині. Проте у цьому йому було відмовлено.
Дружина Ерделі ‒ Магдалина Сливка, з якою
художник прожив на віру 23 роки і узаконив свої
шлюбні стосунки лише за два місяці до смерті, бувало переконувала чоловіка виїхати звідси, приміром, до його рідних сестер у Чехословаччину або
Угорщину. А він на це: «Нікуди звідси не поїду, бо
дуже люблю ці гори, цих добрих і бідних людей»
[7: 7]. Один із учнів Ерделі народний художник України Володимир Микита у дні свого 85-ліття розповідав нам про незабутнього Вчителя: « На жаль,
усіх, хто не вписувався в рамки тодішньої ідеології,
просто знищували. Ерделі з його багатим художницьким і, як з’ясовується тепер, письменницьким
потенціалом, творив на Закарпатті європейську
культуру. Його роботи по цілій Європі, а тут він потрапив у сталінсько-комуністичні жорна». Микита
згадував, як Тетяна Яблонська відмовляла його від
вступу в художній інститут у Києві, де на початку
50-х мистецтвом заправляла ідеологія. «Порадила
їхати додому, в Закарпаття, там Ерделі, Бокшай, Манайло, то і буде твоя академія, ‒ згадував Микита.
‒ Якщо інколи критики вбачають вплив на мою творчість знаменитого французького художника Поля
Сезанна, то це теж завдяки Ерделі, моєму названому батькові, який, будучи у скруті, намагався всім
допомагати» [8: 2].
У день похорону Адальберта Ерделі 20 вересня
1955 року в Ужгороді циганський ансамбль виконував улюблену музику маестро – твори Шопена, а
також відому угорську пісню «У Парижі красне
літо» [2: 30].
У «Моїх думках» за 1953 рік Адальберт Ерделі
написав: «Все, що минає – належить вічності» [9:
402]. Проте у книзі «ІМЕN» в іншому місці знаходимо таку інтерпретацію цієї фрази: «Все, що залиша123
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ється, належить вічності» [2:27]. Як би там не було,
хоча життєва дорога Ерделі виявилася надто
тернистою [10: 4], проте його творчий спадок і
мистецька слава належать Вічності.
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Постановка проблеми. Значний внесок у розвиток науки і культури Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зробив колишній прокурор
Мукачівсько-Чинадіївської домінії графів Шенборнів
Тиводар Легоцький. Коло його наукових інтересів
включало археологію, історію, етнографію, краєзнавство. У свій час його ім'я було відоме далеко за межами сучасного Закарпаття та Австро-Угорщини. Практичну діяльність тісно поєднав із дослідницькою роботою. Стояв біля витоків археологічної науки в
Угорщині, був членом багатьох наукових закладів:
Угорського товариства природодослідників, Угорського етнографічного товариства, Археологічної комісії. Зібрав велику археологічну колекцію. У 1876 році
експонати колекції Легоцького були представлені на
8-му міжнародному Археологічному конгресі в Будапешті. У1907 році організував у Мукачеві музейне товариство, а у власному будинку створив перший у
Закарпатті музей історії та побуту краю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою дослідження наукової спадщини Т. Легоцького ґрунтовно почали досліджувати з кінця ХХ століття. Вже з’ясовані основні віхи наукової біографії
Т. Легоцького, без якого неможливо уявити розвиток гуманітарних досліджень на Закарпатті. Але
недостатньо проаналізовано саме джерельну спадщину Т. Легоцького. Очевидно проблема в тому, що
дослідник писав праці виключно угорською мовою.
За останні два десятиліття вийшло немало окремих статей, присвячених науковцю. На сьогодні
з’ясовано основні біографічні віхи життєпису Т. Легоцького, це зробили у своїх розвідках О. Мазурок
[12], В. Пагиря [17], В. Панкулич [18], О. Ферков [22].
Окремі аспекти археологічної діяльності досліджували нинішні продовжувачі його справи Й. Кобаль
[7-9] і П. Пеняк [19], С. Пеняк [20]. Музеєзнавчої діяльності торкалися О. Малець [13-15] і В. Разгулов
[21], наукових контактів – О. Кобаль [10].
Мета. Ми ставимо за мету подати комплексну
картину наукової діяльності Т.Легоцького і оцінити його загальний внесок у розвиток краєзнавчих
студій на Закарпатті. Узагальнити та донести до
широкого загалу науковий доробок вченого-дослідника, який складає 11 монографій та близько
300 статей, що охоплює цілий комплекс питань з
історії Закарпаття від найдавніших часів до початку XX століття. Т. Легоцький писав угорською мовою. Основна праця ‒ «Монографія Березького комітату» (у 3-х т., 1881–1882, назву рукопису виникла вже після смерті автора, первинна назва ‒ «Історичні колоски»). На основі археологічних памʼяток
автор довів, що слов'яни розселилися у Тисо-Дунайській низовині ще до приходу сюди угорців. Т. Легоцький досліджував проблеми соціально-економічного розвитку Закарпаття, духовної культури
закарпатців та їхньої участі в антигабсбурзьких
війнах XVII–XVIII століть та революції 1848–1849.
Виступав і як фольклорист, знавець звичаїв та обрядів різних народів Закарпаття. Т. Легоцький здійснив ряд експедицій до Сербії і Румунії.
Як археолог і юрист у 1867, 1887 та 1889 роках
побував у Італії, Франції, Англії, Німеччині та

Швейцарії. У 1888 році ‒ в Малій Азії. Зібрав багатий археологічний, історичний та етнографічний
матеріал. У 1907 організував у Мукачеві музейне товариство, створив у власному будинку перший в
Закарпатті музей історії і побуту краю. Колекція Легоцького нараховувала близько семи тисяч предметів. Ця колекція була у свій час найбільшою приватною колекцією у всій Австро-Угорщині.
Виклад основного матеріалу. Народився Тиводар Легоцький 5 жовтня 1830 року у містечку
Фужіне біля сучасного міста Рієки в Хорватії. Початкову освіту отримав у місті Ружемборок (нині
Словаччина). Тут і закінчив шестирічну гімназію
ордена піаристів. Філософські курси проходив у
Рожняві (нині Словаччина). З 1847 по 1851 рік Тиводар Легоцький – студент Кошицької юридичної
академії, брав участь в угорській революції 18481849 років. З 1855 року поселився у Мукачеві. У
1865 році поступив на службу до графів Шенборнів, де пропрацював до виходу на пенсію. Помер 25
листопада 1915 року. Похований у Мукачівській
католицькій церкві св. Мартина [13:4].
З молодих років Т.Легоцький багато подорожує,
вивчає і збирає давні рукописи, колекціонує монети, книги та інше. Враженнями від побаченого та
результатами перших наукових пошуків він ділиться на сторінках тогочасних угорських газет. Крім
історичних і краєзнавчих праць у ці роки він також
пише вірші. У 1860 році Т.Легоцький придбав скарб
бронзових предметів, знайдених поблизу с. Клячаново Мукачівського району. Це дало новий напрямок його дослідженням і заклало основу майбутньої колекції Легоцького. Дослідник встановлює
звʼязок з Археологічною комісією Угорської академії наук й активно долучається до археологічних
досліджень краю і навколишніх територій. Планомірні розкопки доісторичних пам'яток він розпочав наприкінці 1860-х років. У 1870 році біля Сваляви Легоцький уже відкрив багате давньоугорське поховання. Успіхи науковця не залишилися
непоміченими. Його колекція старожитностей стає
відомою не тільки в тодішній Австро-Угорщині,
але і за її межами. Так, у 1873 році, на Всесвітній
виставці у Відні, демонструвалися 54 експонати із
колекції мукачівського юриста. А трьома роками
пізніше, коли в Будапешті проходив XVIII міжнародний археологічний конгрес, на виставці, присвяченій цій події, були представлені 402 камʼяні,
118 бронзових, 4 золоті, 3 глиняні і 1 скляний предмет із колекції Тиводара Легоцького. Паралельно він
займався етнографією, фольклором та історичним
дослідженнями. З-під його пера зʼявилася збірка
перекладів на угорську мову народних пісень українського (руського) (1864) та словацького (1866) населення. З історичних праць цього часу слід вказати на трьохтомну монографію Березького комітату,
де майже на 2 тисячах сторінках викладений величезний історичний матеріал з історії нашого краю
від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Крім цього
він активно займається проблемою збереження
памʼяток історії і культури. Зокрема Т. Легоцький
був одним із перших, хто звернув увагу на необхід125
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ність збереження деревʼяних церков Карпатського
регіону.
Рішення сесії Закарпатської обласної ради «Про
присвоєння імені Тиводара Легоцького Закарпатському краєзнавчому музею» не передбачає фінансових витрат. Та його схвалення сприятиме підвищенню іміджу Закарпатського краєзнавчого музею, вшануванню пам‘яті Т. Легоцького [25].
Тиводар Легоцький багато подорожував. Він побував у Сербії і Валахії (1867), Італії (1887), Польщі
(1888), Болгарії і Туреччині (1888), Швейцарії, Франції, Англії та Німеччині (1889).
З цих подорожей дослідник приносив не тільки
враження, нові знання, але і цінні експонати для
своєї колекції. Легоцький підтримував контакти з
багатьма відомими вченими того часу: Флорешом
Ромером, Ференцем Пулскі, Йожефом Гампелем,
Паулом Рейнеке та іншими.
Археологічна збірка Тиводара Легоцького, що
складалася з понад 7 тисяч предметів, була однією
з найбільших приватних колекцій у тогочасній
Австро-Угорщині. На її базі він мріяв створити публічний регіональний музей. У 1909 році у Мукачеві
розпочало свою роботу Музейне товариство імені
Легоцького, метою якого була підтримка цієї ідеї.
На жаль, домогтися від держави і міської влади
Мукачева виділення під свою колекцію, яку він
мріяв розмістити у центрі міста у будівлі, де народився художник Мігай Мункачі, приміщення, воно
не змогло. Тому перед смертю Тиводар Легоцький
заповів колекцію своїй сімʼї. Після смерті жінка Легоцького (1920 рік), його діти виїхали з Мукачева в
Угорщину, а величезну колекцію свого батька продали братиславському купцю Лазару Зінгеру. Проте нова чеська влада не дозволила вивезти колекцію за межі Чехословаччини. Після багаторічної судової тяганини чехословацька держава викупила
колекцію Легоцького і на її базі у 1929 році офіційно відкрився Земський музей імені Легоцького.
Після Другої світової війни, коли в Ужгороді на базі місцевого музею був створений Закарпатський
краєзнавчий музей, більшу частину експонатів з
Мукачева передали в м.Ужгород [18: 293-295].
Тиводар Легоцький вніс величезний вклад не
тільки у розвиток археології Закарпаття, вивчення
його історії та культури, але і є одним із засновників музейної справи Закарпаття.
Територія Закарпаття була заселена з дуже давніх часів, про що свідчать окремі знахідки часів пізнього палеоліту. Поодинокі знахідки пізнього палеоліту і численні стоянки племен виявлені в багатьох місцях області. Особливо багато археологічних пам’яток матеріальної культури бронзового
віку (ІІ-І тисячоліття до н. е.).
Дослідження показали, що на сучасній території м. Мукачева біля гори Ловачка – Галіч та сіл Клячаново, Іванівці близько 2500 років тому назад жили племена кельтів, які перейшли до осілого способу життя. Вони мешкали тут досить довго, але
під час переселення народів їх витіснили готи та
інші варварські племена, які теж залишили за собою значну кількість археологічних пам’яток мате126

ріальної культури, адже ж кельтам знайоме було
вже і залізо [24: 121-124].
З археологічних розкопок бачимо, що з найдавніших часів на Закарпатті жили люди кам’яного віку і віку бронзи, а понад 2500 років тому назад жили кельти.
У період Римської імперії зупинялись тут готи
та інші варварські племена, після яких Тиводар Легоцький згадує племена слов’ян. І, як відомо нам з
інших першоджерел, ‒ це були слов’янські племена білих хорватів. Білих хорватів тут знайшли і поневолили мадяри, коріння яких проросло аж до наших днів.
У ХІІ століття на Закарпаття вдерлися гуни та
інші кочівники, якими корінне населення в значній кількості винищувалось і перші мадярські королі заселяють Закарпаття рейнськими саксами, рутенами (русинами-українцями) та населенням інших сусідніх країн. Але починаючи з ХІ-ХІІ століть,
тут постійно домінували мадяри. Німці хоч і мадяризувались, проте зберегли свою мову, звичаї тощо, як і слов’яни.
Після нашестя татар король Бейла ІV знов заселяє Закарпаття переселенцями з сусідніх країн, а в
кінці ХІV ст. на Закарпаття переселяється слов’янський князь Федір Корятович, з яким на Закарпатті поселилось багато рутенів (русинів ‒ українців).
На південному – сході Закарпаття, по верхній течії
Тиси жили кочові молдовани. Після поразки повстанської армії Ракоці Ференца ІІ на Закарпаття
поширюється влада Габсбургів, які, роздаючи землі повсталих угорців і рутенів (русинів), переселили на Закарпаття значну кількість німецького
населення, яке кількісно збільшувалося аж до початку ХХ століття [1: 93-95].
Етнографічні межі, за Т. Легоцьким, не мають
чіткого вираження, оскільки в період його життя
та досліджень Закарпаття входило в склад АвстроУгорської монархії. Але виходячи зі згаданих ним
географічних та адміністративних місць, можна
сказати, що Закарпаття, як єдине ціле, в етнографічних межах, займало територію: північно-східну
частину середньо-дунайської низовини з верхньою
течією ріки Тиси та її правих приток: Чорна Тиса,
Тересва, Теребля, Ріка, Боржава, Латориця та Уж,
північно-східними схилами Карпат по лінії перевалів: Ужоцький, Веречанський, Торунський і Яблунецький; по лівій стороні течії р. Тиса з містом Мараморош – Сігет та селами Вишково, Велятин, Королево аж крутого повороту Тиси на південь (в районі міста Чоп) на півдні, Словаччиною на заході, з
Польщею – на півночі.
За рельєфом Закарпаття гірська область 4/5 її
території займають гори. Схили вкриті густими лісами, переважно буковими і хвойними, а на низовинних рівнинах дубовими та багатьма іншими широколистими деревами. Рівнини простяглися тільки вздовж нижніх течій річок. Природа Закарпаття
з його гірським рельєфом, великою кількістю річок, різноманітною рослинністю зумовлює різноманітний тваринний світ. Особливо багато різних
звірів, серед яких виділяється красень олень. Ріки
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багаті на рибу, серед якої виділяється гірська (царська) форель. На території Закарпаття також багато
птахів. В надрах землі значні поклади залізної руди,
руд кольорових металів, бурого вугілля і т.д. і все це з
давніх-давен, в значній мірі, сприяло заселенню
даної території та розвитку господарства [14: 10].
Найдавніше населення займалося мистецтвом,
рибальством, землеробством, а пізніше і ремеслом.
Біля Мукачева, гори Ловачка – Галіш, а також багатьох інших місцях від кордону із Словаччиною і до
Білої Тиси, знайдено стоянки людей, а також багато археологічних пам’яток матеріальної культури.
Вже кельти будували собі постійне житло і обробляли залізо. З нього виготовляли різне знаряддя праці і зброю: двосторонні мечі, наконечники списів, коси, наральники, ножиці, серпи і т. д. З бронзи
– зброю та предмети – інструменти хатнього та господарського вжитку, як наприклад: спис, важкі ножі, стріли, із срібла та бронзи виготовляли різні прикраси такі, як браслети, каблучки, сережки тощо.
Про розвиток землеробства говорить такий
фактор, як великі важкі кам’яні жорна, ручні жорна для розмелювання зерна на борошно та інші потрібні речі – посуд для варіння та печення, різний
декоративний посуд з глини та графіту і маючи
всього необхідного в достатку із задоволенням обробляли землю, розводили домашніх тварин, ловили рибу і довго тут жили.
У період перших угорських королів Закарпаття
належало їм та їхній близькій і далекій рідні; так у
1048 році ця територія належала герцогу Бейлі. І в
цей період, тобто, в ХІ столітті Закарпаття вкривали безмежні ліси, серед диких звірів яких виділявся олень і тому місцевим князям було вдосталь мисливських угідь. І, як підтвердженням цього є документ 1271 року, який говорить, що ці мисливські
угіддя належать святим королям [9: 7].
Після розграбування Закарпаття гунами та іншими кочовими племенами, у ХІІ столітті край поповнюється населенням рейнських саксів, які осідають в Мукачеві, Берегові та Сотмарі і в свою чергу дають нового розмаху у розвитку землеробства
та ремесел.
Після розграбування Закарпаття татарами, король Бейла ІV поповнює населення краю переселенцями з різних сусідніх країн, яким надає великі
пільги, аби тільки відновити розвиток землеробства, ремісництва і торгівлі.
Так, у 1247 році в Берегові видається документ,
який надає переселенцям право усе своє майно перевезти вільно, щоб усі переселенці мали своє управління, в тому числі і суд, щоб своїм панам віддавали десятину; щоб від кожних воріт податком
винні були королю; в межах кордонів мали використовували гори, долини, води. У лісі Берег, який
тяжиться від Берегова аж до Мукачева, дає населенню пасло, яке людина обійде за один день; щоб
міста Мукачево, Берегово та інші мали свої торги;
щоб люди інших націй були вільними своєю мовою, звичаями і т.д.
Про розвиток господарства, подібно до Берегова і Мукачівська домінія стала настільки розквіта-

ти, що навіть у латинським грамоті записано «Villa
Munkács» знову пішла на розквіт. Цьому розквіту
сприяли заходи угорських королів, які дозволили
переселитися народам інших країн на територію
Закарпаття [19: 12].
До кінця ХVІІІ ст. на Закарпатті, в основному,
панувало натуральне господарство, але з кінця
ХVІІІ і початку ХІХ ст. натуральне господарство почало розкладатися і перетворюватися на капіталістичне, але цей процес на Закарпатті проходив дуже повільно. Як і раніше, основною галуззю господарства було землеробство. Орні землі давали низькі
врожаї, оскільки в селян дуже відчувалася нестача
тягла, що також негативно відбилося на якості обробітку землі.
На закарпатські ярмарки приходили купці з Галичини, України, Молдовії та країн Західної Європи. Завозили сюди хутро, промислові вироби, шкіру, віск, мед, горілку, полотно, бавовняні тканини
тощо, а вивозили – дерево, горіхи, овочі, мідь, залізо, вино, фрукти та інші товари.
Порівняно досить швидкому зростанню населення та розквіту господарства Закарпаття сприяло також і зростання єврейського населення. Так, в
кінці ХVІІ ст. століття в Мукачеві жив тільки один
єврей, а у 1903 році – 6567 душ [5: 52-54].
До ХVІІІ ст. населення Закарпаття будує собі
житло з лісу, саману та каменю. Великих споруд не
будували, але відбувався подальший процес закріплення селян протягом ХІV-ХV ст. великі феодали будували собі замки, які були осередками жорсткого економічного і політичного гніту на Закарпатті.
Такі замки були споруджені в містах Мукачеві,
Хусті, Виноградові, а також і в окремих селах. У містах замки збереглися аж до наших днів, а від сільських залишились тільки руїни.
У ХІV-ХV ст. населення Закарпаття споруджувало для феодалів і графів пишні палаци в Мукачеві,
Чинадієві, Берегові та інших містах і селах. Заслуговує уваги і церковно-храмова архітектура. Верховинці будували дерев’яні церкви, що становили
прекрасні архітектурні одиниці в тому чи іншому
помісті. Давніми спорудами є костьоли у Виноградові, Берегові та в окремих селах. У гірській місцевості будували татрові тризрубові багатоярусні
церкви. Шатрові, барокові та готичні храми прикрашені народною закарпатською різьбою. Населення Верховини вміло прикрашало різьбою не
тільки храми, але і свої хати.
У 1810 році в Мукачеві було споруджено нову
ратушу, яку у 1878 році було розширено за рахунок добудови до неї окремих приміщень. У 1903
році почато будівництво нової ратуші, спорудження якої завершено було у травні 1904 року. Згадана ратуша дійшла до наших днів.
Надзвичайно цінною спорудою є нова церква
(костьол), яку почали будувати у серпні 1904 року,
а закінчили у вересні 1905 року. У день 24 вересня
1905 року церкву було урочисто посвячено і здано
її в експлуатацію. Церкву збудовано в готичному
стилі, в якому і дійшла до наших днів [16: 130-133].
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Найдавнішою архітектурною пам’яткою міста
Мукачева є замок, що збудований на вершині гори,
яка знаходиться в південно-західній частині міста.
До кінця ХІV століття замок двічі було зруйновано, спочатку половцями, а пізніше татарами.
У кінці ХІV – початку ХV століть його поновив
подільський князь Федір Корятович, який у цей
час володів Мукачівською домінією. Тоді ж було
побудовано кріпосну стіну з чотирма круглими
баштами, три з яких дійшли до наших днів. Володів ним Федір Корятович з 1396 по 1414 рік.
У цей же період було збудовано і церкву на Чернечій Горі. Згодом церкву було перекладено на вище місце, де вона стоїть і зараз.
Процес закріпачення селян на Закарпатті угорськими феодалами почався у ІІ половині ІХ століття. Угорські феодали спочатку захопили низовинні
землі і поволі витісню вали корінних жителів все
далі у гори, захоплюючи нові землі, і таким чином
до кінця ХІІ століття захопили і гірські райони Закарпаття. Угорські королі роздають землі Закарпаття угорській феодальній знаті [15: 63-67].
Так, у ХІІІ столітті на Закарпатті одержали землі Гунт-Пазмани. Багаті маєтки одержали Рейнгольди.
У ХІV столітті на Закарпатті поселилися Білкеї,
Ілошваї та інші. Захопивши кращі землі угорські
феодали почали розселяти на Закарпатті своїх угорських селян, а слов’ян витісняли в передгірські та
гірські райони. Селянам забороняли залишати ті
чи інші землі і переходити на нові, тобто відбувається процес прикріплення їх до землі. Так, на початку ХІV ст. селяни не мали права переходу від одного феодала до іншого. Селянин не тільки був
прикріплений до землі, а й змушений був платити
своїм панам десяту частину від врожаю і приплоду
худоби, виконувати на користь феодалів безкоштовно різні повинності та різні роботи.
У 1451 році регент на Закарпатті довів до свідомості людей, що землі Федора Корятовича і Мате
герцогів і надалі лишаються за ними, а селяни надалі даватимуть їм десяту частину врожаю та приплоду худоби.
Процес закріпачення селян сприяв класовій диференціації населення. Значна частина кріпаків
позбавилося своїх наділів. Десяту частину від врожаю та приплоду худоби віддавали також церкві.
Від кожних воріт (двору) платили десятину і королю. (Різниця тут тільки та, що кожен двір, що давав податок королю, ‒ це були два повноцінних
двори. Якщо якийсь з них збанкрутів, то королівська казна цього не відчувала, оскільки платив
другий двір) [23: 421-425].
Панщина становила 2-4 дні на тиждень, а подекуди селяни змушені були працювати на пана і всі
6 днів тижня. Протягом ХІІІ- ХV століть кріпаки
змушені були споруджувати для феодалів фортеці,
як наприклад у Мукачеві, Хусті, Виноградові та в
інших місцях.
Кругом замків утворювалися Домініки, групи
сіл, що належали феодалам. Із цих замків-фортець
феодали робили наскоки на сусідніх феодалів, з
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метою пограбування їх, а також ці гнізда були осередками жорсткого економічного і політичного
гніту населення Закарпаття.
Селяни також повинні були своїм тяглом возити на Словаччину, Угорщину, Австрію вино, м'ясо
та інші товари.
Поряд з цим, народні маси Закарпаття вели
мужньо боротьбу проти іноземного гніту і феодальної експлуатації. Боротьбу народних мас також використовували і місцеві феодали.
Трудящі маси Закарпаття брали активну участь
і у народних повстаннях проти феодалів.
Повстання селян 1514 року під проводом Дьєрдя
Дожі охопило не тільки Угорщину, але і все Закарпаття. Повсталі штурмом брали дворянські замки,
громили їх маєтки в Марамороській, Ужанській та
Березький жупах разом з угорськими селянами.
Повстанці разом з міською біднотою та ремісниками і торговцями довгий час тримали в своїх руках і
захоплених кілька замків. Окремі феодали або ж
втекли за кордон, або ж відсиджувались у своїх
замках, уникаючи гніву народних месників. Після
придушення повстання в Угорщині, феодали разом
з урядом кинули війська Закарпаття. Повстання
було придушене. Багатьох колишніх повстанців
повбивали, а хто вцілів, ‒ знайшли притулок у горах, звідки продовжували боротьбу. Після придушення повстання феодали торжествували, а селян
остаточно прикріпили до землі, тобто повністю закріпачили [2: 93-95].
Винятково важкі умови були в солекопів Мараморощини, яких феодали перетворили на каторжників, заборонивши їм взагалі виходити із шахт і
залишати бараки. І як результат гноблення у 1551
році відбувся перший стихійний виступ шахтарів.
Подібні виступи повторювалися як у другій половині ХVІ, так і в ХVІІ столітті, а в цей час у горах
діяли загони опришків.
Поруч з великими магнатами на Закарпатті була значна кількість середнього дрібно маєткового
дворянства, яке за етнічним походженням було переважно рутенським (українським) і угорським.
Згадане дворянство разом з дворянством інших
націй становило соціальну підпору системи феодального гноблення народних мас. Займаючи дрібні службові посади у великих і малих латифундіях,
жупанних та окружних управліннях безжалісно знущалося над селянами, встановлювали додаткові
побори на свою користь, збирали з них різні штрафи. Селянство Закарпаття повністю залежало від
сваволі поміщиків. Панщина до 70-х років ХVІІІ
століття не була регламентована законом, тому селян примушували працювати в поміщицькому господарстві стільки, скільки вимагав пан. Не в кращому становищі були також казенні та монастирські селяни [3: 23-25].
Культура Закарпаття-Русі до ХV століття складала органічну частину всієї давньоруської культури, але писемних пам’яток оригінальної культури
збереглося дуже мало.
У ХVІІ та початку ХІХ століть почала зростати
культура краю. Одним з проявів цього розвитку
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була народна освіта. Виникали церковні та народні
початкові школи, що були на утриманні общин. Учителями в цих школах були ті ж самі дяки, або ж «півцовчителі». Вони вчили писати, читати й рахувати.
Усі видатки за навчання лягали на трудящих, оскільки держава на освіту не давала ніяких коштів.
У наслідок цього сільські общини часто відмовлялися утримувати школу на власні кошти, а цим,
в свою чергу, скористалася церква, яка і взяла освіту до своїх рук, запроваджуючи всюди виключно
релігійні школи і тільки релігійні форми навчання.
Окремі діти, особливо дівчата, вчилися тільки дома. Вони навчалися співати, вишивати, танцювати.
25 вересня 1859 року комісія вищих сановників
міста Мукачева запропонувала римо-католицькому священикові 600 форинтів грошима, а решту
коштів натурою, а саме дровами ‒ паливом, зерном, м’ясом, маслом, молоком, яйцями, сиром та іншим необхідним, щоб монашки взяли на себе відповідальність за навчання дівчат міста [17: 31-34].
У 1868 році було відкрито школу. Першим управителем школи була монашка Орос Теодора, яка
також була і вчителькою. Крім неї в школі вчили
ще три вчительки-монашки. Це була перша дівоча
школа міста Мукачева. Перший контингент учнів
цієї школи складали 123 дівчата різного шкільного
віку. Кількість учнів кожного року зростала і у
1872 році становила 158 учнів. З них 87- римо-католиків, 6 – греко-католиків, 52 – євреї, 13-реформатів. Викладання в школі велось на угорській та
німецькій мовах.
У 1874 році в школі нараховувалось 351 учень,
в тому числі 139 євреїв. Але оскільки в цьому ж році добудовувались нові приміщення школи, кількість дітей зросла до 391 учня.
У 1880 році закінчено будівництво нового корпусу школи на 4 класні приміщення. У новому,
1880-81 навчальному році новий набір учнів зріс
до 416 дівчат, з яких 233 учні були єврейської національності. У наступних навчальних роках кількість населення поступово збільшується, що зробило свій відбиток на контингенті учнів. Так, у
1884-85 навчальному році в школі нараховувалось
543 учні, в числі яких було 85 другорічників.
У 1887 році ця церковна школа переходить у
повне відання держави. Монашки, як вчителі, повністю відраховуються від школи, а на їх місця призначаються світські вчителі. Школа також звільняє
церковні приміщення і переноситься у нові, казенні [10: 9-11].
У 1906-1907 навчальному році у місті Мукачеві,
крім названих шкіл, відкривається нова державна
початкова школа для хлопчиків, і в цьому ж навчальному році контингент учнів становить 727
хлопчиків. Із документів бачимо, що новою школою були задоволені не тільки горожани міста, але
і Міністерство освіти Угорщини. В кінці навчального року директора школи Шаркань Габора, а також
одинадцять рядових вчителів нагороджено було
Орденом Золотої Корони Угорщини.
У 1882 році в Мукачеві відкрито дівочу – горожанську (неповно середню) школу з новим набо-

ром учнів у І клас денного навчання, а також і у
підготовчий клас. У 1882-83 навчальному році в
першому класі горожанської школи нараховувалось 26 учнів, а у підготовчому класі – 34 учні. З наступними навчальними роками, кожного наступного навчального року, школа зростає на один
клас і у 1885-86 навчальному році була повністю
укомплектована класами та учнями. Дана школа
була дуже популярною серед горожан і не могла
забезпечувати всезростаючі потреби населення,
тому у 1892 році Міністерство освіти розпорядилось про подальше розширення школи, тому у цьому ж році почалось будівництво нового, двоповерхового корпусу школи, який повністю здано було в
експлуатацію у 1906-07 навчальному році. В цій
школі тепер вже були паралельні класи «а» і «б», в
яких навчалось до 40 учнів, а всіх учнів у цьому навчальному році 240 чоловік. За релігійним складом було: римо-католиків – 69, греко-католиків –
47, реформатів – 36, євреїв – 82 [15: 63-65].
У ці роки міське управління ставило перед Міністерством освіти питання про відкриття в місті
дитячих садків, що і було задоволено протягом
останньої чверті ХІХ століття, а саме:
- у 1876 році відкрито садок на 100 дітей;
- у 1881 році в садку було 481 дітей;
- у 1885 році відкрито дитячі ясла;
- у 1887 році відкрито ще дитячі ясла;
- у 1891 році відкрито новий дитячий садок, а в
наступні 1892 і 1893 роках ще два дитячих садки,
що в основному на даному етапі забезпечувало потреби горожан дошкільними установами.
У 1892 році у місті завершено побудову нового
корпусу гімназії. За списком рахувалось 181 учень,
в тому числі по класах:
у І кл – 66;
у ІІ кл – 28;
у ІІІ кл – 33;
у ІV кл – 30;
у V кл – 21;
у VІ – 13;
у VІІ кл – 14…
Із цього числа учнів 125 чоловік були Мукачівські міські, 42 учні були із Березької жупи, 13 чоловік з інших жуп і 1 чоловік – іноземець. Кількість
учнів у гімназії щороку зростала настільки, що у
1905-1906 році, наприклад, було 447 чол., а у 19061907 навчальному році кількість учнів зросла до
499 чоловік.
Вищезгадані дані показують, що в Мукачеві у
1906-07 році в усіх школах міста навчалось:
- у дівочій школі 854 учнів;
- у хлопчачій школі 727 учнів;
- у школі змішаного контингенту 419 учнів;
- у горожанській школі для дівчат 240 учнів;
Всього навчалось 2240 учнів.
До цього числа ще додамо учнів гімназії, то загальне число дітей, що навчались у школах міста
становить 2739 чоловік [24: 177-180 ].
У місті Мукачеві також було відкрито і шкільний інтернат для хлопчиків,у якому, в першу чергу, розміщували учнів гімназії, а потім інших шкіл.
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На утримання інтернату держава щорічно асигнувала 1600 корон.
Інтернат був платний і ділився на наступні категорії платежів: плата за інтернат за одного учня
на цілий рік становила 160 форинтів; із загального
числа 10 учнів платили по 80 форинтів, 16 учнів –
120 форинтів і 5 учнів, залежно від домашніх матеріально-побутових умов були на повному державному утриманні і не платили нічого.
У місті Мукачеві у 1872 році було також відкрито і дівочий інтернат, в якому за утримання однієї
учениці щомісяця потрібно було платити 50 крон.
У Мукачеві також існувала і жіноча рада, яка допомагала матеріально круглим сиротам, напівсиротам та дітям бідних. Так, із 1880 до 1902 року жіноча рада щорічно давала грошову допомогу на суму 89122 корони. З того часу для будинку сиріт виділила 13404 корони, а дітям бідним – 4882 корони, що разом складає суму 107408 корон.
У ІV чверті 19 століття в Мукачеві працювала
міська лікарня, в якій до 1880 року було 11 ліжок.
У 1880 році в лікарні на стаціонарному лікуванні знаходилось 235 хворих, а 1195 чоловік доїжджали на лікування, або ж, як видно з таблиці:
1880 рік – 235 хворих на стаціонарі; ‒ 1195 доїжджали на лікування;
1881 рік – 271 хворих на стаціонарі; ‒ 1073 доїжджали на лікування;
1888 рік – 271 хворих на стаціонарі; ‒ 2143 доїжджали на лікування;
1898 рік – 343 хворих на стаціонарі; ‒ 2143 доїжджали на лікування;
Вищезгадану кількість хворих обслуговувало у
1906 році 11 лікарів, 4 військові лікарі, 3 ветеринарні лікарі, 19 акушерок.
У місті були дві аптеки.
З цифрових даних видно, що місто Мукачево
розвивалось досить швидкими темпами і у населення виникла потреба на такі культурно-освітні
одиниці, як театр, бібліотека, казино і т п. У зв’язку
з цим 9 березня 1884 року горожани Мукачева вибрали комісію із 50 чоловік, головою якої обрали
Молнар Даніеля, а секретарем – Гаті Гейзу. На цих
же зборах вирішили, що у найближчий час у місті
повинен працювати театр на 500 чоловік глядачів,
а також і казино [7: 3].
Члени комісії потурбували багато приватних
осіб, а також і державних установ до тих пір, поки
було підібране місце для театру, поки було виготовлено технічну документацію, і поки було розпочато будівництво театру. І 7 березня 1907 року мукачівський театр на 500 глядачів було урочисто
відкрито.
Крім цього у місті були: римо-католицька церква, одна євангелістсько-реформатська, одна грекокатолицька і дві синагоги. Стільки ж було і духовних осіб, які обслуговували із 1553 житлових будинків 14416 мешканців, з числа яких було 2751
римо-католиків, 3493 греко-католиків, 567 євреїв,
38 баптистів, 1590 реформатів [12: 259-262].
Тиводар Легоцький був високоосвіченою людиною, володів кількома мовами, мав надзвичайно
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широке коло зацікавлень, куди входили історія,
археологія, етнографія, мовознавство, генеалогія,
фольклор тощо. Його перу належить більше 11 монографій (кілька багатотомних); близько 300 різних статей та значний рукописний матеріал. З
історичних творів заслуговує на увагу тритомна
«Монографія Комітату Берег», «Нова монографія
міста Мукачева», «Історія греко-католицької церкви комітату Берег» та ряд ін. Найбільший рукопис
архіву ДАЗО Теодора Легоцького «Наша війна», в
якій подана історія з початку світової війни, але
смерть завадила завершенню роботи. Археологічні
дослідження опубліковані у двотомній праці угорською мовою – «Додатки до археології нашої Батьківщини» (Мукачево, 1892, 1912). З етнографічних
і фольклорних робіт ним були здійснені переклади
на угорську мову народних пісень закарпатських
українців, що вийшли друком ще в 1864 році. За
допомогою мовознавства відмінно аналізує місцеві історичні джерела, що в результаті були опубліковані в Ужгороді. Значне професійне визнання
дали монографії – «Берегмедє» і «Мукачівський замок» у 1848-49 рр. Фонд його письмової спадщини
збережений в приватних колекціях та архівах.
Власні рукописи та листи чітко стверджують про
те, що Т. Легоцький займав гідне місце в світовій
історіографії. У фондах Державного архіву Закарпатської області, а також в угорських колекціях, де
багато залишилось від нього документів чи просто
листів, пов’язаних з його діяльністю як репортера.
Найцінніша письмова спадщина – це листи до вчених, які допомогли отримати образ угорської історії, етнографії ХІХ ст. На початку своєї творчості в
щотижневих газетах починають з’являтися праці
Легоцького, їх опубліковують в тому числі й в Ужгороді та Кошицях. Від 1874 року у Берегові Т. Легоцький друкується у щотижневику «Берег». З цього журналу ми дізнаємося про те, що в 1882 р. Т. Легоцький видав монографію в трьох томах з назвою
«Берегвар-медє», в місті заснували комітет, щоб
переглянути зміст революційних подій 1848-49 рр
[22:16].
Науковий доробок Легоцького такий значний,
що його сміливо можна вважати одним із найвидатніших істориків краю другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Поряд із різносторонньою науковою діяльністю
Тиводар Легоцький весь свій вільний час і матеріальні засоби витрачав на збір різноманітних старожитностей. Уже у 50-х роках ХІХ ст. стародавні
рукописи і документи були зібрані ним у такій
кількості, що перетворилися у справжній архів. Попри архівні матеріали він у цей час колекціонує також книги й монети. Натомість його колекція надалі ставала настільки великою та багатою, що Тиводар Легоцький мав намір створити на її базі публічний музей. Однак тоді його мрії не судилося здійснитися, хоча ця думка не полишала його до самої
смерті. Т. Легоцький багато подорожував, об’їздив
майже усі країни Європи, Азії, тому серед старожитностей ми знаходимо грецький посуд, єгипетські статуетки, африканський лук, набір турецьких
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посудин, мозаїку християнських катакомб Риму,
кам’яні сокири із болотних поселень Дакії, та навіть залишки мумії [11: 21-25].
Особливо цінною була його археологічна колекція, що славилася далеко за межами Австро-Угорщини. Тут виділялися скарби бронзового віку і матеріали кельтського поселення Галіш-Ловачки, поблизу Мукачева. Розкопки біля Мукачева, в інших
районах Угорщини та на Близькому Сході значно
збагатили колекцію Тиводара Легоцького. Однак
широкий загал доступу до неї не мав, тож і визріла
в нього ідея створити в місті Мукачево музей.
На сторінках тогочасних газет промайнула чутка, що Т. Легоцький наважується створити таке собі музейне товариство. Над створенням музею працював головний районний нотаріус на той час Тайнел Одон. Зібрані ним старовинні речі округу були
розміщені на перший час в архіві, пізніше були передані музею Легоцького. За пропозицією Тайнела
було створене музейне фінансування, яке згодом
використовували для купівлі масляних картин,
щоб прикрасити графський замок [8: 3].
За 40 років титанічної пошукової праці відомим
мукачівським краєзнавцем Т. Легоцьким, з великим терпінням та ретельністю вдалося зібрати надзвичайно багатий музейний матеріал і класифікувати його – понад 7 тисяч предметів старовини.
Звичайно, така величезна колекція не могла вміститися у приватній оселі, яку йому надав свого
часу граф Шенборн.
Т. Легоцький не тільки збирав старовинні речі,
документи тощо, але й науково обробляв їх та публікував. Під кінець свого життя він знову і знову
повертався до думки про створення музею і передачі своєї колекції для його заснування [18:295].
На зламі ХІХ-ХХ ст. археологічні матеріали зберігалися не тільки у приватних колекціях кількох ентузіастів, а й у Мукачівському монастирі, Ужгородській і Мукачівській гімназіях, Севлюшській горожанській школі [21: 25-27]. «Мукачівське музейне товариство Теодора Легоцького» з 1907 року розпочинає свою історію, коли Легоцький запросив своїх
друзів, прихильників справи додому, щоб розповісти
їм про свій план, про створення музейного товариства на базі своєї колекції. Серед присутніх, крім господаря, на зібранні були: директор гімназії Яків Боннер, учитель історії гімназії доктор Йожеф Янкович
та промисловець Янош Недецеї [20: 34-36].
Своєю невтомною працею Легоцький зумів
узагальнити значну кількість експонатів у своїй
археологічній колекції, яка за кількістю речей та їх
значимості належала до найбільших та найцінніших приватних колекцій того часу. В останні роки
свого життя Т. Легоцький робив все, щоб в Мукачеві був створений громадський музей. Для здійснення задуму Т. Легоцького було вирішено створити музейне товариство, а цю зустріч вважати його
установчими зборами. Збори одностайно прийняли рішення назвати новостворене «Музейне товариство» іменем його засновника. Через два роки
таке товариство почало діяти. Не одержуючи фінансової підтримки ні від держави, ні від міста,

існуючи майже виключно за рахунок членських
внесків, товариство не змогло відкрити музей.
Предмети, які походили з Мукачева, Березького
комітату та інших країн, за життя Легоцького були
виставлені в його власній оселі на Головній вулиці,
куди часто навідувались видатні науковці та відомі громадські діячі. Через кілька років по його
смерті, яка сталася 25 листопада 1915 р., після приєднання міста до Чехословаччини, сім’я Легоцького переселилася в Угорщину, а колекція старожитностей частково була продана його нащадками
продавцю-антиквару Лазару Зінгеру з Будапешта
[6: 7-8]. Однак, чехословацькі державні органи не
дозволили Зінгеру вивезти колекцію (вона деякий
час зберігалася у Мукачівському замку).
Висновки та перспективи. Сучасний мукачівський письменник-краєзнавець М.Дочинець так
підсумував роль Т. Легоцького у житті закарпатського міста: «Герой революції, дворянин з блискучою освітою, фаворит вельмож, він міг стати науковим світилом європейських столиць, але знайшов романтику в камінцях і залізяччі з околиць
провінційного Мукачева. Він не просто створив тут
перший музей на заздрість великим містам. Він
сам був живим музеєм» [3: 12-14]. Винятково високо оцінила значення Т. Легоцького дослідниця угорської історіографії Закарпаття О. Ферков: «Вагомим явищем історіографії Угорщини та Закарпаття стала наукова діяльність Т.Легоцького. Виняткову цінність становлять його дослідження з археології, етнографії та історії. Вчений був кваліфікованим джерелознавцем, опрацював фонди ряду
центральних архівів Угорщини та місцевих – Березької, Угочанської жуп, міста Мукачева, Мукачівсько-Чинадіївської домінії, сім’ї Перені тощо. Угорський вчений звернувся до висвітлення питань історії Закарпаття та його населення з найдавніших
часів і до кінця ХІХ ст. Висновки вченого суттєві,
однозначною є підтримка концепції автохтонності
слов’янського етносу на території історичного Закарпаття. Русинів краю вважав етнічно спорідненими з русинами за Карпатами. Разом з цим Т. Легоцький дослідив процес запровадження угорської
адміністративної системи, юридичне оформлення
кріпосного права та охарактеризував політику Угорської держави стосовно комітатів Верхньої Угорщини, розглядав економічні та соціальні зміни в епоху
середніх віків. Доробок науковця збагачений фактичним матеріалом з історії духовного життя русинів,
характеристикою соціально-економічного життя
представників русинського духовенства. Т. Легоцький вперше в угорській історіографії використав і
відзначив цінність такого джерела як урбарії – документи, що визначали розміри селянських господарств та феодальних повинностей» [22: 10].
Високий рівень археологічних студій Т. Легоцького зумовлений, зокрема, його безпосередніми
контактами з батьком угорської археології Ф. Ромером (1815-1889) й одним з творців центральноєвропейської хронологічної схеми П. Рейнеке (18421958). Також Т. Легоцький зробив вдалу спробу розкрити на фоні релігійних відносин і культурно131
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освітні зрушення у середовищі русинів-українців.
Підкреслив особливу роль єпископів М. Ольшавського та А. Бачинського. Звернувся до проблеми ролі русинів Закарпаття у національно–визвольній
боротьбі угорців почат ку ХVІІІ ст. та 1848-1849 рр.
і багатьох інших. З особою Т.Легоцького в історіографії пов’язане поглиблене вивчення проблеми
історії міст і сіл Закарпаття.
Т. Легоцький – талановитий юрист, археолог, історик, фольклорист, був членом багатьох наукових
товариств, підтримував зв’язки з діячами науки і
культури всієї Угорщини. Його спадщина є важливою ще й тому, що дозволяє розширити, доповнити відомі факти з історії Закарпаття та Угорщини.
Окрім Т. Легоцького, історії Закарпаття та його населення приділяли помітну увагу інші вчені періоду,
у тому числі українські – Я. Головацький, М. Драгоманов. Зведення археологічних пам’яток, які вийшли
в 1892 і 1912 рр., а також численні статті до сьогодні зберегли свою актуальність і цінність, особливо в галузі картографування пам’яток регіону
[4: 121-122].
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Постановка проблеми. Сучасний мистецький
простір України є багатовимірним, неоднозначним
явищем, мінливим, із різними показниками художнього, креативного та інших рівнів. Своє місце у
ньому належить і Осіннім Салонам «Високий Замок»,
що проводяться у Львові. Визначає проблематику
статті своєрідний погляд авторів на технічні характеристики цих салонів, склад їх учасників.
Від початку проведення Осінніх Салонів у Львові стислий аналіз кожної виставки здійснює заступник директора Львівського палацу мистецтв з
науково-мистецької діяльності О. Луковська, можливість ознайомлення з яким надають нам каталоги виставок. Цінними для нас є думки щодо стратегії проведення салонів, висловлені у вступному
слові до окремих каталогів науковця О. Голубця.
Інформація про Осінні Салони регулярно оприлюднюється на інтернет-сайті.
Метою нашого дослідження є визначити особливості складу учасників львівських салонів на основі окремих статистичних показників.
Виклад основного матеріалу. 20 років тому у
Львові було відкрито культурно-мистецький центр
«Львівський палац мистецтв», найбільший на той час
в Україні за своїми виставковими площами [13]. Палац мистецтв – це місце проведення великих виставок та різноманітних мистецьких акцій, презентацій
і фестивалів. З нагоди цього свята у стінах нового
палацу відкрилась художня виставка, учасниками
якої стали члени Львівської спілки художників.
Потреба у виставках нового типу, не приурочених до
певних політичних дат і подій, назріла давно, і художники набагато більш вільної творчої орієнтації,
ніж загал, члени Клубу українських митців, зініціювали появу такої виставки [2: 6].
У наступному, 1997 році, виставка відбулась
знову у цьому ж форматі вже як щорічний Осінній
Салон «Високий Замок», ідею проведення якого підтримали також адміністрація Львівського палацу мистецтв і Львівська обласна організація НСХ України.
Від самого початку метою Осіннього Салону стало
надання можливості виставляти свої роботи художникам, які працюють у різних видах мистецтва, у різних стилях та хотять поділитись своїми творчими
надбаннями перед колегами та публікою [3: 5].
Відтоді Осінні Салони стали одним із найбільш
відвідуваних заходів, які відбуваються у Львівському палаці мистецтв. Львівський мистецтвознавець О. Голубець зазначив, що вони стали «..періодичною, очікуваною художниками мистецькою подією Львова», у якій беруть участь художники усієї
України, а ІV-й Осінній Салон «Високий Замок» у
2000 році набув статусу Міжнародного завдяки залученню до участі і закордонних колег [2: 6].
Незабаром ця творча акція також святкуватиме
двадцятиріччя. Ми поцікавились якісно-кількісними характеристиками Осінніх Салонів та динамікою
їх змін на основі вибіркового аналізу виставок.
На V-й ювілейний Салон у 2001 році з поданих
557 творів було відібрано 207 різних робіт 141-го
учасника. У 2004 році подано 450 робіт, відібрано
254 твори. У Х-му ювілейному Салоні у 2006 році
брали участь 280 учасників. Понад 400 мистецьких
творів 210 авторів було експоновано на Салоні у
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2009 році, на якій, як і на попередніх виставках, домінуючими є живописні полотна. У 2010 році до
конкурсного відбору було подано понад 600 творів
різних видів та напрямків мистецтва 300 авторів. В
результаті двох етапів відбору до експозиції Міжнародного Осіннього Салону «Високий Замок» увійшло
близько 400 художніх творів 250 авторів з різних регіонів України. Осінній Салон 2010-го року продемонстрував значно більшу участь, окрім українських
художників з Івано-Франківська, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Тернополя, Чернівців, Запоріжжя, Хмельницька, Донецька та Криму, митців із-за кордону, з
Польщі, Нідерландів, Шотландії, Норвегії, Латвії,
Азейбарджану, Монако, Угорщини, США, Китаю.
Рік 2010-й закріпив якісні зміни у форматі львівських Салонів: в його межах стали проводити ще
дві цікаві виставки (за принципом «три в одному»). Одна відтепер присвячується пам’яті видатного українського митця, а на другій презентуються роботи творчої молоді, студентів, талановитих
художників-плакатистів з усієї України, які по суті
у режимі «он-лайн» відображають нагальні соціальні проблеми суспільства. Презентація робіт відомого українського живописця та графіка ХХ століття Олекси Шатківського вперше ознайомила сучасну молодь із його малярськими творами [3: 3; 14].
Досягнення молодих митців на щорічній Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український плакат у
Львові» демонструються у каталогах. Молодь також активна – 88 учасників запропонували понад
200 плакатів. З них близько 100 увійшли до експозиції: це роботи 20-ти студентів з Києва, 12-ти – з Черкас, з Луганська – 8-х, 15-ти – з Дніпропетровська, зі
Львова –21-го, з Косова – 5-х, двох з Ужгороду, по
одному представнику з Вижниці, Хмельницького,
Одеси, Чернівців та Луцька, усього 22 хлопця і 66
дівчини [10]. (Порівняймо, у 2008 році, ще поза межами Осінніх Салонів, усього виставлялись 13 хлопців і 41 дівчина, з них 54 учасники з Києва та Львова,
і по одному представнику з Ужгорода, Івано-Франківська, Одеси, Чернівців та Вінниці. Тоді ж львівський мистецтвознавець Р. Яців відзначив високий
коефіцієнт свіжих ідей у роботах, натомість зауважив, що політичному плакату, на той час, була присвячена мінімальна увага [8: 96; 11; 12: 3]).
Наступний ювілейний ХV-й Салонний показ робіт 2011-го року дав змогу узагальнити художні
тенденції останнього десятиліття та замислитись
над змінами, які відбуваються у сучасному мистецтві. За словами О. Луковської, аналіз творів художників, що регулярно виставляли свої роботи,
показав, що окремі митці ніби застигають у часі,
демонструючи відпрацьовані творчі підходи. Таке
свідоме або підсвідоме відсторонення від процесів,
що відбуваються у сучасному мистецтві, гальмують їх творчий розвиток, художники не прагнуть
самовдосконалюватись далі.
У межах Салону відбулась виставка знаного українського художника та скульптора Михайла
Дзиндри до 90-ї річниці з дня його народження та
вечір пам’яті і виставка живопису, присвячена 30річчю з дня народження львівської художниці та
поетеси Юлії Пігель (Рути Вітер).
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На ювілейній V-й (а у межах Салону – 2-й) виставці «Український плакат у Львові» було представлено
роботи переважно студентів та випускників Української академії друкарства, Львівського державного
коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім.
І. Труша, Луганського коледжу мистецтв, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Разом зі своїми студентами презентував свої
плакати і відомий український плакатист, дизайнер-графік, професор Віталій Шостя [4: 3].
Особливо помітно, що не всі художники сприймають Салони у Львівському палаці мистецтв як
престижну виставку-конкурс, стало у 2012 році.
Цю тенденцію засвідчив ряд відхилених виставкомом робіт під час їхнього відбору для формування
експозиції. Дослідники нарікають, що до виставки
слід серйозно готуватися, адже Осінній Салон – це
можливість для митців переглянути річні напрацювання та виставити найкращі, найоригінальніші зі своїх творів. Водночас було зауважене зростання зацікавленості участі у Салоні молодого покоління (це поза форматом «Українського плакату
у Львові»). Традиційно представлені роботи художників з Києва, Одеси, Харкова, Тернополя, ІваноФранківська, Чернівців, Закарпаття, Львова і т.д. та
невелика кількість закордонних учасників дали
можливість порівняти розвиток та відмінності різних мистецьких шкіл. А творчість українського видатного метра презентувалась роботами художника-бойчукіста Охріма Кравченка [5: 3].
На Осінньому Салоні 2013-го року представлено
роботи 250 авторів із різних областей України, а також Польщі, Великобританії, Литви та Норвегії. Виставка продемонструвала незмінне лідерство живопису в експозиції і невеликої кількості творів декоративно-ужиткового мистецтва. Стало помітним також зменшення кількості закордонних учасників.
Важливою подією на Осінньому Салоні 2013 р.
стала виставка відомого львівського художника Романа Сельського до 110-річчя від його народження,
що викликала неабияку зацікавленість глядачів.
Різноплановість художників-плакатистів продемонструвала нам експозиція «Український плакат у Львові». Митці, здебільшого студентська молодь з різних регіонів України, виявили надзвичайну активність: на виставці налічувалося понад
сто плакатів 73-х авторів: зі Львова – 37 авторів, з
Києва – 14, один представник з Луцька, з Косова –
13 учасників та 8 авторів з Луганська [6:3; 15].
У 2014 році, у переломний через політичні і військові події рік для України, у Осінньому Салоні
взяло участь 250 митців з різних регіонів та з-за
кордону, які виставили близько 300 творчих робіт.
Цікаво, що середнє та старше покоління художників виявилося менш заанґажованим щодо проблем
сучасності, аніж молоді автори, які не просто висловлювали громадську позицію, мистецтво для
них стало формою дії, зброєю у боротьбі за свою
країну. Разом з тим виставка продемонструвала
традиційну перевагу живопису, який доповнюють
інші види мистецтва, а також – розмаїття тематичного та жанрового спрямування, від предметно-фігуративних до асоціативно-образних рішень.
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Особливо добре критичне відображення реальної дійсності прочитується у плакатах, тематика
більшості яких торкається болючих проблем країни. До виставки «Український плакат у Львові» подало роботи 16 киян і 27 львів’ян та один лучанин.
Справжнім відкриттям виставки стала унікальна
фотоекспозиція та декілька оригінальних праць львівського скульптора Володимира Сколоздри [7: 3].
Експозиція Осіннього Салону 2015 року була зібрана з 410-ти творчих робіт, які подали 282 учасника, це живописні декоративні, дизайнерські та
інші. Позитивною тенденцією, на відміну від попередніх виставок, стала творча реакція художників
на актуальні для України теми. Великий розголос
серед відвідувачів виставок Львівського Палацу
мистецтв дала виставка творів Василя Федорука,
який трагічно, передчасно пішов з життя [8: 2-3].
«Український плакат у Львові» презентували 42
молодих автора, студентів вищезазначених навчальних закладів: 11 учасників з Києва, 28 зі Львова, по
одному з Івано-Франківська, Тернополя і Росії. З
них 9 юнаків і 33 дівчини, що підтверджує тенденцію попередніх конкурсів соціального плакату у
гендерному аспекті.
Цікавим є аналіз кількості творів за видами мистецтва та технікою виконання. Так, на виставці
2010-го року було експоновано наступне:
живопис (п., о., картон, акрил) – 172 роботи;
живопис (акварель) – 4 роботи;
живопис (туш, гуаш, пастель) –13 робіт;
живопис (темпера, левкас, акрил) – 9 робіт;
авторські техніки (у т. ч. черпаний папір – 2) –
13 робіт;
скульптура малих форм (у т.ч. гальванопластика – 1) – 26 робіт;
декоративно-прикладне мистецтво (у т. ч. вітраж – 1) – 20 робіт;
графіка – (у т.ч. сангіна – 1) – 12 робіт
фотографія – 6 робіт.
Незначними відмінностями від попередньої вирізнялась виставка «Високий Замок» 2013-го року,
на якій презентувались відповідні види мистецтва
та техніки виконання. Вона вкотре стала підтвер-

дженням певної сталості у смаках авторів у підготовці експозиційних творчих робіт:
живопис (п., о., картон, акрил) – 156 робіт;
живопис (акварель) – 13 робіт;
живопис (туш, гуаш, пастель) – 3 роботи;
живопис (темпера, левкас, акрил) – 5 робіт;
авторські техніки (фелтінг – 1; черпаний папір
– 3) – 17 робіт;
скульптура малих форм (декоративна пластика) – 42 роботи;
декоративно-прикладне мистецтво (у т.ч. вітраж – 2) – 32 роботи;
графіка – 32 роботи;
фотографія – 1 робота; композиції – 4 роботи.
Особливо не вирізнявся художній ряд і наступної виставки на Салоні у 2014-му році. Що Львів –
місто малярське, підтверджує пропорційність запропонованих на виставку живописних полотен по
відношенню до інших видів мистецтва:
живопис (п., о., картон, акрил) – 166 робіт;
живопис (гуаш, акварель) – 18 робіт;
авторські техніки (мішані, фотоколажі) – 16 і 16
робіт;
скульптура малих форм (декоративна пластика) – 47 робіт;
декоративно-прикладне мистецтво (у т. ч. батик, авторські техніки, графіка на шовку – 1 робота, інсталяція – 1) – 16 робіт;
графіка (офорт, лінорит, комп’ютерна графіка)
– 3 роботи;
графіка (туш, перо, пастель, сепія) – 4 роботи;
графіка (темпера, левкас, акрил) – 5 робіт.
Щодо гендерного аналізу Осінніх Салонів, то за
результатами підрахунків добре видно співвідношення учасників виставок за віком і статтю, простежуються періоди, коли народжувались більш
активні покоління художників, а коли роками мистці
були більш пасивними. Накопичення статистичних
підрахунків про склад і кількість учасників з різних
регіонів з часом можуть відобразити певні тенденції
– негативні чи позитивні – динаміки розвитку
мистецької культури у суспільстві, зокрема. Якнайкраще це простежується у наступних таблицях.

Таблиця 1.
Участь художників Львова, жінок та чоловіків, у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2000-й рік
№
з/п
1
2
3/5
6
7/9
10
11
12
13
14
15/18
19/21
22/23
24/25
26
27/28

Жінки, рік народження,
кількість осіб
1941
29/30
1976–2
1954
31/32
1977–2
1957–3
33
1978
1958
34/36
1979–3
1959–3
37/40
1980–4
1960
41/42
1981–2
1961
1962
1964
1965
1966–4
1967–3
1969–2
1970–2
1971
1974–2

№ з/п
1
2
3
4/5
6/7
8
9/10
11/12
13
14
15/17
18/19
20/21
22
23
24/26

1919
1922
1925
1929–2
1933–2
1935
1938–2
1939–2
1940
1942
1943–3
1944–2
1945–2
1946
1947
1948–3

Чоловіки, рік народження,
кількість осіб
27/28
1950–2
69/70
29/33
1951–5
71/73
34/37
1953–4
74
38/39
1954–2
75/77
40/44
1955–5
78
45
1956
79
46
1957
80/83
47/51
1958–5
84/89
52/53
1959–2
90/91
54/57
1961–4
92/95
58/59
1962–2
96/98
60/61
1963–2
99/100
62/64
1964–3
101/102
65/66
1966–2
103
67
1967
104
68
1968

1969–2
1970–3
1971
1972–3
1973
1974
1975–4
1976–6
1977–2
1978–4
1979–3
1980–2
1981–2
198
1983
135
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Аналіз складу учасників Осіннього Салону показав, що свої творчі роботи презентували 42 художниці зі Львова, віком від 19-ти до 59 років. Серед

львівських художників, які виставлялися, а це 104
чоловіка, віковий діапазон більший: від 17-ти і до
81 року.
Таблиця 2.
Участь художників, жінок та чоловіків,
у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2000-й рік, з інших міст України

жінки
1 1973

Одеса
чоловіки
1
1939
2/3 1943–2
4
1945
5/6 1949–2

Чернівці
жінки
чоловіки
1972
1
1948
2
1962

1

Харків
чоловіки
1 1960

3

1974

Тернопіль
чоловіки
1 1942
2 1951
3 1953
4/ 1954–2
5
6 1956
Дніпро
7 1962
чоловіки
8 1963
1
1950
9 1965
1 1978
0
Рівне
Бережани
жінки
чоловіки
жінки
1
1949
2
1978

1

1967

1

1967

Закарпаття
жінки
чоловіки
1 1958
1
1950
2 1964
2
1952
3
1959
4
1962
Київ
чоловіки
1
1956

5
6
7

1964
1966
1967

Харків
чоловіки
1
1960
Кременчук
1
1962
Донецьк
чоловіки
1
1959
Ново-

Івано- Франківськ
жінки
чоловіки
1

1968

1

1978

волинськ
чоловіки
1

1927

Навіть при окремих неточностях підрахунку,
зберігається відповідне пропорційне співвідношення основних показників, які відображають
більш-менш реальну ситуацію участі, складу учасників Осінніх Салонів. Окрім українських художни-

ків, у Салоні брали участь: американець 1933 року
народження, вірменин 1940-го року народження,
литовська мисткиня 1961 року народження та поляки – 1929 і 1962 років народження і дві польки,
одна з них 1970 року народження.
Таблиця 3.
Участь художників Львова, жінок та чоловіків, у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2010-й рік

№ з/п
1
2
3
4
5
6/7
8
9
10
11
12/13
14
15/16
17
18
19
20
21
22
23
24/25
26

Жінки, рік народження
і кількість
1941
27
1975
1949
28/29
1979–2
1951
30/34
1980–5
1953
35/37
1981–3
1954
38
1982
1955–2
39
1983
1956
40
1984
1957
41
1985
1958
42
1986
1959
43/45
1987–3
1960–2
46
1988
1961
47/48
1989–2
1962–2
49/50
1990–2
1964
51/52
1991–2
1966
1967
1968
1970
1971
1972
1973–2
1974

Отже, усього 52 художниці вікового діапазону
від 19-ти і до 69-ти років, так само, як і у 2000-му
році, брали участь у Осінньому Салоні десять років
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№
з/п
1
2
3
4/6
7/8
9/12
13
4
15/17
18/21
22
23/25
26/27
28/30
31/35
36/38
39/40
41/43
44
45/50
51/53
54/55

Чоловіки, рік народження
і кількість
1922
56/57
1961–2
1933
58/60
1964–3
1936
61
1968
1939–3
62
1970
1941–2
63/64
1972– 2
1942–4
65
1973
1943
66/67
1974–2
1946
68/69
1976–2
1947–3
70
1977
1948–4
71
1978
1949
72/73
1979–2
1950–3
74
1981
1951–2
75/76
1982–2
1952–3
77
1983
1953–5
78/80
1985–3
1954–3
81/82
1986–2
1955–2
83
1987
1956–3
84/86
1988–3
1957
87/89
1989–3
1958–6
90/91
1990–2
1959–3
92
1991
1960–2
93
1993

по тому. А серед 93-х учасників, чоловіків, наймолодшим був 17-ти річний юнак, а найстаршим
учасником – 88-ми річний ветеран мистецтва.
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Таблиця 4.

Участь художників, жінок та чоловіків,
у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2010-й рік, з інших міст України
Одеса
жінки
1
1940
2
1950
3
1965
4
1971
5
1975
6/7
1980
8
1987

чоловіки
1
1950
2/3
1952–2
4
1955
5
1958
6
1959
7
1961
8
1970

9
10

9
10
11

1988
1991

Тернопіль
жінки
чоловіки
1
1949
1
1942
2
1959
2
1950
3
1964
3
1951
4
1978
4
1954
5/6
1986–2
5
1955
6
1956
7
1960

1986
1988
1989

8
9

1981
1987

1
2
3
4
5

1
2/3
4

ІваноФранківськ
чоловіки
Севастополь

Вінниця

Харків

1

1978

жінки

чоловки

чоловіки

2

1985

3

1

1970

1

1953

1

Київ
жінки
чоловіки
1952
1
1939
1961
2
1960
1979
3
1981
1980
4
1984
1985
5
1990
Луцьк
жінки
чоловіки
1955
1
1961 ‒ 2
2
1982
3
Чернівці
жінки
1951

1949
1966
1971

чоловіки
1

1952

Черкаси

1981

2

1962

жінки

1985

3

1978

Окрім того, у Салоні презентували свої твори
голландець 1938-го року народження, норвежець
1945-го року народження, шотландець 1962-го ро-

1

Закарпаття
чоловіки
1
1960
2
1962
3
1975
4
1983
5
1985

1

1966

ку народження, американець 1975-го року народження і троє поляків відповідно 1929-го, 1955-го і
1987-го років народження, усі чоловіки.

Таблиця 5.
Участь художників Львова, жінок та чоловіків, у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2013-й рік
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/13
14/15
16
17/19
20/21
22/23
24
25
26/27
28
29/30
31/32
33/34

Жінки, рік народження,
кількість учасниць
1941
35/36
1981–2
1946
37/38
1982–2
1949
39/40
1983–2
1953
41
1984
1954
42
1985
1955
43
1986
1957
44/46
1987–3
1958
47/50
1988–4
1959
51/52
1989–2
1960–4
53/55
1990–3
1961–2
56/58
1991–3
1962
59
1992
1964–3
60/62
1993–3
1967–2
63
1994
1968–2
1969
1971
1972–2
1973
1977–2
1979–2
1980–2

У Осінньому Салоні «Високоий Замок» 2013-го
року брали участь 63 художниці львів’янки від 72-х

№ з/п
1
2
3
4/5
6
7/8
9
10
11
12
13/15
16/17
18
19/21
22/25
26/29
30/31
32/36
37/41
42
43/45
46/47

Чоловіки, рік народження,
кількість учасників
1922
48/50
1960–3
1933
51/53
1961–3
1939
54
1962
1941–2
55/56
1963–2
1940
57/59
1964–3
1942–2
60
1965
1043
61
1968
1944
62
1972
1945
63
1973
1947
64/65
1974–2
1948–3
66/67
1975–2
1949–2
69/69
1978–2
1950
90
1980
1951–3
91
1982
1952–4
92
1985–3
1953–4
93/95
1986–3
1954–2
96
1987
1955–5
97/99
1988–3
1956–5
100/104
1989–5
1957
105/112
1991–8
1958–3
113/114
1993–2
1959–2

до 19-ти років та 114 художники львів’яни, від 91-го
до 20-ти років.
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Участь художників, жінок та чоловіків,
у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2013-й рік, з інших міст України

1/2
3
4
5
6
7
8
9

Одеса
жінки
чоловіки
1970–2
1
1955
1971
2
1959
1978
3
1961
1979
4
1985
1981
1986
1987
1994

Севастополь
жінки
1
1968
2
1987

1
2

Луцьк
жінки
1961
1964

Тернопіль
чоловіки
1
1950
2
1956
3
1957
4
1963
5
1965
6
1981
7
1982
8
1991

Чернігів
жінки
1
1956

Чернівці
жінки
чоловіки
1
1951
1
1947
2
1961
2
1951
3
1964
3
1952
4
1962
5
1965
6
1971

Ужгород
жінки
чоловіки
1
1958
1
1966
2
1991
Луганськ
жінки
чоловіки
1
1956
1
1958
2
1995
Івано-Франківськ
чоловіки
1
1951
2
1956
3
1984
4
1988

Суми
чоловіки
1/2
1951–2
3
1953
4
1965

З іноземних художників, які виставляли свої
творчі роботи на Салону – поляки 1929-го, 1953-го

Таблиця 6.

і 1972-го років народження і учасник з Норвегії
1946 року народження.
Таблиця 7.

Участь художників Львова, жінок та чоловіків,
у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2014-й рік
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/13
14
15/16
17
18
19/22
23/24
25
26
27/28
29
30
31/32
33
34
35/37
38/39

Жінки, рік народження, кількість
учасниць
1941
40
1984
1946
41/42
1985–2
1949
43/44
1986–2
1951
45/47
1987–3
1954
48/51
1990 – 4
1955
52/54
1991 – 3
1957
55/57
1992 – 3
1958
58/61
1993 – 4
1959
62/69
1994 – 8
1960–4
70
1995
1962
1964–2
1965
1966
1967–4
1968–2
1969
1970
1971–2
1972
1974
1977–2
1979
1980
1981–3
1983–2

Природно, що найбільше учасників виставок
«Високий Замок» завжди буває із Західної України.
У 2014 році було 70 художниць віком від 19-ти до
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№ з/п
1
2
3
4
5/6
7
8
9/10
11
12/13
14/15
16/18
19/20
21
22
23/26
27/31
32/36
37/43
44/48
49
50/51
52/57
58
59/60
61/63

Чоловіки, рік народження, кількість учасників
1922
1933
1935
1936
1939–2
1940
1941
1942–2
1943
1945–2
1947–2
1948–3
1949–2
1950
1951
1952–4
1953–5
1954–5
1955–6
1956–5
1957
1958–2
1959–6
1960
1961–2
1962–3

64/66
67
68
69
70/71
72
73/74
75/76
77
78
79
80
81
82
83/84
85
86
87/91
92/94
95/96
97/98
99/101
102/103
104
105

1963–3
1964
1965
1966
1967–2
1970
1972–2
1974–2
1975
1976
1980
1981
1982
1984
1985 –2
1986
1988
1989–5
1990–3
1991–2
1992–2
1993–3
1994–2
1996
1997

73-х років та 105 учасників від 17-ти і до 92-річного художника зі Львова та Львівщини.
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Участь художників, жінок та чоловіків,
у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2014-й рік з інших міст України

1
2

1

1

Чернівці
чоловіки
1
1952
2
1962
3
1964
Івано-Франківськ
жінки
чоловіки
1969
1
1984
2
1988
Київ
жінки
чоловіки
1993
1
1977
Крим
чоловіки
1
1949
2
1978
жінки
1951
1974

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Чернігів
жінки
1956
1961
1968
Тернопіль
чоловіки
1950
1954
1956
1957
1963
1965
1976
1977
1983

Знову у стінах Палацу мистецтв презентували
свої новітні творчі праці минулорічні гості, іноземні

Донецьк
чоловіки
1
1943

Вінниця
чоловіки
1
1985
Запоріжжя
чоловіки
1
1976
Хмельницький
чоловіки
1
1982

1
3
3/4
5
6
7

1
2
3
4
5

Таблиця 8.

Одеса
жінки
чоловіки
1959
1
1955
1971
1978–2
1983
Дніпро
1986
чоловіки
1994
1
1950

Закарпаття
чоловіки
1958
1962
1978
1987
1991

1
2
3
4

Луцьк
жінки
1950
1961
1964
1978

учасники – поляки 1929-го, 1953-го і 1972-го років
народження і норвежець 1946 року народження.

Таблиця 9.
Участь художників, жінок та чоловіків, у виставці Осінній Салон «Високий Замок» – 2015-й рік
№з/п
1
2
3
4
5
6
7

Місто, регіон, країна
к-сть учасниць
№з/п
к-сть учасників
Вінниця
1
1
Білорусь
1
Дніпро
1
2
Вірменія
1
Київ
1
3
Норвегія
1
Луцьк
1
4
Франція
3
Рівне, обл.
4
Суми
2
Чернігів
2

Висновки. Отже, як зазначав президент художньої спілки «Клуб українських мистців» В. Савчук:
«Осінній Салон «Високий Замок» став незаперечно
важливою подією в мистецькому процесі Львова та й
України взагалі. Вагомим контраргументом (чи конкурентом) йому, безумовно, могла б стати лише інша
щорічна акція такого масштабу, здатна об’єднати художників» [9: 5]. На основі здійсненого статистичного аналізу складу учасників, можемо скласти умовну мапу творчої активності художників з різних
регіонах України, які віддають свої твори до експозиції у львівських Салонах, та по вікових категоріях. Здійснений аналіз відображає певну стабільність складу учасників Осінніх Салонів «Високий
Замок» у Львівському палаці мистецтв, сталість
участі художників з різних місцевостей навіть у незначному (у історичному вимірі) часовому відрізку. У майбутньому такий огляд допоможе відчути
появу змін, визначити за їхньою якістю керунок
подальшої роботи Осінніх Салонів, їх популяризації у широких колах суспільства. За сухими цифрами проглядається демократичність «Високих Замків» у гендерному та віковому аспекті, яка аналогічна рівню демократичності у країні у цілому

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Місто, регіон, країна
Польща
Закарпаття
Івано-Франківськ
Львів, Львівщина
Одеса
Тернопіль, обл.
Чернівці

кількість
учасниць
1
3
1
83
6
3
1

кількість
учасників
3
5
2
116
1
6
2
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Дуда Н. М. Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді. У статті проаналізовано життєву та творчу спадщину митрополита УГКЦ
Андрея Шептицького щодо опіки і виховання дітей та
молоді. Пріоритет виховання він покладає на сім’ю,
Церкву та суспільство. Досліджено та представлено характеристики опікунської та виховної діяльності митрополита Андрея Шептицького на основі його листів, творів та архівних документів.
Ключові слова: митрополит Андрей Шептицький,
опіка, виховання, діти, молодь, захоронки (сиротинці).
Дуда Н. М. Митрополит Андрей Шептицкий – опекун и воспитатель детей и молодежи. В статье проанализировано жизненное и творческое наследие митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого в области опеки и
воспитания детей и молодежи. Приоритет воспитания
он возлагает на семью, Церковь и общество. Исследованы и представлены характеристики попечительской и воспитательной деятельности митрополита Андрея Шептицкого на основе его писем, произведений и архивных
документов.
Ключевые слова: митрополит Андрей Шептицкий,
опека, воспитание, дети, молодежь, захоронки (детские
дома).
Duda N. M. Metropolitan Andrei Sheptytskyi ‒ guardian and tutor of children and youth. The article analyzes
the life and creative heritage of the Ukrainian Greek Catholic
Church Metropolitan Andrei Sheptytskyi in the area of care
and education of children and youth. Sheptytskyi emphasized that the priority of education belongs to family, Church
and society. Researched and presented characteristics of
patronizing and educational activities of Metropolitan Andrei Sheptytsky are based on his letters, works and archival
documents.
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Постановка проблеми. Єпископ, релігійний та
національний діяч, меценат, духовний батько українського народу, ‒ ці та багато інших титулів, які
можна ще довго перечислювати, вказують на жертовне і ревне служіння, яке протягом свого життя
звершив митрополит Андрей Шептицький для українського народу. Відповівши на Боже покликання, посвятивши своє життя Богові, митрополит Андрей Шептицький не обмежується працею на духовній ниві, але цілковито посвячується на служіння
українському народу. Як він сам сказав, ставши
єпископом Української Греко-Католицької Церкви:
«Від сеї хвилі я, з приказу Христа, маю бути не лиш
Вашим братом, але Вашим пастирем, Вашим вітцем; маю вже лиш для Вас жити, для Вас з цілого
серця і з цілої душі працювати, для Вас все посвятити, за Вас, як буде того треба, життє своє положити» [14: 3]. Ці слова він засвідчив власним життям, ставши духовним батьком українського народу. Він пережив з своїм народом часи великих
лихоліть, та, незважаючи на усі труднощі, лишився
вірним йому до кінця.
Своєю працею митрополит Андрей намагався
допомогти усім, та особливу турботу і увагу приділяв опіці і вихованню дітей та молоді, котрі, завдяки його батьківській опіці, зростали свідомими українцями, будівничими української держави. Тим
зробив великий внесок у розбудову українського
суспільства, становлення та побудову української
держави. Митрополит Андрей Шептицький навчав:
«Найважливіша справа для Церкви, народу й родин – аби діти були добре виховані» [20: 9]. Ці слова і стали однією з напрямних його життя. Опіка і
виховання підростаючого покоління виразно проявляється у його життєвому шляху і навчанні.
Життя і діяльність митрополита стали предметом дослідження численних науковців, істориків,
богословів ще за його життя. Зокрема відомою стала бібліографічні спогади матері митропоиита Софії Шептицької про сина ‒ одне з найважливіших
документальних джерел до біографії Митрополита
Андрея Шептицького: «Молодість і покликання о.
Романа Шептицького», а в подальшому про митрополита писали: його наступник патріарх УГКЦ Йосиф Сліпий, його учень і приятель Кирило Королевський, та багато інших авторів, та більшість
цих праць мали на меті описати його життєвий і
творчий шлях, суспільно-політичну, екуменічну,
церковну діяльності. Водночас, через багатовекторну діяльність митрополита численні ділянки
його життя, вчення і діяльності залишаються і до
сьогодні мало дослідженими і знаними, а отже потребують подальшого дослідження.
Мета статті: дослідити та представити характеристики опікунської та виховної діяльності митрополита Андрея Шептицького.
Виклад основного матеріалу. Опікун дітей
Перш ніж говорити про виховання кир Андрей
розумів, що необхідно подбати, щоб діти мали найнеобхідніше для життя. Тому особливу увагу митрополит присвячував найпотребуючішим ‒ сиротам і бідній молоді. У час його архієрейського слу-
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жіння в Галичині великого розвитку набула опікунська діяльність УГКЦ, зокрема опіка над дітьми
сиротами. Завдяки пастирській опіці митрополита,
при жіночих та чоловічих монастирях були засновані численні захоронки (сиротинці) в яких знаходили притулок діти-сироти, позбавлені батьківської опіки в наслідок смерті батьків або ж занедбання ними батьківських обов’язків: сестри Пресвятої Родини у Залукві опікувалися Українською
захоронкою [9: 95-97]; отці студити утримували
сиротинець у с. Зарваниця, а також Унівський Захист [9: 113-114]; сестри Милосердя cв. Вінкентія
утримували притулок для дівчат на вулиці Бічній
Стрийській у Львові [9:76]; для заснування сиротинця Митрополит придбав сестрам Василіанкам
великий будинок з господарськими установами
при вул. Потоцького, 104 у Львові [10: 41].
Звертаючись до сестер-служебниць митрополит
заохочує, щоб при кожному монаршому домі вони засновували захоронок, який мають добре доглядати,
бо інакше, каже митрополит, «який же з Дому служебниць хосен для Церкви, для громади?» [23: 621].
Внаслідок воєнних подій, в епіцентрі яких опинилася Україна, кількість сиріт і сімей, які не мали
можливості виховати власних дітей значно збільшилася, це зумовило велике навантаження на вже
існуючі сиротинці, на їх матеріальне забезпечення.
У 1917 році митрополит Андрей купив майно Посіч-Майдан за 2,5 млн. австрійських корон і подарував його сиротинцям. З цією ж метою він придбав
364 морги землі у с. Зарваниця вартістю 750 тис.
австрійських корон, а на сиротинець у Львові жертвував 600 тис. корон [8: 42].
Водночас для допомоги сиротам під його пастирською опікою створюється серія організацій,
які мали на меті збирати кошти для більшого поширення українських сиротинців і кращого рівня
утримання в них сиріт. Так у 1917 році під гаслом:
«Ні одна дитина української нації не може і не сміє
пропасти! Де нема родичів, там опікується вся українська громада», ‒ поширюється рух на підтримку товариства «Захист ім. Митрополита Андрея
Шептицького» [2: 143-144; 24: 253-255], саме митрополит вклавши у цей фонд близько чотирьох
мільйонів австрійських корон стає його головним
фундатором і президентом [8: 42]. Також кир Андрей допомагає й іншим організаціям, що опікувалися сиротинцями. Про таку допомогу для утримання сиротинців та організацій, які займалися такою діяльністю, свідчать численні листи-прохання
про допомогу та подяки, надіслані митрополиту
Андрею Шептицькому: подяка за фінансову допомогу на утримання «сирітського Захисту» у Косові
[9: 2-3]; подяка за матеріальну підтримку і за пожертви на санаторій у Підбужі написана «Українською Захоронкою» у Дрогобичі [9: 92]; подяка за пожертву грошей на нове приміщення та опалювальну деревину, яке митрополит щороку надавав для
сиротинця у м. Стрий [9: 10-14].
З метою збору матеріальної допомоги для дітей
сиріт митрополит неодноразово звертається до
вірних, а вже в перший рік свого служіння на ми-

трополичому престолі у Львові, кир Андрей пише
пастирське послання про потребу допомоги для
вдовичо-сирітського фонду, у якому закликає вірних і священиків не лишатися осторонь так важливої діяльності [16: 247-254]. А в подальшому, бачачи що і цього замало, пише листи з проханням про
допомогу для дітей-сиріт до українських емігрантів за кордоном і навіть до святішого отця Венедикта XV.
Доля сиріт дуже турбувала митрополита, тож
опіка над сиротами не обмежувалася матеріальною допомогою. Митрополит як люблячий батько
часто особисто відвідував дітей або запрошував їх
до себе. Зустрічі проходили в надзвичайно теплій
та дружній обстановці. Одну з таких зустрічей секретар товариства «Захист ім. Митрополита Андрея
Шептицького» В. Лициняк описує так: «Бувало, стоїмо, і спостерігаємо, які ті діти вільні в розмові з Найвищим Достойником нашої Церкви, як оповідають
свої переживання, тішаться ласкавим гостем, а при
прощанні просять у неділю знову приїхати» [2: 145].
Про теплі і близькі відносини митрополита з
дітьми-сиротами свідчать численні листи дітей, в
яких вони звертаються до нього у різних справах
словами: «Найдорожчий Таточку»!
Митрополит був особою привітною і комунікабельною, любив перебувати серед осіб, довірених
його пастирській опіці і спілкуватися з ними, та фізично охопити своєю пастирською опікою усіх вірних було дуже важко, тож найулюбленішим і найпривілейованішим способом спілкування митрополита з його духовними дітьми було листування.
Збереглося багато свідчень листування митрополита з різними особами, та особливої уваги заслуговують його пастирські листи до дітей та молоді.
Вони актуальні і в наші дні:
«Пишу до Вас цього листа ось у якій справі: Святий отець, Намісник Ісуса Христа і Зверхній Душпастир-Єпископ усієї Христової Церкви, боячись,
що може вибухнути світова війна, яка би стягнула
великі й тяжкі біди на ціле людство, та, крім того,
маючи ще багато інших важких клопотів, прийшов
на думку, щоби звернутись до дітей цілого світа з
порученням і проханням їхніх молитов. Тому хочу
те бажання Святого отця нашого передати Вам і
пояснити, в чому можете Святому отцеві помогти.
Можете помогти своїми щирими молитвами до
Бога […], бо молитви невинних дітей мають перед
Богом більшу силу і більшу вагу, ніж молитви людей, які сплямили свою душу якимсь тяжким гріхом» [19: 541].
Митрополит Андрей звертається і до старших
дітей та молоді, наголошуючи на їх обов’язку щодо
виховання молодших дітей, зокрема братів і сестричок, який називає «великий і святий обов’язок».
«Ви [старші діти] мусите молодших добра вчити,
наставляти на праведну дорогу. Ви мусите їх стерегти від згіршення, перестерігати перед злом»
[19: 544]. Також кир Андрей запрошуючи їх допомогти йому виховувати молодших дітей і бути
прикладом для ровесників: «Ви, старші, для них
менших заступаєте трохи батьків і трохи вчителів.
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Може, і від лютої духової смерти успішніше вирятувати душу, ніж священик у проповіді або учитель у школі. Поміж Вами, старшими дітьми, рад
би я знайти хоч одного чи двох у кожній школі, у
кожному селі. Шукаю таких вибраних душ, які б успішно вміли перестерігати перед злом ровесників і
молодших товаришів» [19: 545].
Вихователь дітей та молоді
Чистота і невинність ‒ це та велика сила якою
володіють діти. Митрополит Андрей, подібно до
стародавніх філософів, вчить, що кожна дитина –
це «tabula rasa» – чиста дошка, порівнює душу дитини до м’якого воску, з якого можна зробити все,
до квітки яка тягнеться до сонця. «Душа дитини –
як той м’ягонький віск, з котрого всьо можна зробити» [17: 379].
Митрополит добре розумів, щоб збудувати міцну
і здорову націю, особливої уваги потрібно приділити
вихованню молодого покоління, майбутніх провідників для українського народу. Він казав: «Добра
наука і добре вихованнє дітей – то річ так важна і так
цінна, що майже на ню ціни нема» [18: 746].
У баченні Митрополита Андрея ціллю всього
процесу виховання є загальний розвиток особистості, всіх її здібностей: «Метою кожного виховання є такий розвій дитини, щоби з неї стався дорослий чоловік з розвиненими і старанно плеканими
усіма спосібностями ума, волі і серця» [22: 514].
Та основою виховання молоді він вважав плекання християнських і патріотичних ідеалів: «Виховання, яке даємо, повинно виробляти героїв, бодай так, щоб деякі з вихованих Церквою молодих
стали великими християнами. Можна і треба плекати різні великі ідеали: ідеал наукової праці, ідеал витривалої консеквентної та ідейної праці для
родин і для народу, як хто хоче стати учителем молоді, виховником, провідником громади тощо. Але
кожному з молодих безумовно треба ідеалу бути
добрим, а то й великим християнином. До певної
міри молодь мусить зрозуміти, що від того залежить успіх у досягненні інших ідеалів» [22: 531].
Говорячи про обов’язок виховання дітей, митрополит вказує, що це обов’язок усіх без винятку,
та особливо ‒ Церкви, сім’ї та суспільства.
Оскільки кожна людина є Божою дитиною, її
потрібно виховати вірним і добрим сино мчи донькою Всевишнього Бога. Це завдання в особливий
спосіб належить Церкві: «Всі ті завдання християнського виховання молоді мусить Духовенство уважати, може, за найважнішу ділянку своєї праці. Кожний душпастир мусить бути виховником, кожний
мусить працювати над тим, щоби придбати собі
прикмети доброго виховника» [22: 515].
«Церква має безпосередне і виключне право до
релігійного виховання молоді, себто до розвивання в серцях своїх вірних віри і християнських чеснот, але має також несумнівне право посередно боронити тої віри й віддаляти від молоді шкідливий
вплив фальшивих наук» [21: 459].
Провідну роль у вихованні дітей кир Андрей
відводить християнській родині. Адже саме в родині, де зродилася і зростає дитина, формується її
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особистість: «Кожде слово родичів і всьо, що дитина видить і чує, вбиваєся в молоденьку пам’ять і
лишаєся на ціле життє» [17: 379].
«Щоби як слід виховувати діти, треба освячувати життя родинне, усувати з нього все те, що може
від’ємно впливати на душу дитини, та уживати
всіх орудників до вироблення таких родинних традицій, щоб серед них діти зростали вже наче готовими до праці душпастиря» [22: 516].
Своїми пастирськими листами митрополит часто звертається до українських родин, наголошуючи їм про велику відповідальність, яка лежить на
них ‒ виховання їхніх дітей: «А пам’ятайте, християнські родичі, що ви перед Господом Богом і строго обов’язані дбати та працювати над вихованням
своїх дітей! Пам’ятайте й те, що ваша хата є
першою і найважнішою школою, в якій діти ваші
мають навчитися любити Бога й людей. А якою буде ця школа, такою буде, очевидно, й наука! І якою
буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке
подаватиме своїм дітям!» [15: 62].
Християнська родина у навчанні митрополита –
це школа християнського життя, але й школа суспільного, народного та всенародного життя. Допомагати батькам у вихованні дітей покликана уся
громада та суспільство. Митрополит навчає, що суспільство зобов’язане дбати про інтелектуальний
розвиток дітей, але в цьому воно в жодному випадку не має іти всупереч батьківському вихованню.
Тому, батьківським обов’язком є знати і дбати про
те, чого навчають дитину у школі. А водночас держава має слідкувати, щоб і батьки виконували свої
обов’язки щодо виховання дітей [21: 455-457].
Добродій українських
освітніх і виховних осередків
Велику увагу приділив митрополит справі освіти українських дітей і молоді. Він говорив: «Від того, чи є школа, чи нема і чи школа добра, чи не добра, залежить ціла будучність молодого покоління.
Де школи нема, там діти ростуть, як би в лісі, дико.
Жадної просвіти не мають і не можуть дати собі
ради в життю» [18: 743].
Митрополит розумів, що для того, щоб українці
могли збудувати власну державу, їм потрібно особливо дбати про добру освіту. В час, коли польський
уряд проводив масові заходи полонізації: закривав
українські школи; звільняв українських вчителів;
старався зробити усе, щоб знищити українську мову, культуру і націю, митрополит Андрей усіма
можливими засобами намагався протистояти цьому. Під його проводом і завдяки його фінансовій
підтримці розвиваються уже існуючі і створюються нові українські освітні осередки.
Розуміючи, що від навчання молоді залежить
майбутнє українського народу, Митрополит навчав:
«Однак до богатства суспільність не дійде без правдивої просвіти, і без неї легко то, що має, стратить.
Для того то справедливо люди цінять собі науку і
просвіту. Бо наука для висших верств суспільности є
силою в неоднім взгляді більшою, чим богатства. Нарід, котрий має учених, здобуває собі у інших признанє і честь, і люди з ним рахуватися мусять» [14: 11].
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Кир Андрей інвестував значні кошти в освіту
дітей та молоді. У 1906 році у Львові при монастирі сс. Василіанок митрополит заснував жіночу гімназію. В подальшому, бачачи потребу в підготовці
українських вчителів, там же створює учительську
семінарію. Про допомогу і подяки в утриманні
шкіл, гімназій і учительських бурс свідчать численні листи-прохання і подяки, надіслані кир Андрею Шептицькому від українських громад і товариств: громади с. Камінь Підгірської околиці, для
будови нової школи [13: 7]; Кружка Українського
Педагогічного Товариства в Дрогобичі за поміч в
будові школи [10: 22]. Також митрополит велику
увагу приділив створенню і розвитку бурс, які допомагали українській молоді здобути професійну освіту: Дівоча гімназія ім. Іллі та Івана Кукурузів; Приватна жіноча промислова школа у Львові сс. Василіанок; Вищий музичний інститут ім.. М. Лисенка;
Ремісничо-промислова бурса в Коломиї; Промислово
реміснича школа у Львові [11: 35-36, 41-62, 66, 8183, 85-87]. Цих закладів справді можна перелічувати ще дуже довго, адже УГКЦ в ці часи утримувала
близько 1600 шкіл. Кир Андрей заохочує до провадження освітницької діяльності монаші чини та
згромадження, запровадивши правило: якщо монаший чин хоче отримувати з митрополичого фонду допомогу, то при своєму монастирі зобов’язаний створити якийсь осередок освіти.
Кир Андрей багато спричинився і до розвитку
господарської освіти. Протягом 20 років він створив 240 садівничо-городницьких центрів, тобто
установ народної освіти. У 1908 році митрополит
заснував Кооперативний ліцей, а після Першої світової війни підтримував Українську господарську
академію в Подебрадах.
Тож під пастирською опікою і з фінансової допомоги митрополита Андрея в Галичині розвивалася мережа організацій, які мали на меті допомогти українським дітям і молоді в здобуванні належної освіти. Це, зокрема, читальні «Просвіта», школи
і гімназії «Рідна школа», організація «Шкільна поміч», спортивні товариства «Сокіл», «Січ», та інші
[1: 49; 2: 154-156].
Вимагаючи від усіх відданої праці, Великий Пастир розуміє також вагу здорового відпочинку. Тож
серед чудової природи митрополит засновує відпочинкові осередки, де під опікою вихователів
зможуть відпочивати і водночас навчатися українські діти. Так, у с. Миловані, коло Товмача, митрополит засновує «Вакаційну оселю», у митрополичих лісах у Підлютім ‒ «Велике літнище», також засновує відпочинкові осередки в Уневі, Ворохті,
Страдчі, Остодорі та інших. Ці осередки він віддавав під опіку товариства «Просвіта» та товариства
«Вакаційних осель», які займалися організацією
відпочинкових заходів для дітей та молоді.
Говорячи про опіку і виховання молоді, важливо згадати і приязне ставлення митрополита до
пластунів. Митрополит Андрей був великим добродієм «Пласту». Самі ж пластуни називали його
«Наш найбільший добродій і опікун». І не дивно,
адже він постійно допомагав їм. Для проведення

пластових таборів кир Андрей подарував їм у Карпатах гору Сокіл. Щоб вони могли збудували юнацький табір ‒ подарував дерево на будівництво колиб, а площу біля своєї літньої резиденції в Підлютому ‒ на табір новацтва Остодір, який і був названий його іменем. Митрополит часто любив перебувати серед пластунів, розмовляти з ними, та оскільки він мав хворі ноги і не міг сам іти, пластуни
сконструювали спеціальні ноші, на яких несли його
до свого товариства. Також в архіві маємо численні
листи подяки від пластової організації з-за кордону за надану митрополитом допомогу [6: 108-110;
9: 81-83, 94, 100].
Для покращення освітнього процесу української молоді кир Андрей дбав про друк видань для
українського юнацтва і молоді. Він сприяв видавництву для дітей щомісячного журналу «Наш приятель»; для підлітків ‒ серії книжечок бібліотеки
«Нашого приятеляю, «Цікаві оповідання»; для молоді ‒ журналів «Поступ» [5: 275].
Митрополит Андрей бачив, що серед українців
було обмаль професійних архітекторів, інженерів,
кооператорів, художників, економістів. З цією метою він особисто кожного року оплачував навчання 40 юнакам і юначкам, яких після завершення
навчання активно залучав до професійної праці.
Щоб заповнити вакуум творчих професій, Кир Андрей відстоює право на створення українського університету. На двадцять другій сесії Палати Вельмож у Австрії митрополит Андрей виголосив доповідь, у якій відстоював створення українського
університету у Львові. Це він аргументував як із
національної, так і з церковної сторони.
Доповідь справила сильне враження на присутніх, тож цісар видав декрет про заснування українського університету у Львові 1 вересня 1916 року.
Та нажаль через початок Першої Світової війни, це
рішення не було здійснене. Митрополитові таки
вдалося частково втілити цю ідею. Скориставшись
з митрополичого права, він 23 лютого 1928 року
засновує Українську Богословську Академію, завданням якої було підняти науковий і духовний рівень духовенства і мирян [3: 108-110; 1: 44-46].
Однією з наймасштабніших ініціатив, які вдалося зорганізувати митрополитові Андрею, був з’їзд
«Українська молодь Христові». У 1933 році у Львові з його ініціативи відбувся цей багатотисячний
з’їзд, до програми якого входили польова Служба Божа на площі Сокола-Батька з присягою на вірність
Христові та маніфестаційний похід на Святоюрську гору і парад перед «Князем» нашої Церкви. У
з’їзді, за різними даними, взяло участь від 60 до
100 тисяч учасників.
Висновки. Підсумовуючи багатогранну діяльність Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького, мусимо визнати, що велику частину її займала праця над майбутнім українського народу,
праця над вихованням підростаючого покоління.
Митрополит особливу увагу присвячував найбільш
потребуючим ‒ сиротам і бідній молоді. Він особисто засновував захоронки та заохочував до цього інших. За його часів опікунський рух в Галичині
143

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

набуває особливих масштабів. Водночас кир Андрей не обмежується матеріальною допомогою сиротам, але старається проводити багато часу, спілкуючись з дітьми та молоддю, якщо не особисто,
то шляхом листування.
Митрополит Андрей заохочує усіх долучитися
до виховання дітей, зазначаючи, що пріоритетне
місце у цій місії належить сім’ї, а Церква і суспільство покликані допомагати батькам у здійсненні
цього обов’язку, щоб сформувати зрілу особистість
та свідомих громадян.
Андрей Шептицький прагнув піднести український народ поширенням фахової, ремісничої, сільськогосподарської, технічної та вищої університетської освіти серед усієї молоді. Релігійно-патріотичне виховання він заохочував провадити на всіх
рівнях: у школі, у дитячих і молодіжних організаціях, у навчальних закладах та будинках «Просвіти», а також під час відпочинку молоді в таборах
серед чудової природи. Він сам і забезпечував той
відпочинок, головно найбіднішим.
Молодь, вихована митрополитом, пережила багато переслідувань в радянські часи, та можливо, саме
завдяки так сильно зорганізованій виховній праці,
любові й опіці, якою обдаровував дітей і молодь
митрополит Андрей, Українська нація змогла вистояти роки гонінь і переслідувань та відродитися.
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ДУХОВНІСТЬ ЯК БАЗИС
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Баяновська М. Р. Духовність як базис цілісності
людського життя. У статті автор розкриває цілісну модель людського життя, яка передбачає гармонійний розвиток усіх якостей і потреб людини. Основними питаннями цілісного життя виступають процеси самопробудження, самопізнання та самовдосконалення, які ґрунтуються на відкритті, збереженні та примноженні в собі
духовності. Духовність є цінністю і животворчим джерелом людського життя, і для свого існування потребує
постійного розвитку свідомості та самосвідомості людини, її емоційних, інтелектуальних і вольових якостей,
певної системи знань, потреб, навичок і вмінь.
Ключові слова: дух, впадати у відчай, підняти бойовий дух, душа, модель, основа, інтеграція, об'єкт, мета,
цінність, людське життя.
Баяновская М. Р. Духовность как базис целостности человеческой жизни. В статье рассматривается целостная модель человеческой жизни, предусматривающая гармоническое развитие всех человеческих качеств
и потребностей. Главными вопросами целостной жизни
выступают процессы самопробуждения, самопознания и
самоусовершенствования, базирующиеся на открытии,
сбережении и приумножении в себе духовности. Духовность – ценность и жизнетворческий источник человеческой жизни, требующий постоянного развития сознательности, эмоциональных, интеллектуальных и волевых качеств, системы знаний, потребностей, навыков
и умений человека.
Ключевые слова: дух, уныние, повышение морального духа, душа, модель, основа, интерграция, объект,
цель, ценность, человеческая жизнь.
Baianovska M. Spirituality as a basis of human life integrality. The author reveals a holistic model of human life,
which involves the harmonious development of all qualities
and needs. The main aspects of the life process are selfawakening, self-knowledge and self-improvement, based on
the discovery, preservation and enhancement of spirituality.
Spirituality is valuable and life-giving source of human life
and its existence requires constant development of consciousness and self-consciousness of man, his emotional, intellectual and volitional qualities of a system of knowledge, needs,
skills and abilities.
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Постановка проблеми та її актуальність. Тенденції загальноцивілізаційного розвитку об’єктивно висувають перед сферою освіти, яка продукує
нові знання, їх олюднює, робить їх дієвими, діяльнісними нові вимоги – сформувати особистість здатну до життєтворення в умовах глобалізації, секуляризації, конкурентності, динамічності й мінливості
світу, яка б плекала в собі духовність як базис цілісності життя. Український філософ В.С. Возняк
цілком слушно зазначає, що шкільні, студентські,
тим паче дитячі роки – не «підготовка до життя»,
а саме життя, й можливо краща його частина. Тому, на його думку, педагогічний процес доцільно
розглядати не як власне «педагогічний», а як життєвий процес. Дослідники В. М. Доній, І. Г. Єрмаков,
В. І. Назаренко, Г. М. Несен, Г. М. Сагач, Л. В. Сохань вважають, що цей процес можна розглядати також як
процес життєтворчий, де особистість в самому
цьому процесі творить саму себе і своє життя.
Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми. В існуючих публікаціях нові суспільні й освітні виклики, пов’язані з питаннями духовності людського життя, не дістали необхідної й
достатньої, системної емпіричної й теоретичної
рефлексії [1, 2, 3, 5, 6].
Розкриття сутності цілісної моделі людського
життя, яка передбачає гармонійний розвиток усіх
– фізичних, інтелектуальних, вольових, емоційних
якостей та потреб людини, основних питань цілісного життя і є метою статті.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи технологічні особливості людського життя, можна
сказати про те, що життя людини не є якоюсь даністю. Це проблема, яку людина змушена вирішувати кожну мить, на всіх етапах свого життєвого
шляху. Тобто життя людини постає як процес життєтворчості. Зрозуміло, що цей процес може відбуватися по-різному: бути стихійним або організованим, виходячи з двох протилежних принципів –
орієнтації на володіння чи орієнтації на буття. Отже, й моделі життя, які створює та реалізовує людина, не зважаючи на їх розмаїття, можна умовно
поділити на речовинну і животворчу.
Речовинна модель – частково однобічна, Крайньою формою її прояву виступає асоціальна модель людського життя. Речовинна модель складається не тільки при орієнтації людини на володіння речами, а й тоді, коли людина цілковито ототожнює себе із своєю соціальною роллю, із своєю
професією чи посадою, навіть зі своїми потребами,
які є переважно штучними, та зі своїм психологічним образом, який створився внаслідок пристосування до зовнішніх, повсякденних обставин власного життя, з сьогоденним ступенем свого розвитку. У такому разі людина перебуває під владою
старого, яке усталилося, уречевилося, і тому відкриття нового, нових джерел та потенцій буття
майже не можливо. Таке існування можна визначити як машинне, оскільки людина перебуває під
владою зовнішніх сил, по суті в рабстві – зовнішньому чи внутрішньому.
Людині може здаватися, що вона робить щось самостійно, але насправді вона живе під владою зов145
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нішніх обставин. Їй може здаватися, що вона про
щось думає чи відчуває, але вона лише підпорядковується стандартним усередненим нормам відчуттів,
мислення, бачення тощо. Тобто її життя розгортається як запрограмоване кимось, або чимось, іншим, а
життєтворчість буде лише удаваною, ілюзорною.
Животворча модель – принципово інакша. Необхідною умовою її вироблення та реалізації виступає духовне народження людини. Людина – це
істота, котра водночас належить двом світам: світу
природи і духовному світу. Щоб піднестися над світом природи, в якому панує необхідність, а тому
неможлива справжня творчість, людина повинна
народитися вдруге. Людина як творець не народжується від своїх батьків. Від них з’являється лише природна істота з певними родовими ознаками, фізіологічними та психологічними особливостями, задатками. Друге, духовне, народження – це
перехід в інший режим буття, в межах якого тільки
й можлива творчість; різновидом останньої є творення людиною самої себе, себе як такої сутності,
яку не можна звести до матеріальних процесів та
явищ, якихось зовнішніх проявів. Цілісну животворчу модель можна описати словами Шрі Ауробіндо Гхоша: це зведена в систему напружена «діяльність самоудосконалення за допомогою виявлення потенцій, прихованих в істоті, та поєднання
індивідуума з універсальним та трансцендентним
буттям, яке ми бачимо частково виявленим в людині та Космосі» [ 6: 4]. Цілісна модель життя передбачає розвиток і включення у процес життєдії
особистості всього потенціалу її можливостей.
Проте, на нашу думку, не слід обмежувати коло наших потенцій і можливостей знаннями, навичками, вміннями, до того ж переважно професійними.
Людина – це єдність тіла, розуму, душі і духу.
Отже, цілісна модель життя передбачає гармонійний розвиток усіх – фізичних, інтелектуальних, вольових, емоційних якостей та потреб людини. Зазначимо, що є важливим враховувати ще одну вимогу животворчої моделі життя – проблему критерію ефективності життя. Дуже часто, оцінюючи
власне життя, людина співвідносить його з якимись авторитетами. Тобто порівнює його з життям
видатних осіб – великих майстрів, політиків, митців, громадських діячів тощо. У цьому порівнянні
людина бачить себе незадоволеною, недосконалою, приниженою, такою, яка відчуває страх перед
майбутнім, в якому може не здійснитися щось або
не досягти чогось. Усе це призводить до внутрішньої спустошеності й розчарування у власному житті. З другого боку, в разі ототожнення себе зі своєю
особою, тобто зовнішньою оболонкою, людина орієнтується на те, що про неї думають інші, або на те,
яке становище вона займає в суспільстві. Часто їй
видаватиметься, що це становище не відповідає її
можливостям, або що воно досить мізерне, або інші недооцінюють її, недостатньо рахуються з нею.
В цьому разі людина відчуватиме незадоволення
від життя, або дійде висновку, що воно не відбулося, або докладатиме масу енергії для того, щоб підвищити свій зовнішній статус, престиж.
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У всякому разі вимірювання життя зовнішніми
атрибутами успіху призводить людину до внутрішньої спустошеності, породжує страх втратити
ці зовнішні ознаки благополуччя, страх, що наше
прагнення до обов’язкової зовнішньої самоорганізації може закінчитись поразкою. За такого ставлення до життя відсутня любов до себе й світу,
присутній лише голий утилітаризм, немає впевненості в собі та у своїх можливостях, а є лише страх
втратити те, що вже надбане. Все це віднімає в людини творчу силу, оскільки розмінює її на уявні,
ілюзорні надбання.
Отже, й проблема визначення продуктивності
життя потребує того, щоб людина знайшла власну,
внутрішню точку опори, відкрила у себе, як казав
Григорій Сковорода, «внутрішню» людину, тобто
відкрила в собі духовність, духовні багатства свого
внутрішнього світу.
Таким чином, основним питанням цілісного життя виступають само пробудження, самопізнання та
самовдосконалення, а усі ці процеси ґрунтуються
на відкритті, збереженні та примноженні в собі духовності.
На часі ціннісне ставлення до духовності як явища, до духовності кожної людини, нації як і до самого життя людини. Відомий український філософ
В. Г. Кремень наголошує на тому, що в умовах, коли ідеї, знання, технології змінюються скоріше, ніж
змінюється людське покоління, і що людину навчити на все життя неможливо, необхідно внести
певні корективи і в таку важливу сферу, як формування системи цінностей особистості. Вчений зазначає: «Слід усім зрозуміти, що утвердження цінностей, що вже віджили свій вік або завершують
його, дуже негативно впливає не тільки на сутність
особистості, її відповідність історичному часу, а й,
безумовно, на життєвий шлях людини і характер
суспільства загалом» [3: 14]. Ми живемо в час, коли
утверджується «багатоманітність духовного світу»,
коли отримують нового тлумачення зрозумілі й
вічні категорії, наприклад, поняття добра і зла в
суспільному й особистісному житті [3: 14-15].
На нашу думку, духовність є животворне джерело людського життя. Поняття «дух», «душа», «духовність» належать до найбільш загальних, граничних характеристик людини та її життя. Внаслідок цього їх неможливо визначити за допомогою
звичайної логічної дефініції – через рід і видові ознаки. Можна лише промаркувати їх певні концепти.
Смислові концепти духовності найрельєфніше зафіксовані в релігії, мистецтві, містицизмі і проступають як здатність і потреба орієнтуватися на вищі,
універсальні цінності Істини, Добра, Краси в єдності.
Схожий смисл, закріплений за поняттям «духовність», знаходить вираження в мові. Мови світу
використовують поняття «дух», «духовність» у різних значеннях, але завжди для позначення загального внутрішнього змісту та спрямованості, основного характеру чогось. Стосовно людини у тлумачному словнику української мови виділяють такі
смислові аспекти слова «дух»: свідомість, мислення, психічні здібності, начало, яке визначає пове-
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дінку, дію та внутрішню моральну силу [4: 443].
Коли ми розмірковуємо про духовність, за звичай
використовуємо такі слова і словосполучення, як
одухотворення. Тобто змістовно багата, особа, котра орієнтована на над утилітарні, вищі, духовні
цінності; сила духу; дерзання духу, здатність діяти
сміливо, вільно, творчо, орієнтуючись на вищі духовні цінності в подоланні спокус повсякденності;
духовна нудьга, борня духу, поривання духу – прагнення піднестися над буденністю, подолати обмеженість свого щоденного буття, воління, як казав
Пєр Тейяр де Шарден, «більшого» існування, тобто
більш насиченого, більш повного, більш справжнього; і водночас: падати духом – втрачати надію
на щось, зневірятися в можливості чого-небудь; не
вистачає духу – про брак сміливості, рішучості, мужності. Отже, дух, духовність співвідноситься з морально забарвленими інтелектуально-вольовими
якостями особи і потребують мужності, сили, надії
та віри. Духовність означає орієнтацію на вищі,
над утилітарні цінності в їх єдності, прагнення вийти за утилітарно обмежені рамки буденності, тобто передбачає відкриття сакрального, абсолютного у собі, в іншій людині, в житті. Духовність пов’язана також із прагненням охопити життя в усій
його повноті, що ніколи неможливо зробити до
кінця, але завжди виступає необхідною умовою саморозвитку особи та суспільства. Духовність, як прагнення до повноти, насиченості, вагомості життя, пов’язана з глибинним усвідомленням свого буття, його сенсу, мети, вищого блага. Тому ефективність виховного процесу залежатиме від його спрямування
на перетворення людини, (дитини) з об’єкта впливу на суб’єкт процесу творення власного життя із
засвоєнням гуманістичних цінностей як умови сходження до духовності [1: 100]. Отже, духовність виступає основним принципом самобудування особи
та суспільства, необхідною умовою вільного і творчого ставлення до особистого й суспільного життя.
Духовність передбачає не просто орієнтацію на
вищі, загальнолюдські цінності, а й здатність і потребу свідомо та вільно будувати своє життя як
унікальне і водночас благоє, тобто таке, яке породжує. Посилює, розширяє і поглиблює життя, а не
сіє ворожнечу і смерть.
Виходячи з викладеного, духовність розкривається як здатність і потреба особи (суспільства)
переводити зовнішній зміст буття у свій внутрішній світ та у зворотньому напрямі на грунті законів Істини, Добра, Краси в єдності. Отже, духовність – це ціннісний вимір буття (внутрішнього та
зовнішнього в їх єдності), його співвіднесеність з
абсолютними цінностями, вічністю, творчістю та
свободою. Духовність не є якоюсь даністю. Не можна казати, ця людина має духовність, а ця її не має.
Духовність – це животворче джерело людини та її
життя, яке потребує того, щоб його відкрили та докладали безперервних зусиль для його збереження. Так само як для того, щоб користуватися криницею, потрібно знайти підземне джерело, відкопати його і постійно стежити, щоб туди не потрапили бруд і сміття, щоб його не засипало землею і

т. і. Тому можна сказати про людину, що вона духовна лише тоді, коли вона чинить, діє як духовна
істота. Духовність вельми важко відкрити та підтримати в собі, але дуже легко втратити.
Духовність для свого існування потребує постійного розвитку свідомості та самосвідомості
людини, її емоційних, моральних, естетичних, інтелектуальних і вольових якостей, певної системи
знань, насамперед про саму себе, свій мікрокосм, а
також потреб, навичок і вмінь. Тобто суб’єктом духовності виступає не свідомість людини, а її дух –
як своєрідний сплав свідомості (включаючи самосвідомість та підсвідомість), інтелекту, волі та почуттів, у межах якого кожна з цих характеристик
людини набуває нової якості та спрямованості.
Духовність не обмежується лише ставленням
до універсальних цінностей (Абсолюту), вона включає в себе й ціннісні відношення до світу та самого
себе. А цей пласт духовності формується на підставі розвиненої душевності людини. Тобто духовність
і душевність людини генетично взаємопов’язані.
Синтез духовного і душевного у житті людини. За
поняттям «душевний» у культурі закріплений такий
смисл: «повний щирої приязні» (Словник С. І. Ожегова, с. 159). Душевність розкривається як здатність
до співчуття та милосердя, як любов до ближнього, що починається з любові до самого себе (люби
ближнього свого як самого себе), як терпимість, толерантність та щиросердність (якщо ми до ближнього ставимось так, як до себе, а себе сприймаємо
як цінність, то ми не будемо безжалісні, байдужі,
не толерантні, лицемірні). Таким чином, душевність
співвідноситься із світом соціально-моральних почуттів людини. Її можна окреслити як емоційноморальне ставлення до себе як до цінності та ставлення до іншого як до самого себе. Уточнення смислу поняття «душевність» допоможе уникнути його
змішання з поняттям «духовність» і водночас розкрити їх невідривний взаємозв’язок. Адже так само як грунтом зростання бездуховності є без душевність, суспільно нерозвинена чуттєвість (її зведення до елементарних потягів, рівно як і цілковита відмова від чуттєвих переживань – аскетизм, ханжество), так і грунтом зростання бездушності, в
свою чергу, є бездуховність. Цей бік взаємозв’язку
дуже добре розкрив російський філософ Іван Ільїн,
котрий показав, що там, де духовних необхідностей немає, а душевні можливості незліченні, відбувається розпад особи, перетворення її на жертву
всіляких пристрастей і обставин [2].
Отже, дух і душа взаємодоповнюють одне одного: перший відкриває людині цінності творення,
обрії досконалості та вічності, а друга – цінності
переживання, обрії світу та почуттів. Тому вироблення цілісної моделі життя неможливе без одночасного розвитку як духовності, так і душевності.
Ставлення до себе як вимір духовності. Ставлення до себе – це той «магічний кристал», в якому
заломлюються відношення до світу та відношення
до Абсолюту, відношення до світу цінностей і світу
повсякденного життя, та з якого ці відношення починаються, подібно до того, як любов до іншого
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починається з любові до себе. В цьому «Магічному
кристалі» розкриваються цінності відношення, обрії та глибини внутрішнього світу, свободи та відповідальності, любові, віри, надії. Тут відбувається
взаємопроникнення абсолютних цінностей та повсякденності, за якого перші наповнюються плоттю і кров’ю, набувають особистої значущості, а саме життя стає одухотвореним, орієнтованим на вищі закони Істини, Добра, Краси в їх єдності, і водночас стає унікальним, неповторним. Людина, яка
живе самобутньо, мотивує своє життя не стільки
зовнішніми обставинами, скільки внутрішньою
потребою жити саме так, а не інакше. Така потреба
випливає з суті самої людини, а не із зовнішніх обставин і дозволяє реалізувати себе, незважаючи ні
на що – ні на мінливість долі чи обставин, ні навіть
на страх смерті: людина не може зрадити власному творчому покликанню, оскільки це означає зрадити самій собі, не поважати себе, перестати бути
в своїх очах людиною. Умовою самобутнього життя і виступає творче ставлення до себе, яке починається з само пробудження, самопізнання, відкриття природної краси свого внутрішнього світу,
тобто з відкриття і плекання в собі духовності.
Віра, надія, любов як необхідні складові цілісного життя людини. Людина – істота трансцендентальна й інтенціональна, тобто така, котра сама
прагне вийти за власні межі й спрямована на інше.
Але саме духовність перетворює ці прагнення на
справжню співпричетність, співбуття вічності, світу, людині (собі та іншій), оскільки має своєю необхідною підставою любов, віру та надію. З позиції образності В. Франкл охарактеризував любов,
як «…можливість сказати комусь «ти» й ще сказати
йому «так» [5: 95-96]. Інакше кажучи, любов – це
здатність зрозуміти іншого (людину, світ) й самого
себе в їх унікальній неповторності (сказати «ти») і
водночас осягнути їх цінність і необхідність (сказати «так»). Любов відкриває те, чого немає в дійсності, але що перебуває у становленні, може й повинно бути. Любов, по суті, і є вірою та надією на
те, що можлива та бажана досконалість (себе, іншого, світу) втілиться у дійсність. Любов і співвідноситься з вірою, а віра з любов’ю тому, що вірити
– це не те саме, що «визнавати за істину». У вірі відкривається щось таке, що «має для нас внутрішню,
вільно визнану переконливість і цінність» [5: 225].
Віра пробуджує любов та дух, усі творчі здібності людини. Віра є не що інше, як головний та провідний потяг людини, який визначає її життя, її
уявлення, її прагнення та вчинки. Тому людина духовна настільки, наскільки вона вірить, сподівається та любить. І навпаки: вона вірить, сподівається та любить настільки, наскільки вона духовна.
Адже людина може «…нехтувати своєю вірою, залишати її на свавілля випадку, пронизувати її забобонами та марновірствами, перетворювати її на сліпий та руйнуючий фанатизм. Чи відводити їй якийсь
куточок своєї душі і до того ж найбільш лякливий і
лицемірний…, він може зраджувати своїй вірі з
розрахунку і «продавати» її. Але в одному людині
відмовлено – це жити без віри» [2: 138].
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Віра, надія, любов як найвищі і абсолютні цінності потрібні людині тому, що життя її надлишкове в своїх потенціях і обмежене в своїй дійсності.
Тобто людина завжди – інтуїтивно чи свідомо –
відчуває, що життя, таке, яким воно є, ‒ це ще не все
життя, життя не в усіх своїх можливостях та повноті, в усій його досконалості. І для того, щоб не
розчаруватися в реальному житті, не зламатися
під його тягарем, людина потребує віри та сподівання на те, що життя може та повинно бути інакшим. І допоки не згасає ця віра й надія, життя може
продовжуватися. Лише на воротах пекла накреслено: «Залиш надію всяк, хто сюди входить».
Так само і любов. Об’єктом її виступає не обмежений, реальний предмет – життя, людина, світ, а
предмет в усій повноті його нереалізованих можливостей. Любов і відкриває ці можливості та спрямована на їх утвердження.
Таким чином, такі почуття надають нашому життю об’ємності, багатовимірності, перспективи, націленості на досконалість і створюють як можливість розгортання духовності, так і можливості реалізації моделі цілісного життя.
Висновки. 1. Людина – це єдність тіла, розуму,
душі і духу, істота трансцендентальна й інтенціональна. Цілісна модель життя передбачає гармонійний розвиток усіх якостей і потреб людини.
2. Проблема продуктивності життя потребує
того, щоб людина відкрила в собі духовність, духовні багатства свого внутрішнього світу.
3. Основними питаннями цілісного життя є процеси самопробудження, самопізнання та самовдосконалення, які ґрунтуються на відкритті, збереженні та примноженні в собі духовності.
4. Духовність є не лише животворчим джерелом
людського життя, а й ціннісним виміром буття.
5. Смислові концепти духовності проступають
як здатність орієнтуватися на вищі, Абсолютні, вічні цінності, а також ціннісне відношення до світу
та самого себе.
6. Вироблення цілісної моделі життя можливе
лише за умови одночасного розвитку духовності і
душевності.
7. Почуття віри, надії та любові створюють можливість як для розгортання духовності, так і для
реалізації моделі цілісного життя.
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Постановка проблеми. Важливе значення у
формуванні всебічно розвиненої особистості, здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво, яке виступає не тільки художнім відображенням життя, але
й великим педагогом, вихователем та творцем
людської психології, оскільки воно, впливаючи на
внутрішній світ особистості, виховує в неї здатність орієнтуватися в навколишньому житті, пробуджує сприйнятливість до прекрасного, стимулює розвиток образного мислення, асоціативної
пам’яті, художньої уяви.
Мета статті – проаналізувати традиції духовного розвитку особистості в мистецько-педагогічних
системах А. Ерделі, Й. Бокшая та З. Баконія.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку особистості засобами образотворчого мистецтва привертає увагу мистецтвознавців, психологів, педагогів, які відзначають значущість цього виду мистецтва для формування гармонійно розвиненої особистості (А. Бакушинський,
Л. Виготський, Н. Ветлугіна, Т. Казакова, Т. Комарова, С. Коновець, Б. Йєменський, Б. Юсов, П. Якобсон
та ін.). Науковці зазначають, що саме образотворче
мистецтво, звернене до духовної сфери дитини,
використовується як підґрунтя для культурного
розвитку учнів та формування цілісної творчої
особистості.
Естетичне є провідною рисою образотворчого
мистецтва, яка проявляється у його здатності приносити естетичну насолоду та виховувати естетичні потреби, смаки, розвивати емоційну чутливість,
естетичну культуру особистості тощо. У процесі
засвоєння знань з історії образотворчого мистецтва, перегляду слайдів, репродукцій та естетичного
оцінювання оглянутих архітектурних ансамблів, живописних полотен і скульптур розвивається ерудиція суб'єкта, формуються його естетичні оцінки,
уявлення про естетично довершене, виробляється
здатність до повноцінного естетичного сприймання. Естетична культура виступає складовою загальної культури особистості і характеризує здатність і
вміння людини емоційно сприймати та оцінювати
явища життя і мистецтва, перетворювати природу,
навколишній світ і саму себе «за законами краси».
Загальновідомим є феномен закарпатської школи
живопису, рівень якої викликає захоплення та слугує взірцем для наслідування майстрами пензля.
Фундатори закарпатської школи живопису Й. Бокшай та А. Ерделі свої зусилля спрямували на виховання плеяди молодих талановитих художників та
створення місцевої школи живопису. Свідченням є
висловлювання Й. Бокшая: «Все, чому ми навчилися
від своїх незабутніх учителів в Академії мистецтв,
спонукало нас дбати не тільки про особисту творчість, але й про завтрашній день мистецтва, прагнути до організації й утвердження своєї художньої
школи. Це могло не тільки зберегти установлені
давні традиції, але й було покликане продовжити і
розвинути досягнуте в нашому мистецтві» [8: 431].
Діяльність Й. Бокшая як викладача образотворчих
дисциплін в Ужгородській гімназії, А. Ерделі – в
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Ужгородській півчо-учительській семінарії сприяла
розвитку хисту до малювання у багатьох учнів, вивела на мистецьку стежину перше покоління майбутньої художньої еліти краю – А. Борецького, В. Габду,
Ю. Герца, В. Дван- Шарпотокі, А. Добоша, А. Кашшая,
Е. Контратовича, А. Коцку, З. Шолтеса, І. Шутєва та
багатьох інших [5: 17].
Приватна Публічна художня школа в Ужгороді
(1927) стала своєрідним взірцем для мистецької
освіти краю наступних десятиліть. Школа не носила офіційного характеру, не видавала дипломів, але
об’єднувала обдарованих, самовідданих мистецтву
учнів. Рисунок і живопис викладався згідно з програмами академічних навчальних закладів: початківці вивчали поетапність побудови простих гіпсових зліпків, згодом переходили до орнаментальних розеток, надалі оволодівали зображеннями натюрмортів та анатомічною побудовою людини.
Обох педагогів об’єднувала одна мета – виховання покоління митців, але підходи до її досягнення були різними. Й. Бокшай в своїй художньопедагогічній діяльності сповідував реалістичний
прагматизм, привертаючи основну увагу вихованців до основ академічної підготовки, до вивчення
спадщини класиків світового мистецтва, А. Ерделі
наполягав на вмінні передати в художніх творах
емоційний настрій. Й. Бокшай вважав, що творча молодь повинна оволодівати мистецтвом через заняття «штудіями» – короткочасними постановками, які
вдосконалюють мистецькі знання (виявляють компоновку, конструктивну побудову, світлотіньові градації, з’ясовують перспективу, простір); А. Ерделі наполягав на передачі відчуття, романтизму через використання експресивної манери зображення, імпресіоністичного колориту, декоративності.
Образотворчі знання і навички прививалися
юним любителям пензля на аудиторних заняттях,
але поширення набули й позанавчальні, як: виїзди
на пленерні замальовки; відвідування художніх виставок в картинній галереї. Митці намагалися привити учням духовні та естетичні цінності, розвити
їх творчі здібності, забезпечити набуття молоддю
гуманістичних якостей.
Мистецько-педагогічні традиції, започатковані
Й. Бокшаєм та А. Ерделі, множилися в майбутні роки, проростали творчими паростками їх послідовників. До викладання предметів естетичного циклу в гімназіях, «горожанських», народних школах
краю залучалися вже учні корифеїв, які набули
статусу професійних художників та майстрів народного мистецтва Закарпаття [7: 434]. Так, А. Коцка
та Е. Контратович були вчителями початкових шкіл
на Березнянщині, А. Борецький викладав малюнок
в горожанській школі Великого Бичкова, А. Добош
– у горожанській школі Мукачева, Ф. Манайло після
закінчення Празької художньо-промислової школи
навчав малюнку в Ужгородській ремісничій школі.
Всі вони прагнули до поширення досвіду вчителів,
природно переплітаючи його зі своїми методиками викладання.
З-поміж тих, хто з особливим натхненням сприймав науку класиків закарпатського живопису та
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обрав за взірець мистецьку філософію Й. Бокшая,
був Золтан Баконій, який посів гідне місце в справі
продовження надбань педагогів-художників [3:15].
Із перших самостійних кроків на художньо-педагогічній стежині, він, не вагаючись, демонстрував
відданість високим ідеалам, привитим наставниками, передаючи свої знання вже власним учням,
чим вибудував унікальний ланцюжок спадкоємності традицій живописної школи. Пізніше Золтан
Баконій згадував: «Мені в житті дуже поталанило,
коли ще в дитячі роки доля звела мене з цією чудовою людиною. Він часто приїжджав на етюдні замальовки в моє село, а ми, малюки, обступали його
і з великим натхненням спостерігали за появою
рідних краєвидів на полотні» [4: 1].
Золтан Баконій стає учнем Ужгородської реальної гімназії, де з надзвичайною наполегливістю поринає у світ мистецтва під керівництвом того ж
славнозвісного художника, який з малечку вразив
дитячу душу своїм талантом – Й. Бокшая [1]. Навчання образотворчим дисциплінам (малюванню і
дескриптивній геометрії) в непрофільному закладі
було поставлено викладачем із урахуванням усіх
компонентів по підготовці професійних митців.
Володіючи багатим арсеналом живописних технік
(фресковою, олійною, гуашевою, акварельною, пастельною), художник намагався передати ці знання
і навички своїм вихованцям. В школі була створена
унікальна мистецька атмосфера, яка полонила душу учнів і у багатьох спрямувала подальше становлення на стежину творчості. Вісім років навчання
в Ужгородській реальній гімназії під безпосереднім керівництвом Й. Бокшая утвердили в намірах
наслідувати приклад і досвід свого вчителя, нести
дух високого мистецтва в сільські школи Перечинщини, Тячівщини, Ужгородщини, Хустщини.
Наступна зустріч Золтана Баконія з Йосипом
Бокшаєм відбулася вже після війни (1946) і вирішила подальшу його долю [6]. За порадою свого
вчителя влаштувався керівником образотворчого
гуртка при місцевому Палаці піонерів. Із цього
часу розпочалася їх плідна співпраця як колег:
Йосип Йосипович щирими консультаціями допомагав у вихованні молоді в позашкільному закладі;
був частим гостем на заняттях; брав активну
участь у відборі виставкових дитячих малюнків;
головував у журі на образотворчих конкурсах; запрошував Золтана Баконія з вихованцями у свою
майстерню, де відкривав юним художникам таємниці творчості [2]. Успішність гуртківців обговорювалася педагогами, робилися висновки і коректувалася методика викладання. Зафіксовані в записнику Золтана Баконія непоодинокі факти, коли
при перегляді робіт студійців, корифей виділяв
найбільш талановитих учнів і наполягав на приділенні їм особливо пильної уваги при навчанні.
Так, з-поміж багатьох, був відмічений Олександр
Студені і зауважено: «Я бачу в юнака неабиякий
талант, який необхідно розвивати й удосконалювати, вести його до вершин майстерності». Згодом,
акварелі цього хлопчика експонувалися на всесоюзній виставці в Москві, а редколегія Великої Ра-
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дянської Енциклопедії серед сотні інших відібрала
саме його роботу як найкращий ілюстраційний матеріал для статті «Дитячий малюнок» [8].
По доброму Бокшаївському почину, стали опікуватися образотворчою студією й інші митці – А. Кашшай, А. Коцка, О. Петкі, З. Шолтес, які привносили
свіжі ідеї у справу виховання та навчання обдарованої молоді. Активна співпраця видатних художників часу із дитячою студією створювала широкий суспільний резонанс, підносила авторитет керівника, його системи навчання та розвитку школярів в очах громадськості, сприяла її подальшому
вдосконаленню і популяризації. Золтан Баконій зізнався: «Я не став професійним художником, а обрав професію педагога, однак цьому повністю завдячую своєму вчителю. Маестро ще в дитинстві
допоміг мені в утвердженні вибору майбутньої
професії. Це він направив мене на шлях, який став
змістом життя» [4]. Тому частими були розповіді
керівника про великого художника Бокшая, про
його особисті якості, творчі досягнення, які із зацікавленням сприймалися вихованцями студії.
Формування Золтана Баконія як художника-педагога відбулося під керівництвом фундаторів закарпатської школи живопису, тому логічним стало
успадкування основних методик їх роботи. По-перше, в педагогічній та творчій діяльності корифеї
спиралися на народне мистецтво, згодом, цей момент набув широкого використання в навчальновиховному процесі студії образотворчого мистецтва при Ужгородському Палаці піонерів. Для видатних митців джерелом тем була творчість народу, її
колоритне декоративно-прикладне мистецтво. Головними завданнями своєї діяльності педагог вважав формування світогляду вихованців, спрямованого на вивчення національної культури, звичаїв
свого народу, популяризацію його здобутків. Знайомство з творами колоритного мистецтва краю,
народним одягом, пам’ятниками дерев’яної архітектури передавалося в швидких акварельних і графічних замальовках юних художників. Свідченням
цього є велика кількість дитячих малюнків із зображенням людей у вишиванках, сільських інтер’єрів, виробів із дерева, метала, сюжетних композицій на фоні чудової природи, які дбайливо зберігалися керівником студії і надалі знаходяться в фондах сучасного обласного Палацу дітей та юнацтва.
Другим моментом, успадкованим від своїх вчителів і перенесеним у творчу та педагогічну діяльність було використання широкомасштабних композицій. Пейзажний живопис в творчості Й. Бокшая,
А. Ерделі та їх учнів – Ю. Герца, А. Кашшая, Е. Контратовича, А. Коцки, З. Шолтеса, І. Шутєва займав
вагоме місце, створюючи цільний образ чарівності
краю і неповторності карпатських гір. Наслідуючи
традиції закарпатської школи живопису, вихованців студії передавали красу рідних просторів, живописність краєвидів під час пленерних поїздок по
Закарпаттю.
Третьою складовою спадкоємності традицій було відображення життя простих селян Карпатського краю. Студійці також намагалися виконувати

багатофігурні сцени, висвітлювати побут місцевих
жителів. Кращому розумінню специфіки укладу
життя сприяли показ керівником багатого краєзнавчого матеріалу, зібраного під час екскурсій по
області (вишивок, керамічних, дерев’яних, металевих виробів закарпатських майстрів) та великої
кількості ілюстрацій.
Фундатори крайової художньої школи були різними людьми за складом характеру, життєвими
уподобаннями, звичками, але їх об’єднувало служіння мистецтву, незгасна любов до нього, до рідного краю, потяг до педагогічної діяльності, а ще –
висока інтелігентність, толерантність, менталітет,
властивий високопорядним особистостям. Всі ці риси були успадковані кращими учнями, в числі яких
був і Золтан Баконій, який прийняв естафету підготовки майбутніх закарпатських художників, гідно проніс її через усе своє життя та передав поколінню своїх вихованців – сучасних педагогів-митців.
Висновки і перспективи. Спадкоємність традицій простежується протягом всієї історії становлення закарпатської школи живопису, адже її основоположники охоче передавали свій багатий досвід молодшому поколінню. Ця атмосфера мистецького життя краю першої половини ХХ століття
була повторена в 43-річній діяльності Золтана Баконія в студії образотворчого мистецтва Ужгородського Палацу піонерів.
В умовах початку ХХІ століття з його новими
викликами, мисленням, культурними та ідеологічними обставинами, людство повинно в ім’я самозбереження спиратися на вічні гуманістичні цінності, генеруванню, утвердженню та передачу яких
нащадкам завдячуємо, з-поміж інших, і Золтану Баконію. Особистості такого роду мають становити
безцінний фонд гуманітарної спадщини народу,
адже, загальновідомо, що краса, в широкому філософському сенсі, врятує світ.
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
1. Берізко С. Добрий чарівник / С. Берізко // Закарпатська правда. – 1986. – 23 лютого. – С. 3.
2. Вавра К. Юні таланти / К. Вавра // Молодь Закарпаття. – 1956. – 23 вересня. – С. 3.
3. Волощук А. В. Становлення Золтана Баконія як педагога-митця / А. В. Волощук // Вісник Прикарпатського
національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХХV. – С. 15 – 23.
4. Особистий архів З. С. Баконія Ф. ІІ. Методичні розробки та звіти З. С. Баконія. Спр. 43. Баконій З. С. Згадуючи Йосипа Йосиповича Бокшая / З. С. Баконій // Рукопис, 3 арк.
5. Островський Г. Художники Закарпатья / Г. Островский // Искусство. – 1981. – № 3. – С. 18-27.
6. Повница А. Учитель рисования / А. Повница //
Правда Украины. – 1983. – 3 апреля. – С. 2.
7. Поп І. І. Закарпатська школа живопису. Культура
Закарпаття 20-х -30-х років ХХ століття / І. І. Поп // Нариси історії Закарпаття / [редкол.: І.Гранчак, Е. Балагурі,
І. Грицак та ін.]. – Ужгород: Закарпаття, 1993. – Т. ІІ.:
(1918-1945). – С. 429 –437.
8. Сомов Б. Рисунок из энциклопедии / Б. Сомов //
Советское Закарпатье. – 1955. – №240. – 9 октября. – С. 3.
Стаття надійшла до редколегії 28 березня 2017 р.
151

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

УДК 378.18.7
Л 33
Ольга ЛЕЦЬ,
аспірантка лабораторії громадянського
та морального виховання Інституту
проблем виховання НАПН України,
м. Київ, Україна
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Лець О. Г. Методика організаціі позааудиторної
діяльності студентів засобами мистецтва. У статті
розглядається сутність поняття позааудиторної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі. Визначено особливості та роль позааудиторної діяльності
студентів засобами мистецтва майбутнього вчителя. Обґрунтовано методику організації позааудиторної діяльності студентів та виокремлено педагогічні умови організації позааудиторної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва.
Ключові слова: позааудиторна діяльність, методика
організації позааудиторної діяльності студентів, естетично-етична культура, мистецтво.
Лець О. Г. Методика организации внеааудиторной
деятельности студентов средствами искусства. В статье
рассматривается сущность понятия внеаудиторной деятельности в высшем педагогическом учебном заведении. Определены особенности и роль внеаудиторной деятельности студентов средствами искусства будущего
учителя. Обоснована методика организации позааудиторной деятельности студентов и выделены педагогические условия организации внеаудиторной деятельности студентов висших педагогических учебных заведений средствами искусства.
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, методика организации внеаудиторной деятельности студентов, нравственная культура, искусство.
Lets O. Methods of extracurricular activities for students through art. In the article the essence of the concept
of extracurricular activities at higher pedagogical education
is viewed. The features and the role of extracurricular activities of students are determined through the art of future
teachers. The effectiveness of methods of organization extracurricular activities in higher educational institutions is justified. The role and function of the curator is described.
Key words: extracurricular activities, methods of organization extracurricular activities of students, curator, moral
culture, art.
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Постановка проблеми. Зростання вимог до професійної підготовки фахівців у сучасних умовах
конкуренції на ринку праці потребує реалізації інноваційних підходів до системи формування професійної та естетично-етичної культури особистості. На думку багатьох сучасних дослідників, означений процес передбачає активізацію застосування
різноманітних форм і методів, прийомів і засобів
виховання, постійного виявлення результатів виховних впливів, корекції змісту і методики [3: 15].
З огляду на це, виховна робота у вищому навчальному закладі реалізується у процесі виховання, що, за визначенням М. Фіцули, розглядається
як система виховних заходів, спрямованих на формування цілісної, гармонійно розвиненої особистості [11] та в сучасних умовах набуває особливої
актуальності і значущості.
Мета статті – визначити та обгрунтувати методику організації позааудиторнії діяльності студентів
засобами мистецтва та визначити педагогічні умови
організації позааудиторної діяльності студентів.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій.
На початку третього тисячоліття в умовах модернізації освітньої системи України, спрямованої на
інтеграцію до європейського простору, особливої
актуальності набувають завдання виховати українську інтелігенцію, якій був би притаманний високий рівень естетичної культури.
У зв’язку з цим, виняткового значення потребує
підготовка майбутніх учителів, ерудованих спеціалістів, здатних адекватно сприймати, тонко і високо цінувати мистецтво, зберігати традиції, примножувати духовні й матеріальні надбання українського народу. На важливості розвитку естетичної
культури сучасного українського суспільства, зокрема виховання естетичних смаків у студентської
молоді, наголошують чинні державні документи
(Закон України «Про вищу освіту», Національна
доктрина розвитку освіти, Концепція національного виховання студентської молоді, концепції естетичного виховання), в яких зазначено, що безперервний процес виховання передбачає естетичну
освіченість особистості.
Виклад основного матеріалу. Виховання у студентської молоді естетичних смаків засобами мистецтва передбачає вироблення вмінь власноручно
примножувати культурну спадщину рідного народу, відчувати й відтворювати прекрасне у різних
сферах життєдіяльності. Отже, розв’язання проблеми виховання естетичних смаків у студентів залежить від ефективної організації навчально-виховного процесу, використання на практиці різноманітних форм, методів і засобів впливу на естетичну свідомість та самосвідомість особистості.
Варто зазначити, що окреслена проблема знайшла відображення у працях філософів (В. Андрущенко,
Л. Антонова, М. Бахтін, Ю. Борєв, І. Зязюн, Л. Левчук О. Семашко, та ін.), психологів (І. Бех, Л. Виготський, Б. Теплов та ін.). Означене питання було у
полі зору педагогів-класиків (А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.) і залишилося актуальним для сучасних учених (Т. Ба-
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бенко, Дряпіка, Н. Калашник, В. Кузь, Л. Масол, Б. Неменський, Н. Миропольська, Г. Падалка та ін.).
Процес виховання естетичних смаків молоді досліджувався вченими у різних аспектах, а саме:
теоретичні положення про естетичний розвиток
(Е. Абдулін, Б. Неменський, Ю. Усов, Г. Петрова, У. Суна, В. Толстих та ін.); теорія і методика естетичного виховання у вищій школі (В. Дряпіка, С. Мельничук, Г. Падалка, О. Рудницька, та ін.); теоретичнометодологічний аспект (О. Дивненко, С. Долуханова та ін.).
Більшість учених переконливо доводять, що естетичні смаки – комплексне і багатогранне особистісне утворення; їх формування може здійснюватися за допомогою різноманітних засобів. На важливій ролі мистецтва як засобу виховання естетичних
смаків наголошували вчені Є. Антонович, В. Бойчук, Л. Масол, Г. Мельник, В. Мусієнко, В. Радкевич,
Л. Савка, В. Тименко, В. Титаренко та ін. У концепціях зазначається, що твори мистецтва розкривають безмежне поле креативності та мудрості народу і збагачують внутрішній емоційно-почуттєвий
світ особистості.
Аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми свідчить про те, що нині потребує ґрунтовного вивчення реальний стан якості виховання естетичних смаків студентської молоді засобами мистецтва, оскільки не дістали повного теоретичного
обґрунтування педагогічні умови виховання естетичних смаків у майбутніх педагогів у процесі позааудиторної діяльності.
Сьогодні, серед дослідників немає єдиної думки
щодо визначення сутності поняття «позааудиторна діяльність» і, відповідно, її видів, проте у педагогічному словнику дається наступне визначення
позааудиторній діяльності – це спеціально організовані і цілеспрямовані позааудиторні заняття та
система пізнавальних і виховних заходів, метою
яких є поглиблення і розширення знань, одержаних в умовах навчального процесу, формування
творчих здібностей, наукових інтересів, різноманітних умінь і навичок [5: 167].
На підставі цього вітчизняний вчений Г. Овчаренко визначає такі напрями позанавчальної діяльності у ВНЗ: науково-дослідницька, суспільнополітична, художньо-естетична, трудова, історикокультурна й етнографічна, фізкультурно-спортивна, організаційно-управлінська, що відповідають
специфіці стадій соціалізації студентської молоді.
Провідне значення в позанавчальній діяльності, на
думку дослідниці, має змістовний компонент, оскільки йому властиво змінюватись залежно від традицій ВНЗ та фаху майбутнього спеціаліста [9].
Обґрунтовучи значення позааудиторної діяльності, О. Стоян запропонував авторську структуру
позааудиторної діяльності студентів, у якій виокремив чотири групи:
• самостійна робота з підвищення професійного
рівня (конспектування першоджерел, підготовка
до лекцій і семінарів, виконання курсових робіт,
читання спеціальної літератури);

• участь у створенні культурних цінностей (суспільна робота, заняття на факультеті суспільних професій, науково-дослідницька діяльність, участь у художній самодіяльності, любительські заняття);
• засвоєння культурних цінностей (читання художньої, документальної літератури, періодики, прослуховування музичних записів, перегляд кіно, вистав, концертів, відвідування музеїв, виставок, лекцій, зустрічі з письменниками, артистами, художниками);
• відпочинок і розваги (заняття спортом, зустрічі із друзями, знайомими, родичами, відвідування розважальних закладів, прогулянки містом, заміські виїзди тощо) [9].
Зважаючи на це, варто наголосити на слушному
визначені Т. Сарафанова, котрий визначає позааудиторну діяльність, де найповніше виявляються творчі
можливості студентів [8:13]. Адже позааудиторна
діяльність сприяє розвитку самостійності, активності, ініціативності та творчості кожної особи.
Окрім того, в дослідження Н. Грекової, визначено,
що, позааудиторна робота, з одного боку, – це робота
є педагогічним засобом організації та керівництва
самостійною діяльністю студентів, з іншого – специфічною формою навчального та наукового пізнання
визначила [1: 9]. Таке розуміння дозволяє розглядати зовнішню та внутрішню сторони позааудиторної
діяльності: перша зумовлена функціями викладача,
друга – пізнавальними функціями студентів.
Таким чином, слід визнати, що чіткого визначення терміна «позааудиторна діяльність» практично немає, а проаналізована література лише
підтверджує те, що дослідження стосуються лише
окремих її аспектів.
Позааудиторна діяльність зі студентами вищого
педагогічного навчального закладу має досить широкі можливості для формування основ професіоналізму майбутніх учителів у процесі моделювання педагогічних ситуацій, оскільки, по-перше, її зміст, форми і методи допомагають реалізувати цілі й завдання педагогічної освіти, сприяють виконанню завдань
методичного забезпечення системи саморозвитку
особистості майбутнього фахівця; по-друге, потенціал спеціально організованої системи позааудиторної
роботи може бути використаний для подолання
труднощів перед нововведеннями, розвитку творчого потенціалу студентів, формування їх професійнопедагогічної компетентності тощо.
Отже, позааудиторній діяльності притаманні
вагомі потенційні можливості відносно формування у студентів естетичної культури. Для успішного
вирішення виховних завдань, ця діяльність не може здійснюватися самопливом. Саме тому використовується певне педагогічне планування, котре
сприяє тому, щоб «узгодити мету виховного процесу з потребами та інтересами самого студента і
забезпечити вихід на заздалегідь прогнозований
позитивний результат виховної роботи» [7].
На підставі зазначеного, можна зробити висновок, що планування позааудиторної діяльності повинно містити такі складові: визначення мети, завданя, форм і методів роботи, періодичності про153
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ведення виховних заходів та принципів їх реалізації. Зокрема, з огляду на дану проблематику,
мета позааудиторної діяльності має полягати у
підвищенні рівнів сформованості естетичної культури майбутніх вчителів засобами мистецтва.
У відповідності з цим, доцільно конкретно визначати і завдання позааудиторної діяльності:
1. Збагачення студентів знаннями щодо змісту
естетично-етичних норм і цінностей, посилення їхнього інтересу різноманітних аспектів власної
життєдіяльності та міжособистісної взаємодії;
2. Розширення емоційно-ціннісної сфери студентів, формування в них позитивної стійкої мотивації відносно дотримання цих норм і цінностей у
власній поведінці та відносинах з іншими людьми.
Для дієвості та ефективності позааудиторної діяльності варто також покладати в основу її організації систему принципів, до яких слід віднести:
принцип культуровідповідності, принцип гуманізму, принцип комунікативної дії, принцип диференціації та індивідуалізації виховного процесу, принцип рефлексії. Наведені принципи об’єктивно можуть бути об’єктивним підґрунтям ефективності
реалізації позааудиторної діяльності.
Таким чином, можна стверджувати, що саме
«принципи об’єднують основні фундаментальні положення, що випливають із закономірностей, умов
і вимог, пов’язаних з процесом формування світогляду, соціально зумовлених моральних норм поведінки особистості, а також знань, умінь і навичок, об’єктивно необхідних для праці в суспільстві на
конкретно-історичному етапі його розвитку» [9:8].
У контексті зазначеного, необхідно розглядати
й організаційно-педагогічні форми позааудиторної
діяльності, котрі являють собою способи організації
молоді і педагогів для спільної діяльності після аудиторних занять, а також конкретні просвітницько-пізнавальні й виховні акції художньо- естетичної спрямованості, розраховані на студентську аудиторію.
Для повнішого розуміння окресленої проблеми
варто згадати основні аспекти в організації позааудиторної діяльності:
по-перше, позааудиторна робота не повинна
дублювати практичне заняття. Потрібно пам’ятати про принцип самодіяльності й не слідкувати за
тим, щоб позааудиторна діяльність не перетворювалась на додаткові практичні заняття;
по-друге, при організації діяльності гуртків
(секцій) або факультативів необхідно зважати на
інтереси та уподобання тих, хто навчається;
по-третє, позааудиторна діяльність має бути
пов’язана з навчальною програмою, але, в свою
чергу, повинна розширювати та розвивати навички та вміння студентів, вести до подальшого розвитку та поглиблення їх знань;
по-четверте, обсяг матеріалу не повинен надто
перевищувати програмний. Слід ретельно добирати додаткові навчальні матеріали з урахуванням
рівня знань, вікових особливостей та уподобань
тих, хто навчається. Добір матеріалу для позааудиторної роботи слід здійснювати з урахуванням
його освітньої та виховної цінності;
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по-п’яте, заняття проводяться регулярно, але
студенти не повинні бути перевантаженими. Пошосте, звіт за кожного період роботи повинен бути
чітко оформленим у цікавий вид діяльності, наприклад, конкурс, концерт, вечір художньої самодіяльності, екскурсію, майстер-клас.
Окрім зазначеного варто пам’ятати, що позааудиторна діяльність має бути продовженням
аудиторних занять і проходити паралельно з ними, оскільки це допомагає студентам успішно навчатися, розвиває ініціативу, сприяє розумовому,
фізичному, естетичному вихованню, задовольняє
їхні культурні запити та спрямовує їхню активність на творчу корисну діяльність. Цілком доцільним бачиться визначення та розробки відповідних
педагогічних умов формування у майбутніх вчителів естетично-етичної культури.
Важливим напрямом, орієнтованим на поліпшення змісту, форм і методів формування у майбутніх вчителів етично-естетичної культури в позааудиторній діяльності є створення умов для творчої самодіяльності студентів, наповнення цікавим
зміст їхнього вільного часу. Адже повноцінний моральний розвиток не може відбуватися в атмосфері нудьги, репродуктивних форм діяльності.
Створення атмосфери співпричетності до життя ВНЗ, курсу, факультету – емоційний чинник
формування естетично-етичної культури майбутніх вчителів. Важливим засобом формування у
майбутніх вчителів естетичної культури, наповнення відповідним змістом їхнього вільного від
навчання часу є залучення їх до участі в мистецьких гуртках, мистецьких колективах, діяльність яких
спрямована на: гармонізацію психо-емоційного та
фізичного стану людини; стимулювання творчої
активності студентів; збереження неповторної індивідуальності кожної особистості; узагальнення
життєвого досвіду, самостійну оцінку студентом
власних дій, подій, ситуацій і відповідну побудову
взаємин з молодіжним оточенням; активне і діяльне засвоєння різних видів мистецтв, прогнозування можливостей їх використання в професійних
ситуаціях; нове сприймання наукового знання з
його тенденцією до різноманіття [1:36].
Звернення до музичної та художньої творчості
зумовлювалося тим, що музика та живопис відкриває можливості для творчої реалізації та самовизначення людини в світі, осягнення гармонії зі світом. Мистецтво містить цінні ідеї й століттями перевірений досвід виховання.
Вивчення цього досвіду і використання сучасних надбань творчості слід розглядали як вагомий
засіб формування у студентів естетичної культури.
Адже виразні засоби національної музики, живопису, декоративно прикладного мистецтва сприяють розвитку в особистості моральних почуттів,
глибокому осмисленню таких понять, як дружба,
співпраця, взаємоповага, взаємозбагачення.
Помітне місце в позазаудиторній діяльності посідає методика колективної творчості (залучення
студентів до організації та проведення масових заходів), значущість якої полягала в можливості охо-
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пити переважну більшість студентів, зумовлює емоційний взаємовплив, створює атмосферу особистої
причетності до піднятих проблем. Адже при цьому
студенти виступають тут як організаторами, так і
учасниками (написання сценаріїв, добір наочності,
збирання інформаційних матеріалів, підготовка
виступів, участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, майстер-класах, концертах тощо).
Висновки і перспективи. У підсумку є можливими висновки, що методика організації позааудиторної діяльності залежить напряму від презентованих педагогічних умов формування позааудиторної діяльності. Підвищенню виховного потенціалу позааудиторної діяльності сприяють розробки
із залученням засобів мистецтва, які допомагають
формувати у майбутніх вчителів естетичну культуру та сприяють не лише підвищенню рівня професійної підготовки студентів, але й ефективності
їхнього особистісно-творчого виховання.
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Костюк М. Ефективні методи навчання у процесі
викладання іноземних мов професійного спрямування у вищих навчальних закладах мистецького напрямку. У статті проаналізовано методи навчанння іноземної мови, які, на думку автора, дають найкращий ефект
у формуванні навичок мовлення. Вказано на творчий
підхід викладача у виборі найефективніших методів та
технологій навчання відповідно до потреб студентів. Виділено роль вказаних методів у навчальному процесі.
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Костюк М. П. Эффективные методы обучения в
процессе преподавания иностранных языков профессионального направления в высших учебных заведениях художественного направления. В статье проанализированы методы обучения иностранного языка,
которые, по мнению автора, дают лучший эффект в формировании навыков речи. Указано на творческий подход преподавателя в выборе эффективных методов и
технологий обучения в соответствии с потребностями
студентов. Выделено роль указанных методов в учебном
процессе.
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Коstiuk M. Effective methods in the process of teaching
foreign languages аt higher artistic educational establishments. In recent years, there has been an increasing
number of publications about the forming the аrt сommunication. All of them are proving the fact of importance of this
phenomenon. The objectives of this study are to study the
features of forming the real educative artistic environment
by means of language. Results of an experimental work have
been applied to the research. The idea of selection priority in
organization of modern classes through integration of traditional and introduction of new forms and methods of education. The present results are significant in designing of such
educational situations during audience studies, in which students actively practise in making monologues, dialogues and
discussion. Dominant principles of studies are interactive
and communicative that can be recommended for teaching
students of a brief program and a small number of classroom
hours.
Key words: artistic education, educative process, effective methods of studing foreign language, communicative approach, retelling the information, oral speech, topic work аrt
discussion, project exhibitions, online resources.
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Posing the problem. High school is the final step
in the process of mastering foreign language speaking
skills, a base for carrying out, in this case, art
professionally oriented situations. Mastering the
language means to develop speaking skills. Under
speaking skills we mean sound speech skills, skills to
operate lexical units and skills of grammatical
sentences forming. The level of attained skills in a
foreign language must be increased nowadays. It is
important to make a student protagonist at the lesson
to master foreign language together with his\her
friends. Speaking acquires new development of
qualitative content, more natural, motivative and
informative. The main goal is to use active forms and
methods, methods of cognitive activity. Taking into the
consideration today's society and youth peculiarities,
we turned to the most effective methods of learning
activities, namely discussion, texts rendering, oral
messages, project method, the use of multimedia
technology, training didactic games and the Internet.
English is not just a subject but also а language
learning tool. To achieve a high level of foreign
language it is important to know for teacher modern
teaching methods, special teaching techniques and
tricks to pick one or the other method according to
level of knowledge, needs and interests of students.
Efficient and motivated using of teaching methods
requires a creative approach by the teacher because
education is both science and art, so the approach to
teaching methods should be based on the pedagogue’s
work [4: 159-160].
Our task is to consider effective methods of
teaching foreign languages of professional direction
and to describe methods of their use. The problem
study is the formation of communicative skills in
mixed abilities groups of students and the use of
effective methods in learning English.
Analysis of recent publications and research.
The development of communicative method in one
way or another was engaged by many research teams
and trainers in different countries. The most
significant contribution to the study was made by the
supporters of most consistent method, above all, Н.
Uidousan, W. Littlewood (England), G.E. Pifo
(Germany), Yu. Passov (Russia). The communicative
approach focuses on the organization of the learning
process, adequate communication process through
real simulation of the basic laws of speech
communication (Yu.Passov’s interpretation) [8]. The
current state of life in Ukraine poses great challenges
before a teacher: to give the knowledge to the
younger generation, to develop skills and apply them
in practice, to form outlook. When the social, political,
institutional, specially scientific, educational and
theoretical factors begin to work, it is a sign of a new
concept of teaching foreign languages [10:78]. This
situation was described in Germany, for example, in
1970, when pragmatic learning objectives dominated,
i.e. living foreign language studied for use in everyday
situations.
However, among the latest methods of teaching
foreign languages that have arisen mainly in English156

speaking countries - the US and the UK (the last decade of XX - early XXI century) becoming more common
methods that combine communicative and cognitive
(academic)) goals. That’s why a teacher should have
the methodological tools of communicative skills to
improve teaching methods and techniques, go in step
with the times.
Presenting the main material. For disclosure the
important subjects of this article, we focus on the
modern sense of the communicative approach. The
teacher starts teaching English to communicate in a
foreign language from the first sessions. This stage can
be regarded as a springboard for the development of
higher-level situations. Communication as stronger
and weaker a «transitional communication level» due
to psychological and intellectual peculiarities [10:
141]. To ensure that the educational process is wellorganised one must take into account the actual
interdependence of dialogue and monologue forms
that make up speaking kind of speech activity. The
techniques that help to involve all teaching speech
activities include: learning situations; role games;
conversations on topics related to students’ life, the
direct professional environment and use of new
technologies.
However, the use of new technologies ought to be
systematic. They linked and their form and content
allow to form individual communication and intellectual skills, which make up the practical skills of
critical and innovative thinking .Innovation in education is not only a computer, internet, multimedia.
Innovation
is a technology and systematic
understanding of their own learning style. Urgent task
of modern classes is to create conditions for
developing critical thinking skills, psychology
achievements and
skills of self-development. So
classes shows all the pros and cons of scientific
concepts used by the teacher. But what unites all the
good lessons, it is the competent methodological
concept. Competent teachers always understand the
purpose clearly and which educational problems
they offer to solve.
Project of European Council "Modern languages"
improved efficiency of teaching foreign languages, in
particular through advanced methods and technologies. Particular interest are paid to the following
methods:
• method of discussion (M. V. Klarin, G.A.Kytaigorodska);
• didactic method and role games (G.A. Kytaigorodska, M.A. Arian);
• project method (E.S. Polat, M. Buharkina);
• Use of multimedia (computer) technology.
Let us consider the features of the above methods.
An effective method of developing monologue skills is
debate that combines such techniques as rendering
the text, conducting topic interviews and discussion.
The development of oral speech is also activated
when using the method of discussion as the rendering
of text. Students can tell short stories, stories which
they heard from someone or read in advance in the art
media categories, or they can create their own stories
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to retell groupmates. Storytelling promotes remembering and creative thinking. It also helps them to
express their opinions in a beginning, development
and end format, including characters and setting story.
Students can also study the sayings or jokes to be
able to use them in real situations of life.
Rendering of text is not a mechanical exercise
because students must learn it consciously. Firstly,
individual characteristics of students (imagination,
independence, creativity) are shown when rendering
work is well organized. As a result the students’
transfering of one and the same text varies. Secondly,
as rendering a complex form of exercise, it is
necessary to study under the guidance of an instructor
or a teacher. Thirdly, rendering is an exercise that
requires students specific knowledge and skills, so
teach them to speak long before reading serious
texts.It should be prepared for a long time doing
exercises that help to move from mechanical
remembering to independent expressing. It is best to
retell the works of art that are means of peculiar
knowledge, reality understanding, expressing the
attitude of the artist, result of the author spiritual
searches, jewelry items and source of pleasure. Full
perception of a work of art depends on the level of
understanding the viewer or listener (recipient - в
укр. пер. одержувач), the strength and the impact on
the spiritual world of the individual.
Next type of discussing the teaching method is an
oral conversation on a given topic, which helps to
improve speech activity. Organization of oral theme
work includes three stages: 1)preparatory or
reproductive;
2)reproductive
and
productive
3)productive. The aim of the preparatory is an
introduction to the subject by oral repetition of
necessary lexical and grammatical material of text in
auditory or printed form. On the first stage the work is
usually organised in the following order: tentative
observations removing difficulties (language and
content), listening to a specific task and check
understanding. In a tentative remark reported type of
learning activities and tasks for students: «I'd like you
to listen to a story about one canvas. Listen to the
speaker and give the title of the story». In this case, the
task aimed at developing semantic guess is the
problem. After students took the task and text, check
the correctness of understanding the general meaning
of the text. To control the details of understanding the
text could suggest the following exercises:
• Answer the issues.
• Restore the situation with text using sentences.
• Confirm or disprove the statements in the text.
Just checking individual parts of the text content
provided by repeating thematic vocabulary and
determined the necessary personal dictionary. Using
listening as a tool for the development of speech, we
can offer student listening text after the second
transfer of its content. At the second, reproductive and
productive phase of work on oral subject is training
students "in context" based on the actions and deeds.
This is facilitated by short texts. For example, you can
use texts from the textbook or prepare internet

handouts. Supporting text in this case is not material
for rendering, they are proof of certain elements of the
"context". In reproductive and productive stage there
are the most effective exercises: I'd like you to listen
(read) to a story about ... and describe the ... painting.
I'd like to tell you an episode from my friend's life and
you are to describe it's composition. I am going to
describe a famous artist. Listen to me carefully. Try to
name him. Show why you are right. Productive phase
of work on spoken language on the topic orients
students to respect free speech, to put themselves on
the same topic. They randomly choose a form of topics
presentation according to their language competence.
The teacher can only help in the selection of
content. At this stage, it is desirable that the student
expresses his\her opinion about the participants of
the narrative, compares exhibition discription,
characters, composition; give styles and techniques
characteristics, actions, judgments, manners and so
on. For example: I'd like you to say why the young
people want to be like ... .I want you to describe your
best friend and say why he is the professional
designer.Persuade us to read adv about ... .I'd like you
to describe the painters of the presented exhibition
and say who you want to be like. Why? I want you to
say what professional skills you'd like to have and
why. Certain quality characteristics of speech, clear
organization of work on spoken conversational topic
seems help to intensify the process of improving skills
and abilities in speech in class in English.
When learning a foreign language teacher has to
solve several problems: low verbal communication;
lack of ability to organize verbal communication of the
teacher; insufficient knowledge of lexical and
grammatical material formed of a low level of
monologue and dialogue speech skills to students; Get
creative insufficient as a result of poor cognitive
activity; formalization of the learning process, i.e.
teacher - media knowledge and student - recipient
"ready" knowledge; lack of motivation of cognitive
activity; low levels of psychological knowledge and
skills to create in class psychological comfort.
The main problem in terms of language training of
mixed abilities groups is to organize collective training
,which is a key objective of the modernization of the
educational process. Achieving, in our opinion, based
on the implementation of the collective way of
learning (working in pairs of variable composition).
But it is the main advantage with differentiated tasks
are the focus of all full-time, which gradually moves
from level to level. At each session, this pattern should
be implemented fully and allow preparation of multitasks, if the student is subject to the requirements of
the subject and executes properly. This pattern of
professional training we implement learning a foreign
language, when motivation and activation training
activities is the love of the chosen profession. An
important method of activating the existing
communication skills is a discussion that enable to
activate cognitive activity; to create a culture of
language, to form the ability to listen to the
interlocator to the end without interruption; asking
157
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questions, challenging or, concurring; to form a
conscious attitude to address the problem, the activity
in discussing works of art on the example of a problem
that there is, aiming at clarifying its causes and its
solution. Methods of introduction to the discussion
may include: description of a particular life problem;
use of the latest news; role-playing game; video clips
and adv-demonstrations; dramatization (modeling a
problem situation); recording; oral magazines,
interviewing and questioning (What? How? Why?
Where? When? What do you know about ...?). The
most effective type of discussions are expression for /
against, expressions of opinion, individual or collective
presentation of topics, discussions Open Forum. To
succeed in holding discussions and overcome
students’ reluctance to take part in it, one can follow
the next steps of the discussion: macroselection,
mikroproblem division, the division of students into
groups and explanation the strategy of discussion;
explanation the rules of debate. Guidelines for
collecting material; lexical exercises (introduction of
new vocabulary), a preliminary discussion with
pinpricks in all groups; brainstorming; appeal to the
textual material, video recordings, internet materials,
demonstration of the best students’ projects in order
to obtain basic information on this issue. Another
important techniques which enhance communicative
activity is already known - projects method. Method of
projects is an organization of independent activity
within the chosen topic, conducted in two stages: the
preparation stage and the stage of lighting result of
this activity. The essence of projects\design method is
that the purpose of training and ways of achieving
result should be determined with students and based
on their interests, individual characteristics, needs,
motivations and abilities.
Consequently, individual-oriented education, the
underlying design methodology provides a scheme of
partnership between a teacher and students. Projects
also allow the use of alternative assessment that
improves students’ academic achievement and its
impact study. For project work a teacher may offers
each student to choose a theme project under the main
theme, for example, connected with their favorite
artist. For the duration projects may be short-term (up
to 2 weeks) or long term (2 months or semesters).
Some students consult the teacher, some hold in secret
the selected project, that is not always evaluated
positively because of the error of spelling and failure
requirements to electronic projects. The project is an
effective method of teaching because it makes to work
independently, search, analyze, make paintings,
photos and drawings. Working on the project,
students seek to convey quality information to
groupmates and teachers , they are working on design,
prepare dictionary to project subject, keywords, test
questions or resume. A readymade projects are
defined the following features: practical, theoretical
significance and autonomy (that demonstrate
individual, pair or group activities in the classroom or
in an extracurricular time).
158

Computer method is the last in the list, it helps
significantly to increases motivation and cognitive
activity in learning .It’s the method of using the
Internet (3G activity). Using the Internet, students are
able to perform the following learning activities:
lexical study material, spelling practice, improving of
understanding audiotexts, developing the technique of
reading and pronunciation practice, continue to
learning or improving grammar, writing and learning
spoken language, performing training projects and so
on. Multimedia didactic games is a practical group
exercises to develop optimal solutions, application of
methods and techniques in artificial conditions that
reflect the real situation, admire with elements of
competition in the team, even funny performing of
complex tasks. With educational and entertaining
programs one can check homework, facilitate
understanding of educational material, fix it, test the
knowledge before control. Today, Web resources
address fit into life naturally. Advanced teaching
experience shows each class using Internet sites is
emotionally lifted; even students who lag behind
others, happy to communicate with a computer and a
bad test result or chat on-line, as a result of gaps in
knowledge leads to seek assistance from a teacher,
instructor or gain this knowledge independently.
It should be noted that these methods are
collectively designed to solve the main task of modern
art education: to teach future artists to remember,
create, think and communicate.
Conclusions and prospects. In our study, we have
examined the use of effective methods in teaching
English, the formation of communicative skills of
students in mixed-abilities groups, describe their
characteristics and showed the direction described
methods for the formation of social and cultural
literacy. We have stressed the professional features of
professional training, orientation and differentiated
vidnachayetsya full employment of all teaching,
gradually moving from the elementary level to the
level of professional ability. The use of these
techniques makes it possible not only to raise interest
in the subject, but also to develop the creative
autonomy of students, «remove» systems and
language barriers in communication, enliven the
thought, educate working with different sources of
knowledge. The results of research and practice have
shown that the efficiency of educational process
depends largely on the ability of the teacher to
organize and correctly choose a particular method of
teaching.
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Іваньо Ю. Ю. Підготовка учнів загальоосвітніх шкіл
до вибору майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема. Проаналізовано проблеми підготовки
школярів до вибору майбутньої професії у педагогічній
теорії та практиці. Доведено, що результатом підготовки учнів до вибору професій типу «людина − художній
образ» є сформованість у них готовності до вибору відповідної професії, яка є стійким особистісним поліструктурним новоутворенням, формування якого відбувається відповідно до особливостей розвитку особистості та
піддається педагогічному впливу.
Ключові слова: вибір професії, розвиток особистості, випускники загальноосвітніх шкіл, професійне самовизначення, педагогічний вплив на учня.
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Иваньо Ю. Ю. Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выбору будущей профессии как
психолого-педагогическая проблема. Проанализированы проблемы подготовки школьников к выбору будущей профессии в педагогической теории и практике. Доказано, что результатом подготовки учащихся к выбору
профессий типа «человек − художественный образ» является сформированность у них готовности к выбору соответствующей профессии, которая является устойчивым личностным полиструктурным новообразованием,
формирование которого происходит в соответствии с
особенностями развития личности и подвергается педагогическому воздействию.
Ключевые слова: выбор профессии, развитие личности, выпускники общеобразовательных школ, профессиональное самоопределение, педагогическое воздействие на ученика.
Ivanio Yu. Build-up of school children for profession
selection as a psychological and pedagogical problem.
The author aims at defining personal factors and main tendencies of profession selection by youth studying at school.
Problems of build-up of school children for profession selection in pedagogical theory and practice are analyzed. It is
concluded, that the result of preparation of pupils for selection of «person – art image» profession type is their readiness to choose corresponding profession, that is a stable polystructural formation, which is developed according to peculiarities of personal development and can be influenced by
pedagogues.
Key words: profession selection, personal development,
school leaver, professional self-identification, influence of pedagogue.
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Постановка проблеми. Актуальність статті зумовлена пріоритетністю завдань сучасної загальноосвітньої школи щодо підготовки її випускників
до свідомого вибору подальшого життєвого, в першу чергу, трудового шляху.
Важливим етапом розвитку та становлення професіонала є вчасний, свідомий та обґрунтований
вибір майбутньої професії, який відповідає можливостям та бажанням особистості й узгоджується з
об’єктивними вимогами ринку праці. Одним із
шляхів вирішення цієї проблеми є забезпечення
психолого-педагогічною підтримкою процесу підготовки учнів загальноосвітньої школи до обґрунтованого вибору майбутньої професії, який є результатом процесу професійного самовизначення
особистості на етапі оптації.
Аналіз літературних даних та постановка проблеми. Фундаментальні психолого-педагогічні дослідження проблеми підготовки учнівської молоді
до вибору майбутньої професії здійснювалися І. Бехом [2], Є. Климовим [7], Г. Костюком [8], В. Моляком [10] та іншими дослідниками. У роботах цих
дослідників визначено методологічні підходи, мета, завдання, зміст цього процесу та окреслено організаційно-педагогічні засоби його реалізації. Дослідники даної проблеми прийшли до висновку,
що ефективним засобом підготовки учнівської молоді до вибору майбутньої професії є професійна
орієнтація.
Соціально-економічні, психолого-педагогічні та
організаційно-методичні аспекти здійснення профорієнтаційної роботи з школярами висвітлені в працях І. Ареф’єва [1], Д. Закатнова [5], А. Карпова [6],
О. Мельника [9], В. Синівського [14], Є. Павлютенкова [11], М. Тименка [15], Б. Федоришина [16] та
інших дослідників. Аналіз їхніх робіт дозволяє прийти до висновку, що одним з показників ефективності профорієнтаційної роботи в школі є рівень
сформованості в учнів готовності до вибору майбутньої професії.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що проблеми підготовки школярів до
вибору відповідних професій знайшли своє відображення у низці наукових досліджень, але розкриті недостатньо повно.
Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов підготовки учнів старших класів до вибору професій.
Завдання – проаналізувати стан проблеми підготовки школярів до вибору майбутньої професії у
педагогічний теорії та практиці роботи середніх
загальноосвітніх шкіл.
Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до вибору майбутньої професії. Особливості психологічного розвитку учнів 8-9 класів обумовлюються об’єктивними закономірностями переходу від старшого підліткового до молодшого юнацького віку. До закінчення ІХ класу школяр повинен зробити вибір між трьома соціальними орієнтаціями: на повну середню освіту (вступ до 10-го
класу), на професійну освіту (вступ до професійного навчального закладу), безпосередньо на працю
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(робота паралельно з набуттям загальної середньої та професійної освіти).
Здійснюваний школярами вибір професії має
неоднозначний психологічний зміст і може виражати не стільки індивідуальні схильності, скільки
загальні тенденції психологічних особливостей,
притаманних певному віковому періоду. У молодшому і середньому шкільному віці вибір професії
відбувається переважно під впливом зовнішніх
чинників і лише в період навчання у старших класах основної школи та старшій школі, який за часом співпадає з переходом від старшого підліткового до молодшого юнацького віку, проблема вибору подальшого життєвого шляху вирішується,
як правило, на основі аналізу і урахування сукупності відповідних зовнішніх та внутрішніх факторів. Таким чином, сам вибір професії проходить визначені етапи вікового розвитку, і цей розвиток
увиразнюється у переході від безпосереднього, імпульсивного прийняття рішення до справжнього
вибору, заснованого на співставленні школярем
своїх об’єктивних особистих можливостей і вимог,
які ставить професія до людини. При цьому, вибір
професії відноситься до категорії нормативних,
тобто обов’язкових, виборів, які впродовж життя
здійснюються кожною людиною.
Вибір професії являє собою соціальний процес,
в ході якого особистість (суб’єкт вибору) послідовно усвідомлює наявність в суспільстві професійного розділення праці і конкретних видів трудової
діяльності – професій і спеціальностей (об’єкти вибору), шляхів і способів набуття знань і навичок,
необхідних для цієї діяльності, і реальних можливостей їх використання. Вибір професії зазнає впливу з боку престижності професій, що опосередковано відображає суспільні потреби. У зв’язку із соціально-економічними змінами у суспільстві, змінами в інтересах і схильностях індивіда, його фізичних і розумових здібностях і можливостях, його сімейному і матеріально-побутовому стані, стану
здоров’я тощо, впродовж всієї професійно-трудової діяльності перед людиною час від часу постає
проблема вибору професії. Необхідним є аналіз вибору професії як на стадії первинного вибору, тобто у момент вступу людини до самостійного трудового життя, так і на подальших стадіях його
життєвого циклу. Вибір професії являє собою процес поетапного планування учнем власного професійного майбутнього, заснованого на зовнішніх
(великі заробітки, престиж і затребуваність на
ринку праці) або внутрішніх (власні інтереси, здібності, схильності) параметрах. За такого підходу
можна виділити наступні стратегії вибору учнем
загальноосвітньої школи майбутньої професії:
− освітня стратегія, в якій переважають знання
про професію, про те, де її можна отримати і як
пройти школяру послідовну підготовку, наявні
певні знання про себе;
− стратегія престижності, де професія вибирається на основі престижу, хорошого заробітку і затребуваності на ринку праці, переважають знання
про зовнішні атрибути професії;
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− стратегія екстернальності: професія обирається відповідно до порад та рекомендаціях батьків і друзів, знання про себе і про світ професій відіграють другорядну роль;
− інтернальна стратегія: професія обирається на
підставі внутрішніх параметрів, знанні щодо своїх
особових якостей, інтересів, здібностей і схильностей, наявні розширенні знання про світ професій;
− емоційна стратегія: професія повинна приносити радість, задоволення, подобатися і бути привабливою, наявні певні уявлення про професію.
Професійне самовизначення є не разовим актом вибору особистістю майбутнього професійного шляху в період навчання у загальноосвітній школі, а є пролонгованим процесом, особливості здійснення якого обумовлюються низкою як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. За такого підходу
ми вважаємо, що проблему вибору учнем загальноосвітньої школи майбутньої професії доцільно
розглядати в контексті більш широкої проблеми
його професійного самовизначення з урахуванням
закономірностей, притаманних зазначеному феномену. В свою чергу аналіз проблем професійного самовизначення передбачає урахування закономірностей самовизначення особистості, складовою якого воно є.
Саме формування образу «Я» (або Я-концепції)
становить психологічну основу для подальших процесів самовизначення, в тому числі і професійного. Власне Я-концепція являє собою сукупність уявлень людини про саму себе і включає переконання, оцінки і тенденції поведінки, тобто її можна
розглядати як властивий кожній людині набір настанов, спрямованих на саму себе. При цьому Яконцепція, оскільки вона обумовлює інтерпретацію досвіду і слугує джерелом очікувань людини,
є важливим компонентом самосвідомості людини
та бере участь у процесах її саморегуляції і самоорганізації.
На межі підліткового і раннього юнацького віку
в розвитку Я-концепції відбуваються істотні зміни, що характеризують перехід самосвідомості на
якісно новий рівень. Становлення в цей період
нового рівня самосвідомості проходить за визначеними напрямками і полягає у інтегруванні образу самого себе, «переміщенню» його «ззовні всередину» [3:229]. У цей вікової період відбувається
зміна погляду особистості на себе «ззовні» на суб’єктивну, динамічну позицію «з середини». Підліток, орієнтований, насамперед, на пошук відповіді «який він серед інших, наскільки він схожий
на них», старший підліток ‒ на пошук відповіді на
запитання «який він в очах навколишніх, наскільки він відрізняється від інших і наскільки він схожий або близький до свого ідеалу» [13:68].
Таким чином, у період переходу від підліткового до раннього юнацького віку в рамках становлення нового рівня самосвідомості йде і розвиток
нового рівня ставлення особистості до себе. Одним із центральних моментів тут є зміна основ
для критеріїв оцінки самого себе, свого «Я» ‒ вони змінюються «ззовні всередину», набуваючи

якісно інші форми, порівняно з критеріями оцінки людиною інших людей. Перехід від окремих
самооцiнок до загальної, цілісної створює умови
для формування власного ставлення до себе, досить автономного від ставлення й оцінок навколишніх, окремих успіхів і невдач, усякого роду ситуативних впливів.
Потреба в самовизначенні виникає на певному
етапі онтогенезу − на межі старшого підліткового і
раннього юнацького віків. Потреба у самовизначенні – це потреба особистості у формуванні певної системи, у якій сконцентровані уявлення про
світ і про себе самого, а формування цієї системи
припускає відповідь на питання про сенс свого
власного існування; самовизначення нерозривно
пов’язується з такою характеристикою особистості, як спрямованість у майбутнє; і, нарешті, самовизначення передбачає вибір професії, але не зводиться до нього.
Вибір професії молодою людиною пов’язаний
не стільки з її життєвим досвідом, скільки з її уявленням про майбутнє. При цьому картина майбутнього має перспективний характер, містить у собі
життєві цінності, плани, орієнтири і життєву мету,
які виступають детермінантами професійного самовизначення особистості. Перспектива майбутнього, що формується у свідомості молодої людини і суттєво впливає на процес професійного самовизначення, характеризується певним рівнем психічного і соціального розвитку особистості. Важливим показником професійної перспективи, її реалістичності виступає зв’язок життєвих і професійних очікувань, ціннісних орієнтацій і життєвої мети з професійними планами, здатність пов’язати їх
з актуальною життєвою ситуацією. При підготовці
школяра до вибору майбутньої професії особливу
увагу треба приділити суб’єктивним і особистісним факторам. Життєві орієнтації і мета особистості, її уявлення про майбутнє і про себе, рівень
психічного розвитку і емоційні особливості відіграють першорядну роль у професійному самовизначенні порівняно з відповідністю схильностей і
здібностей вимогам певної професії [4].
Процес вибору школярем майбутньої професії
доцільно розглядати з двох точок зору: із позиції
самого суб’єкта, його інтересів, здібностей, можливостей, індивідуальних особливостей, і вимог,
які ставляться професією до людини. Проблеми професійного самовизначення старших школярів, як
правило, пов’язані з недостатнім рівнем самопізнання і дезорієнтацією у світі професій. Професійне самовизначення – тривалий процес, що проходить практично через усе життя людини. За такого підходу термін «професійне самовизначення» може вживатися в широкому діапазоні значень ‒ від
прийняття певних самостійних локальних рішень,
до прийняття рішень, що впливатимуть на подальше життя людини у далекій перспективі. Професійне самовизначення школярів передбачає здійснення вибору професії, але не закінчується на цьому, оскільки людина протягом життя зіштовхується
з серією професійних виборів у ході навчання, при
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визначенні шляхів підвищення кваліфікації і творчості, при втраті працездатності, роботи і т. ін.
Професійне самовизначення школярів реалізується у декілька етапів, тривалість яких не є сталою величиною: який охоплює підлітковий і переважну частину юнацького віку, передбачає попередній вибір професії і практичне прийняття рішення щодо шляхів її набуття, тобто власне вибір
професії. Останній містить два основних компонента: по-перше, визначення рівня кваліфікації
майбутньої праці, обсягів і тривалості підготовки
до неї; по-друге, вибір конкретної спеціальності.
Важливо відзначити, що на процес професійного самовизначення впливають як зовнішні, так і
внутрішні чинники. Зовнішні умови характеризуються змінами самої професії (з’являються нові технології, принципово нові напрями професійної діяльності, зокрема ‒ підприємництво), вимогами суспільства до неї, змінюються співвідношення даної
професії з іншими професіями. Внутрішні умови визначають зміни уявлень людини про професію, критерії оцінки людиною самої професії, професіоналізму в ній, а також критеріїв оцінки професіонала в
собі. Таким чином, можна зазначити, що на процес
професійного самовизначення активно впливає
низка факторів, а саме соціально-економічних (моральні і матеріальні стимули даної професії, престиж, ставлення до людини, що обрала ту або іншу професію), соціально-психологічних (вплив соціального оточення ‒ сім’ї, однокласників, референтної групи); психологічних (інтереси і схильності особистості, рівень її інтелектуального і особистісного розвитку) та індивідуально-психофізіологічних (основні особливості нервової системи,
виражені в особливостях різних темпераментів і
динаміки протікання психічних процесів у їхньому прояві до різних видів діяльності).
Процес професійного самовизначення передбачає активну взаємодію двох систем: особистості як
складної саморегулюючої системи і системи суспільного орієнтування учнів у вирішенні питання
свідомого вибору професії, що містить у собі цілеспрямований вплив освітніх закладів та інших соціальних інституцій на вибір майбутньої професії.
Професійне самовизначення особистості передбачає вибір майбутньої професії, але не зводиться
лише до такого вибору. В період переходу від старшого підліткового до раннього юнацького віку
формуються психологічні структури, які визначають успішність вибору майбутньої професії. У випадку наявності будь-якої потреби і ситуації її задоволення у суб’єкта виникає специфічний стан,
який можна охарактеризувати як його установку
на здійснення діяльності, що має за мету задоволення актуальної для особистості потреби. Установка є готовністю до активності за певним напрямом, яка виникає на основі взаємодії потреб особистості і середовища, але не середовища в цілому,
а лише тієї його частини, під впливом якої знаходиться людина. Жодна дія не виникає так би мовити на «порожньому місці», а неусвідомлювана готовність є основою доцільної вибірковості люди162

ни. В результаті неодноразового виникнення певної потреби та відповідної ситуації в її задоволенні, установка особистості закріплюється, фіксується. Таким чином, різноманітність стійких взаємозв’язків індивіда з зовнішнім світом можна розглядати як систему фіксованих установок, тоді як його
безпосередня ситуативна поведінка визначається
динамічною (актуальною) установкою. Можна зазначити, що оскільки установка виникає при взаємодії
особистості та середовища, об’єктивна потреба учня випускного класу у виборі майбутньої професії
активізує, хоча б на рівні підсвідомості, цей процес
і передбачає вироблення школярем конкретного
плану дій, спрямованих на її розв’язання.
Отже, готовність визначається як синтез особистісних якостей або ж комплексу здібностей, що
передбачають виділення в структурі готовності
окремих компонентів, які у своїй сукупності забезпечуватимуть успішність діяльності в обраній професії. Але при цьому врахувати весь спектр особливостей, які необхідні випускнику школи для успішного оволодіння обраною професією і здійснення
професійної діяльності практично неможливо, тому слід обмежитися найважливішими особистісними характеристиками, зведеними та структурованими у певну систему.
Психологічний зміст вибору професії полягає у
процесі підготовки й прийнятті людиною відповідного рішення на особистісно-мотиваційному
рівні. Таким чином, як основним компонентом, так
і умовою професійною самовизначення є свідоме
та обґрунтоване рішення школяра щодо вибору
майбутньої професії, яке передбачає узгодження
численних та суперечливих чинників такого вибору. Прийняття особистістю рішення щодо вибору
майбутньої професії є вибором на основі певної інформації однієї з альтернатив професійного майбутнього, а сам вибір пов’язано з узгодженням і невизначеністю способів, змісту, умов, шляхів тощо
оволодіння певною професією.
Таким чином, готовність особистості до здійснення певної діяльності у заздалегідь визначених
умовах характеризує потенційні можливості і особливості її виконання. Але, коли особистість під впливом навчально-виховної роботи досягає певного
рівня розвитку, який забезпечує ефективне виконання цієї діяльності, то можна робити висновок
щодо наявності відповідного новоутворення в
структурі особистості. Готовність школяра до вибору майбутньої професії є системним особистісним полікомпонентним утворенням, поява якого
обумовлюється як розвитком особистості в онтогенезі, так і зміною його соціального статусу. Компоненти такої готовності взаємодіють, розвиваються, піддаються цілеспрямованому педагогічному впливу та формуванню і у своїй сукупності
забезпечують здійснення особистістю усвідомленого вибору майбутньої професії [12].
Підготовку молодої людини до вибору професії
не можна розглядати, як одну з локальних проблем педагогічної теорії та практики. Формування готовності учнів до вибору професії в умовах навчаль-
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но-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає формування в учня розуміння того, що праця є суспільним обов’язком і конкретної обізнаності
про те, що і як буде потрібно робити з вибраної професії, які фізичні та психічні вимоги ця професія висуває своїм працівникам, а також виробити навички
самооцінки, вміння правильно вирішити питання
про власну відповідність вимогам професії.
Процесом, що займає більшу частину життя людини, є професійне становлення особистості. Починаючи з моменту зародження у особистості професійних інтересів і до моменту припинення виконання нею професійної діяльності, відбувається процес становлення, змін осмислення професійного розвитку. Знання особливостей професійного становлення особистості, розвитку її професійних схильностей тощо дозволяє побудувати процес підготовки школяра до вибору майбутньої професії відповідно до особливостей його професійного розвитку у старшому підлітковому віці.
З точки зору періодизації професійного розвитку особистості найважливішим завданням старшого підліткового віку є вибір майбутньої професії і
цей період можна охарактеризувати як період реалістичної оптації. Професійні плани підлітка досить розпливчасті, аморфні, мають характер мрії.
Він найчастіше уявляє себе в різних емоційно привабливих для нього професійних ролях, але остаточний психологічно обґрунтований вибір професії зробити не може. Але ж на етапі переходу до
раннього юнацького віку ця проблема виникає перед учнями, що закінчують загальноосвітню школу ІІ ступеня. В цьому віці школяреві складно вибрати професію, оскільки їх професійні наміри дифузні та невизначені. На основі оцінки своїх здатностей і можливостей, престижу професії і її змісту, а також соціально-економічної ситуації випускники основної школи насамперед самовизначаються щодо шляхів одержання професійної освіти й
резервних варіантів прилучення до професійної
праці. Таким чином, для старших підлітків актуальним є навчально-професійне самовизначення –
усвідомлений вибір шляхів професійної освіти й
професійної підготовки.
Результати дослідження. Готовність до вибору професії є універсальним особистісним утворенням, є актуалізованим для вибору будь-якої
професії впродовж всього періоду професійного
розвитку особистості. Особливості готовності учня
до вибору певного типу професії обумовлюються
особливостями сформованості певних її складових.
Висновки. Викладене вище дає підстави стверджувати, що готовність учнів до вибору майбутньої професії є стійким поліструктурним особистісним утворенням, що формується у процесі цілеспрямованого педагогічного впливу та індивідуального розвитку особистості, яке у єдності розвитку своїх складових забезпечує самостійний та
обґрунтований вибір майбутньої професії, який у
старшому підлітковому віці характеризується вибором напрямів подальшого освітнього професійно зорієнтованого маршруту.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Підготовка учнів середніх загальноосвітніх
шкіл до вибору майбутньої професії є актуальною
соціально-економічною та психолого-педагогічною
проблемою. Для значної частки учнів 8-9-х класів характерним є недостатній рівень сформованості знань
та умінь, який є необхідним для прийняття обґрунтованого рішення щодо свого професійного майбутнього та шляхів оволодіння обраною професією. Для
ефективного вирішення комплексу окреслених вище
проблем школі необхідно здійснювати систематичну
навчально-виховну роботу профорієнтаційного характеру, спрямовану на підготовку учнів до усвідомленого вибору майбутньої професії.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

V. ДО ДЖЕРЕЛ
о. СТЕПАН ПАП Й УМОВИ
ЙОГО МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ЗВЕРШЕНЬ©
У біобібліографічній праці «Сторінки з історії Закарпаття. Як я видавав мої праці» (Ужгород: Ґражда,
2017) о. Степан Пап про своє дослідження «Іконопис й іконописання на Закарпатті» зазначає: «Цю
працю я написав у роках 1978-1979, основний витяг з неї вийшов друком по-словацьки в «Календарі
Пряшівської єпархії за 1981 рік». Український текст
– в рукописі. Тут подані історичні дані про розвиток
іконопису Закарпаття, дані про малярів і позбирані
фотографічні зразки праць окремих малярів».
Невдовзі український варіант праці, як і раніше
дослідження «Духовна пісня на Закарпатті» (наукова праця про розвиток духовної позабогослужбової пісні на Закарпатті, про її народних творців;
Т. VІІ (ХІІІ). − 1971), старанням о. Атанасія Василя
Пекаря була опублікована в «Записках ЧСВВ» в Римі
та окремими відбитками. До нас праця «Іконопис й
іконописання на Закарпатті» також дійшла як окрема відбитка (Т. XIV (ХХ). − 1992. – С. 123-151), бо
це практикувалося в ті роки і для зручності в поширенні важливої інформації на територіях, підконтрольних комуністичній владі.
У той же час о. Степан Пап широко використовував легальні можливості публікації мистецтвознавчих праць в Чехословаччині. Умови не були
простими. Їх автор також описує досить конкретно: «По скінченні Другої світової війни до року
1950 можна було видавати релігійні книжки без
окремого позволения державних урядів і без цензури. У той час вийшла моя «Хресна дорога» у двох
виданнях, і то коштами Пряшівської єпархії. Були
приготовлені до видання «Похоронні проповіді» і
«Як сповідатися?», але ті не встигли вийти. Також
в тих роках виходив наш щомісячник «Благовістник», редагований о. Іваном Лявинцем в мові українській, але і зі статтями в мові російській. Так часопис поборював традиційне у Пряшівській єпархії
москвофільство. У часописі були й мої статті на
різні теми... Від травня 1950 до червня 1968 Грекокатолицька єпархія Пряшівська де-юре не існувала. Після відновлення діяльності Греко-католицької Церкви на Пряшівщині ми зустрілися у справі
видавництва з різними обмеженнями на основі тоді правосильних законів, а саме: видавати релігійні
видання можна було лише за схвалення Міністерства культури, точніше – його відділення, званого
«Cirkevné nakladateľstvo» в Братиславі, яке приймало рукопис, цензурувало його, відхиляло або ухвалювало; домагалось зробити випущення чи поправки декотрих частин тощо. Якщо ухвалило, то
визначало число примірників, скільки можна видати, приділяло папір означеній ними друкарні, і
© Наталія Ребрик, підготовка тексту та публікація, 2017
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воно, не ми, віддавало рукопис друкарні, контролюючи віддрукований текст перед розмноженням,
і давало імпріматур на розмноження.
У тій ситуації я дав на цензуру МК з проханням
видати дві книжечки... Хоч я домагався, щоб книжечки зразу вийшли в році 1969 (та ж це маленькі
книжечки), моя вимога була неуспішною, бо вони
«на один рік схвалюють лише один титул, без різниці на величину книжки». Але коли ми в дальших
роках дали більшу книжку, вони нам зарахували
як виконані два роки, бо, мовляв, ми використали
папір на більшу книжку з дворічного «приділення». І так сталося, що другого року ми не могли видати ніщо.
Схвалення ми мали, але не мали ми видавництва, яке б нашу книжечку законно фінансувало. Ми
сказали, що маємо гроші на видання, але нам відповіли, що ми, значить єпархія, не видавництво.
Тоді я наскоро склав статут «Видавництва Пряшівської єпархії» і подав у Міністерство на схвалення,
щоби не робили тяжкості зі схваленням. Я зробив
наш статут на зразок словацького римо-католицького видавництва «Сполку св. Войтеха» лише з обмеженням виключно видавничою діяльністю.
Доки я старався про видавання календарів і
книг, о. Іван Лявинець старався про дозвіл видавати український часопис «Благовістник». Міністерство дозволило видавати словацький греко-католицький часопис «Slovo», то ж дозволило видавати
і «Благовістник» як самостійну газету. Витворились
дві окремі редакції: із словаків – редакція «Slovo»,
із українців – редакція «Благовістника». Редактором «Благовістника» став о. Іван Лявинець, а редактором календарів і книг – я…
У цих часописах, як в українському «Благовістникові», так у словацькому «Slovi», я був не лише
«шеф-редактором» без редакційного колективу,
але я сам і писав усі важливіші статті. Про цю працю і обставини пишу далі...».
Подиву гідна науково-дослідницька, теологічна, культурницька, видавнича, популяризаторська
діяльність о. Степана Папа. Про ікони й іконописців він опублікував цілу серію статей, а саме: «Історія чудотворної ікони Клокочовської», «Історія чудотворної ікони Луцинської», «Історія чудотворної
ікони Повчанської», «Історія чудотворної ікони в
Миколі (Залісся-Семигород)», «Історія чудотворної
ікони в Павлові» і т. д.
Дбав він також і про фіксацію та збереження
церковних розписів, які були надзвичайно загрожені не лише від природної стихії чи руйнації часом, але й з боку недругів українства, яких не зупиняла навіть унікальна мистецька чи історична цінність, якщо вона не грала на їхню користь.
На пошану подвижницької справи о. Степана
Папа та з нагоди його 100-ліття публікуємо тут цю
поважну з фахового огляду працю про історію іконописання й іконописців Закарпаття.
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о. СТЕПАН ПАП
ІКОНИ Й ІКОНОПИСАННЯ
НА ЗАКАРПАТТІ
Закарпатські українці1 завжди любили й шанували свій східний обряд і ним дорожили, наче своїм життям. Історичні джерела вказують на те, що
народ, хоч віками був закріпачений і переживав
тяжкі злидні, все ж таки на потреби своєї церкви
він жертвував навіть і те останнє, що йому ще лишалося. Побожний народ, залишений на власні свої
сили, запопадливо дбав також про прикрасу Божих
храмів. Закарпатські дерев’яні церкви – це дорогоцінні перлини Карпат, і сьогодні про них говорять
далеко поза межами Срібної Землі. А майстерно
різьблені іконостаси та народним духом навіяні
старинні ікони – це живий доказ глибокої віри й
прив’язання народу до своєї Церкви й свого обряду.
Від самих початків Церква була одинокою покровителькою малярства на Закарпатті. На жаль,
багато давніх закарпатських цінних ікон пропало.
Самі священики не розуміли вартости стародавніх
ікон. Вони уважали їх примітивними й часто їх замінювали новими, модерними, іноді дуже сумнівної мистецької вартости. Таким чином багато дорогоцінних старовинних ікон викинено або зложено десь на складі, де вони тільки припадали порохом і нищилися. Вірні, а то й самі священики, несвідомі мистецької краси й вартости старих ікон, продавали їх по дешевій ціні, а часом і безплатно віддавали ці рідкісні пам’ятки народної культури,
щоб тільки позбутися «старого барахла».
У новіших часах відносно цього настала велика
зміна. Закарпатськими старинними іконами почали цікавитися дослідники мистецтва, науковці, а
навіть самі мистці церковного живопису. Проте слід
підкреслити, що деякі дослідники не мають правильного погляду на закарпатські ікони, тобто на
їхній історичний розвиток, на їхніх виконавців, чи
на їхнє справжнє значення й призначення. Тому,
перш ніж приступимо до розповіді про розвиток
закарпатського іконописання, представимо важливіших дослідників, що писали чи вивчали церковне
мистецтво в Мукачівській і Пряшівській єпархіях.
ВАЖЛИВІШІ ДОСЛІДНИКИ
Між дослідниками ікон на першому місці слід
згадати закарпатського священика Івана Сильвая
(1838-1904), що під псевдонімом – Священик Уріил,
написав працю: Наші сокровища. В українській мові
вона залишилась у рукописі, зате 1902 року появи-

1 Говорячи про закарпатських українців, маю на думці всіх
українців, що живуть на південь від хребта Карпатських гір,
тобто в теперішній Закарпатській області України, як теж на
Пряшівщині, у Східній Словаччині. Під церковним оглядом вони
творили Мукачівську й Пряшівську єпархії.

лася друком угорською мовою.2 У своїй праці о. Сильвай згадує іконописця чудотворної ікони в Маріяповчі, як також малярів інших закарпатських
чудотворних ікон, а саме Клокочівської, Павлівської та Микульської.
Далі варто б згадати пряшівського священика й
письменника о. Діонисія Зубрицького (1895-1949),
що також цікавився історією закарпатського іконописання й опублікував основну статтю про іконописця Йосифа Змія-Миклошшія,3 про якого далі
розкажемо обширніше.
Перша загальна розвідка, що вже охоплювала
розвиток і коротку історію закарпатського іконописання, появилася щойно в 1936 р. з-під пера В. Саханева.4 Далеко ґрунтовніша й повніша історія закарпатського іконописання подана в статті: Сучасні
руські художники, що її опублікував 1942 р. А. Изворин.5 Статтю Изворина можемо безсумнівно назвати
першою спробою історії закарпатського малярства. В
ній включена також історія іконописання.
Треба однак признати, що тільки завдяки радянським науковцям закарпатське іконописання збудило загальне зацікавлення не тільки в Радянському
Союзі, але також у вільному світі. Зацікавлення закарпатськими іконами викликала цінна праця українського дослідника Г. Н. Логвина По Україні – Стародавні мистецькі пам’ятки, яка появилася друком у
Києві 1968 року.6 Коли ж Логвин обмежився тільки
до Закарпатської области, тобто до Мукачівської
єпархії, то про іконописання на Пряшівщині заговорив словацький дослідник А. Фріцкий.7 Йому ми завдячуємо люксусове видання, частинно кольорове,
українських ікон Пряшівської єпархії, яку автор, на
жаль, розцінює як спадщину словацької культури.8
1973 р. у пряшівському Благовісникові я коротко згадав про наших закарпатських іконописців у
вступі до статті про визначного закарпатського
іконописця Осипа Бокшая.9 Згодом, 1980 року, появилася інша люксусова праця словацького мистця С. Ткача,10 який ще виразніше наголошував словацький характер українських ікон Пряшівщини,
ніж його попередник Фріцкий.11 На це я живо заре2 Український рукопис: Наші сокровища з єпископської бібліотеки попав між рукописи Ужгородського державного університету. Мадярською мовою праця Сильвая появилася під заголовком: Uriel. Kіnсsеіnk – Сsоdаtеvö Szепt Кéрек leirása. – Ungvar,
1902.
3 Торисин (о. Д. Зубрицький), «Йосиф Змій-Миклошшій (17921841)», стаття у Підкарпатська Русь, Ужгород, 6 (1925) 89-90.
4 V. Sachaněv, «Маlbа іkon nа Роodkarpatské Rusі», аrt. іn Роdkarpatská Rus / red. J. Zatloukal. – Вratislava, 1936. – Р. 245-248.
5 А. Изворин (Е. Нєдзєльскій). Сучасні руські художники //
Зоря-Наjnal. – Ужгород, І (1942). – С. 387-415; II (1943). – С. 258-284.
6 Про закарпатські мистецькі пам’ятки Логвин розписується на С. 354-390.
7 A. Frscký. Ikony z Výchdného Slovenska. – Košice, 1971.
8 A. Frscký. O ikonách Východného Slovenska // art. in Kalendar
Gréckokatolíkov na rok 1971. – Bratislava, 1970. – P. 45-55
9 S. Р. (S. Рар). Naš velikij malʼar ikon // art. in Kalendar Blahovistnika na 1973 rik. – Prjašiv, 1972. – P. 93-96.
10 S. Tkáč. Ikony zo 16-19 storočia na severovýchodnom Slovensku. – Bratislava, 1980.
11 Див. основну критику М. Мушинки: Чиї це ікони – словацькі, карпатські, костельні чи українські // Jurnal of Ukrainian
Studies. Toronto. – Vol. VI, 1 (1981). – C. 79-89.
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аґував двома статтями, написаними словацькою
мовою,12 але й це не помогло.
Словаки, подібно як на Лемківщині поляки, чваняться українськими іконами як здобутком своєї
власної культури.
Про закарпатських живописців багато писав
пряшівський мистець Степан Гапак на сторінках українських журналів «Дружно вперед» і «Дукля».13
Його основна праця – це: Образотворче мистецтво українців Чехословаччини (1918-1945), але в ній
він не торкається церковного живопису.14 Однак у
своїй статті «Ікони – надбання народної культури»
Гапак високо оцінює старовинні ікони, особливо
народних малярів-самоуків ХVІІ-ХVІІІ в.15
Найосновніша розвідка про образотворче мистецтво на Закарпатті – це солідно написана праця
Григорія Островського, що появилася на книжковому ринку 1974 року.16 У своїй праці Островський
звертає увагу також на іконописання закарпатських митців. Якщо в нього знайдуться і деякі історичні неточності,17 то вони переважно зродились
через брак відповідних джерел. Однак слід підкреслити, що майже всі визначніші закарпатські
художники були вперше іконописцями, а щойно
додатково живописцями.
Нарешті годі оминути працю іншого радянського мистецтвознавця, П. М. Жолтовського, який у
монографії про український живопис XVIІ-ХVIII віку значну частину присвятив також іконописанню,
включно з іконописанням на Закарпатті.18
ЗАКАРПАТСЬКІ
ЧУДОТВОРНІ ІКОНИ
На Закарпатті художники церковного малярства втішалися великою пошаною, бо вони спричинялись до величі й краси Божих храмів і розвивали
духовну культуру Срібної Землі. А тому, що церковні
приписи щодо писання ікон були точно усталені й
вимогливі, то ікони мусіли писатись на мистецькому рівні й визначатись художньою вартістю. Ось
чому мукачівський владика Мануїл М. Ольшавський під час загальної візитації своїх парафій у рр.
1750-1752 сумлінно приглядався іконам і церковному стінописанню, наскільки вони відповідали
церковним приписам. У своєму канонічному звіті
12 Š. Рар. Ikonomalʼba v naš ej eparchii // art. in Gréckokatolický
kalendár nа 1982 r. – Bratislava, 1881. – Р. 101-121; Š. Рар. Naši
ikonopisci 20. Storočia // art. in Gréckokatolický kalendár nа 1983 r. −
Bratislava, 1982. – Р. 69-73.
13 Список усіх статей Гапака між 1951-1981 р. поданий у його збірнику: Сила ангажованого мистецтва // упоряд. С. Осавчук. – Пряшів, 1983. – С. 251-258.
14 С. Гапак. Образотворче мистецтво українців Чехословаччини 1918-1945. – Пряшів, 1975.
15 Див.: Дружно вперед. – Пряшів, 7 (1968). – С. 20.
16 Г. Островський. Образотворче мистецтво Закарпаття. –
Київ, 1974.
17 На с. 15 Островський подає, що М. Манкович не мав академічної підготовки (скінчив у Відні); тільки побіжно згадує Й. ЗміяМиклошшія, а І. Ромбауера взагалі не подає тощо.
18 П. М. Жолтовський. Український живопис ХVІІ-ХVІІІ ст. –
Київ, 1978.

166

Владика відтак подав також мистецьку вартість
деяких церковних ікон, як теж іконостасів.19
Давні закарпатські іконописці нам мало відомі,
хоч деякі з них прославилися чудами, що їх докладно
описав о. І. Сильвай-Уриїл у своїй цінній книжечці
Наші сокровища.20 Щоб мати ясний образ чудотворних ікон на Закарпатті, наведемо бодай коротку історію цих, уже століттями почитаних ікон:
І. Найстарша з них – це Мукачівська ікона, яку
подарував Папа Пій XI Святомиколаївському монастиреві оо. Василіян на Чернечій горі біля Мукачева 1926 року.21 Сама ікона походить з ХV сторіччя і
намальована десь у Візантії, може бути й у самому
Царгороді.22 Вона представляє Пресвяту Богородицю з малим Ісусом, що Його тримає на лівому рамені. Ісус у лівій руці держить земну кулю, а правою
благословляє всіх, що почитають Його Пресвяту
Матір. По обох боках Богородиці напис грецькими
буквами – МНТНР КУРІОУ (Мати Господа). Хто написав цю ікону і як вона дісталася до Риму – не відомо. Одне певне, що цілими віками її зберігали у
Ватиканському музеї, поки Папа не зволив подарувати її закарпатським українцям. Вдячні почитателі назвали цю ікону – Заступниця Мукачівська.23
ІІ. Уже на початку ХVІІ сторіччя у Краснобрідському монастирі Святого Духа почиталась старинна
чудотворна ікона, якої початки сягають глибше в
давнину. З часом навколо неї зродились різні легендарні оповідання, так що тепер годі усталити
історичні початки ікони й самого Святодухівського монастиря у Красному Броді на Земплинщині.24
Одно певне, що на порозі XVII ст. при монастирі
вже стояла окрема капличка, в якій зберігалась чудотворна ікона, довкола якої горнулися богомольці навіть з галицького боку Бескидів.25
Під час Раковцієвого повстання (1706) дерев’яна церква з монастирем згоріла, уціліла тільки
капличка з чудотворною іконою.26 Щойно 1729 р.
василіяни повернулись до Красного Броду й відбу19 Звіти єп. М. М. Ольшавського про канонічну візитацію
подав В. Гаджега: «Додатки к исторіи русинів і руських церквей»
у поодиноких жупах, що появилися у «Науковому Збірнику Т-ва
Просвіта» (Ужгород, 1922-1936). Характеристика ікон Ольшавським: «образи красні», «ікони прості», «образи лиш паперові»,
«образи роботи тутешнього маляра» тощо.
20 На основі книжечки Уриїла-Сильвая автор описав усі закарпатські чудотворні ікони у «Благовістнику» (Пряшів, 1987. –
Ч. 12; 1988. – Ч. 7) під спільним заголовком: «Пречиста Діва Марія в житті наших єпархій».
21 Ст. Р.(ешетило, ЧСВВ). «Образ Пресв. Богородиці, дарований Святішим Отцем Пієм XI мукачівському монастиреві», стаття у «Записки ЧСВВ» (Жовква, II (1927). – С. 411-416).
22 Внизу з лівого боку ікони позначений рік – 1453, тобто
рік упадку Царгороду.
23 Див.: Записки ЧСВВ. – Рим, XI (1982). – С. 154.
24 К. Заклинський. Нарис історії Краснобрідського монастиря
// Науковий Збірник Музею української культури (МУК) в
Свиднику. – Пряшів, 1965. – Т. І. – С. 43-45.
25 М. Ваврик, ЧСВВ. По Василіянських монастирях. – Торонто,
1958. – С. 249-251.
26 Перед Краснобрідською іконою ставались численні чуда,
однак вони ніколи не були перевірені церковними властями.
Богобійний народ все-таки вірив у чудесне її заступництво і залюбки до неї прибігав, укладаючи в честь Краснобрідської Богородиці окремі духовні пісні. – Див.: С. Пап. «Пречиста Діва Марія в житті наших єпархій», у Благовістник, 1 (1988). – С. 8.
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дували вже камінний монастир і церкву, а при чудотворному джерелі поставили нову, пізньобарокову
каплицю, в якій приміщено прославлену на цілу
Маковицю чудотворну ікону, що її 1769 р. відновив
монастирський іконописець, ієромонах Михайло
Спалинський, ЧСВВ.27 З часом ікону торжественно
вкоронували й покрили позолоченою шатою.
Нещодавно, 1972 року, Краснобрідську чудотворну ікону відреставрував академічний художник
Микола Йордан, про якого буде слово нижче. Він
теж написав вірогідну копію чудотворної ікони.28
ІІІ. Дальшою чудотворною іконою є Клокочівська Богородиця, написана невідомим малярем перед 1670 роком, коли то вона чудесно просльозилась.29 Того року мадярські повстанці-куруци спалили клокочівську церкву. Але вірні, рятуючи чудотворну ікону, примістили її у міському сховищі
дорогоцінностей у Пряшеві. Незабаром ікона дісталася в руки графині Софії Баторі, вдови князя Юрія
II Раковці († 1660), а вона примістила ıı
̈ ̈ у своıи
̈ замковій каплиці в Мукачеві.

2. Краснобрідська Богородиця З XVII ст.

1. Мукачівська Богородиця З 1453 р.

27 J. Basilovits. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits.
– Cassoviae, 1799. – P. II. 178-183.
28 М. Поташ, ЧСВВ. Красний Брід // Греко-католицький календар на 1985 рік. – Братіслава, 1984. – С. 86-88. Там також
знимка ікони перед і по реставрації.
29 Про Клокочівську чудотворну ікону див. статті автора у
«Благовістнику» (1970. – Ч. 5. – С. 1-6, 11), де подана й важливіша література: Благовістник. – 1987. – Ч. 12. – С. 7-8; 1988. – Ч. 1.
– С. 18-9; Ч. 2. – С. 8-9.

3. Клокочівська Богородиця, перед 1670 р.
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4. Маріяповчанська Богородиця, 1676 р.
1711 р., після придушення повстання Ференца
II Раковці († 1735), цісарські віиська заиняли Мукачівську фортецю і забрали з собою до Відня також
Клокочівську плакучу ікону, де її приміщено в цісарській домашній каплиці. Тоді відізвалось місто
Пряшів, домагаючись завернення Клокочівської
ікони. Після довгих переговорів цісарева Марія Тереза (1740-1780) наказала віденському маляреві
Ф. Крамерові зробити копію дорогоцінної ікони,
яку 12 березня 1769 р. врочисто перенесено до
Пряшева й передано міській управі.
Після створення Пряшівської єпархії (1818),30
міська управа передала цю копію Клокочівської
ікони єп. Г. Тарковичеві, а він примістив її в своїй
домашній каплиці, як напрестольний образ. Але
клокочівські вірні заворушились і домагалися, щоб
Пряшівський владика віддав цю копію чудотворної ікони до їхньої парафіяльної церкви для всенародного почитання. Щойно наслідник Тарасовича,
єп. Й. Ґаґанець (1843-1878), доручив акад. маляреві Ігнатієві Рошковичові написати іншу копію ікони для Успенської церкви у Клокочеві, де її відтоді
публічно почитають.31 До відновлення всенародного
почитання Клокочівської Богородиці, яка 1948 р.
30 А. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. – Рим,
1967. – С. 83-94.
31 Благовістник. – 1983. – Ч. 11. – С. 1, де подана теж знимка
першої копії ікони з підписаним текстом по-мадярськи: «Правдивий образ Божої Матері, котрий 1670 р. в церкві руського (українського) села Клокочово, що належить до Винянського замку в горішній Мадярщипі, на очах многих свідків сльозив, а відтак, коли його якісь єретики (мадярські куруци) штиком пробивали, заливаючись сльозами, плакав».
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була врочисто коронована, багато спричинився
відданий «син Марії», о. Іван Чекан, непохитний ісповідник св. віри.32
IV. Найбільш прославлена чудотворна ікона на
Закарпатті – це Маріяповчанська, що аж трьома наворотами просльозилася (в рр. 1696, 1715 і 1905) і
зберігається в монастирській церкві оо. Василіян.33
Ікона, що просльозилася 1696 р., була написана
«тутешнім», тобто закарпатським народним іконописцем, Степаном Папом 1676 року. З протоколу
урядового дослідження сльозіння знаємо, що він
був братом тодішнього пароха в Повчі.34
Уже наступного року після урядового потвердження чудесного сльозіння ікону, на приказ цісаря Леопольда І, врочисто перевезено до Відня й
приміщено в соборі св. Стефана для публічного почитання. Ікона залишилась там аж до сьогодні. Зате незнаний віденський маляр зробив копію Папової ікони, що її відтак приміщено в Маріяповчанському храмі на місці оригінальної. І дивне диво!
1715 р. не оригінальна ікона у Відні, але її копія в
Маріяповчі знову заплакала. Тим-то сама Божа Мати об’явила, що Вона бажає бути почитана таки серед бідного українського населення в Маріяповчі.
Це вона наче потвердила повторним, з черги третім чудесним сльозінням, 1915 року.35
V. Іншою чудотворною іконою закарпатських
українців є Микульська Богородиця, що її написав
1681 р. маляр-самоук, свящ. Лука, закарпатець.36 Вона сльозила три роки після чуда в Маріяповчі, протягом 26 днів, тобто від 16 січня до 11 лютого 1699
року. У той час парафія Микула, розташована в
глибині Семигороду, ще належала до Мукачівської
єпархії. Церковні власті вислали тоді оо. Єзуїтів з
поблизького міста Клуж перевірити чудо. А єзуїти,
під прикриттям досліджування, забрали чудотворну ікону з собою до Клужу й примістили її у своїй
церкві над головним престолом. Після розв’язання
єзуїтів 1773 р. оо. Піяристи перенесли Микульську
чудотворну ікону до своєї церкви, де вона знаходиться до сьогодні. Таким чином, ще одна закарпатська чудотворна ікона опинилася в чужих руках.37
32 Згаданий о. І. Чекан був парохом Клокочова в рр. 19451950. Про нього див.: А Пекар, ЧСВВ. Ісповідники віри нашої сучасности. – Рим, 1982. – С. 286-289.
33 А. Кралицький, ЧСВВ. Монастырь Марія-Повчанскій // Листок. – 1890. – Ч. 3. – С. 32-33; Записки ЧСВВ. – Рим. – 1949. – Ч. 1.
– С. 79-83. Опис ікони і перших двох сльозінь подає докладно:
Uriel. Kincseink. – P. 9-84; 102-160.
34 Містечко Повч, Саболчського комітату, в глибині Мадярщини, в пол. XVII ст. було залюднене українцями й вони собі
спорудили дерев’яну церковцю. їхнім парохом став о. Данило
Пап, брат автора ікони. Після повторного сльозіння ікони, вдячні селяни додали до назви свого поселення - Марія, звідки й пішла назва: Маріяповч. – Uriel. Kincseink. – P. 9-17.
35 Докладну історію Маріяповчанської чудотворної ікони
подає автор: Благовістник. – Пряшів. – 1988. – Ч. З. – С. 8-9; Ч. 4.
– С. 8-10; Ч. 5. – С. 8-10.
36 Uriel. Kincseink. – P. 87-91.
37 Микульську церкву, при якій відбувались щорічно прощі
до Плакучої Богородиці, 1936 р. перебрали під свою охорону румунські оо. Василіяни: Записки ЧСВВ. – 1982. – Ч. XI. – С. 211-212.
Повну історію Микульської ікони автор подав у Благовістник
(1988. – Ч. 6. – С. 6). Сьогодні по-румунськи Микула називається
Monastiria Nikula.
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VI. З візитацій марамороських монастирів 1749
року довідуємося ще й про плакучу ікону Божої
Матері в Кричівському монастирі.38 Про саму ікону, хто й коли її малював, нічого не знаємо, бо протокол візитації згадує тільки те, що в Кричеві, в тамошній монастирській церкві,39 ікона Пресв. Богородиці плакала чотири тижні. Тож Мукачівський
архимандрит оо. Василіян о. Йосиф І. Годермарськии († 1729) відніс Кричівську чудотворну ікону
до Яґеру для урядового перевірення. Ікона там таки й застрягла.40 Щойно на початку 1720 р. Яґерський генеральний вікарій переслав архим. Годермарському анкету для переслухання свідків і уповноважив його, щоб разом з сусіднім римо-катол.
священиком перевів канонічне опитування про чудесне сльозіння, а протокол щоб переслав до Яґерського єпископа.41
На жаль, нам не відомий висновок канонічного
опитування архим. Годермарського. Тим часом у
Кричівській монастирській церкві поставлено іншу ікону Пресв. Богородиці, і вона також просльозилась. Так Кричівський монастир став важливим
відпустовим центром цілої Мараморощини. Коли
ж 1721 р. Мараморощину остаточно підпорядковано Мукачівському з’єднаному єпископові,42 Марамороський православний єп. Доситей Теодорович
(† 1735) захопив цю другу Кричівську ікону и передав її комендантові Хустського замку, баронові
Куклендерові,43 а цей примістив її у замковій каплиці. 1766 р. блискавка вдарила у склад боєприпасів і рознесла цілу кріпость, що відтоді зосталась у
самих руїнах.44 Ось так пропав слід і за Кричівською плакучою іконою.
VII. Нарешті слід згадати ще чудотворну ікону у
Павлові (Рálfalva) біля Мішкольцю, в Мадярщині,
що належало в тому часі до Мукачівської єпархії.45
Павлівська ікона сльозила на початку 1717 року
понад один місяць. В протоколі слідчої комісії жителів Павлова називають – русинами (українцями),
а їхнього пароха, о. Петра Липницького, руським (українським) священиком. Ікону з наказу Яґерського
римо-кат. єпископа віднесли до Яґера, де її захова38 Див.: Г. Кінах, ЧСВВ. Посіщення марамороських монастирів 1749 р.; звіт протоігумена, опублікований у: Записки ЧСВВ. –
Жовква. – 1926. – Ч. II. – С 105-122; А. Кралицький, ЧСВВ. Обитель
Кричовська // Світ. – Ужгород. – 1869. – Ч. – С. 52.
39 Це була дерев’яна церковця, споруджена 1702 р. на честь
Пресвятої Богородиці.
40 Яґерські єпископи аж до усамостійнення Мукачівської
єпархії 1771 р. приписували собі судовласть над цілим Закарпаттям, включно з греко-католиками, а Мукачівського владику
вважали тільки своїм «обрядовим вікарієм». Тому архим. Годермарський звертався до Яґера, щоб перевірити чудесне сльозіння в Кричевській монастирській церкі. Саме тоді йшло перевіряння другого сльозіння у Маріяповчі, через що слідство над
Кричевським чудом так і застрягло.
41 Повний текст уповноваження з 25 лютого 1720 р. подав о. Кінах: Записки ЧСВВ. –1926. – Ч. II. – С. 110.
42 А. Пекар, ЧСВВ. Нариси… – С.76-78.
43 Про Куклендера, коменданта хустського замку, згадує J. Dušanek: Chust v Maramoroši. – Chust, 1937. – P. 96.
44 Ibid. – С. 101-103.
45 Тепер с. Павлово належить до Мишкольцького екзархату,
але в той час село було заселене українцями й належало до Мукачівської єпархії.

ли й ніхто не знав, що з нею сталося. Аж 1950 р. вона раптом «з’явилася» в яґерському храмі оо. Міноритів. Щойно 1973 р., на натиск Гайдудорозького
греко-кат. єп. Емерика Тимка († 1988), ікону нарешті привернено до Павлівської церкви, де відбуваються відпусти в день Зшестя Святого Духа.46
3. ІКОНОПИСАННЯ ХVІІ-ХVІІІ ВІКІВ
Імена давніх закарпатських іконописців нам мало
відомі, хоч у їхніх іконах так і відбивалась народна
творчість духа. Загально можемо сказати, що це
були – народні мистці, як про них висловлюється
вище згадуваний радянський дослідник Г. Островський: «Дослідники стародавнього закарпатського
живопису відмічають, що уся творчість в галузі
іконопису Карпатської Русі повинна бути визнана
народною в самому прямому розумінні слова. Її
іконописці в переважній кількості не тільки ніде
не вчилися, але й за пензель бралися чи не в міру
необхідності. Переважна частина ікон, безсумнівно, писана живописцями-самоуками, які навряд чи
знали про іконописні школи, традиції і напрями...
Це правильне в цілому судження не варто, однак,
приймати буквально. На Закарпатті, безперечно, працювало немало професійних живописців, які добре
володіли засобами свого мистецтва. Навіть у рамках власне народного, селянського напряму іконопису, ми зустрічаємося зі справжніми майстрами».47
Професійне художнє малярство на Закарпатті,
із-за матеріальних причин, розвивалося дуже кволо й нерівномірно. Все ж таки, почавши від ХVІІ
сторіччя, вже починаємо пізнавати імена й художні
ікони деяких професійних живописців. Таким був
Іван Щирецький, перемиський майстер, відомий з
4-х іконостасних образів, що їх намалював 1679 р.
для церкви с. Суха Свидницької округи на Пряшівщині.48 Виконані ним картини: Усікновення, Перенесення мощей св. Миколая, Жертвоприношення Авраама та Преп. Антонія й Теодосія Печерських –
«вражають не лише простотою, щирістю і наївною
чистотою живописного ладу, але і яскравою декоративністю композицій і колориту, своєрідною
стилізацією».49
Майстром іншого плану був його сучасник, «маляр мукачівський», Ілля Бродлакович-Вишенський,
родом зі Судової Вишні, Львівської області.50 Він
відомий зі своїх підписів на іконах у селі Руськім і
Шелестовім, написаних 1666 р. Ранні його ікони
написані в першій половині XVII ст.: Покрова з
1646 р. (зараз у Львівському музеї українського
мистецтва), св. Архангел Михаіл (Ужгородський художній музей) та Деісус (приватна збірка в Москві),
46 Uriel. Kincseink. – P. 174-175; див. теж статтю автора: Благовістник. – 1988. – Ч. 6. – С. 6-7.
47 Г. Островський. Вказана праця. – С. 10.
48 Див.: Словник художників України (далі: СХУ). – Київ, 1973.
– С. 263.
49 Г. Островський. Вказана праця. – С. 12.
50 Там само; СХУ. – С. 35.
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виконані в яскравому колориті та чіткій композиції, вражають своєю величністю. Пізніші його варіанти, з другої половини XVII ст., як: Христос Вседержитель, св. Миколай, Пресв. Богородиця і Собор
св. Архангела Михаїла, визначаються м’якшим, трохи ліричним колоритом, стриманим малюнком та
площинною формою картин.

5. Ікона Умоління (Деісус) з кол. іконостаса
в с. Рівне, Пряшівщина, XVI ст.

6. Ілля Бродлакович. Архистратиг Михаїл. XVII ст.

Розбіжність манери виконання ікон з підписом
Бродлакович-Вишенський заставляє догадуватися
про двох різних майстрів, можливо «батька і сина».51
51 П. М. Жолтовський. Український живопис ХVІІ-ХVІII ст. –
Київ, 1978. – С. 43.
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Більшість Бродлаковичевих ікон, включно з прославленою іконою св. Архангела Михаїла з Шелестівської церкви, сьогодні знаходяться в Закарпатському художньому музею в Ужгороді.52
У другій пол. XVII ст. на Закарпатті працювало
чимало земляків Бродлаковича з Вишенської школи, яких ікони прикрашували закарпатські церкви.
Між ними на першому місці слід згадати Яцька з
Вишні, якого «творчість стоїть на межі професійної
майстерности і імпровізаторства народних художників-примітивістів, характерна для художнього
осередку, до якого він належав».53 Відомі його композиції: Розп’яття з чотирма предстоячими та
Страшний суд з 1656 р., намальовані для церкви с.
Домашино, недалеко Вел. Березного.54 Подібним
до Яцькового Розп’яття – це Розп’яття в с. Сухе,
на якому видніє підпис: «Йоанн, маляр Вишенскій,
Р.Б. 1678». Його ж іконам властиві строгість композиції та нахил до реалізму.55
В Ужгородському художньому музеї з того часу
знаходиться ще одне Розп’яття, підписане: «Грицько з Вишні». Вже більше знаний на Закарпатті Стефан Вишенський, що своїми іконами прибрав церкви у с. Цюшка (1656) і в с. Стара Стужиця (1688). У
с. Бистрий на Свалявщині збереглись ікони Якова
Вишні, написані 1682 року.56
Характерною рисою художників з Вишні є сумлінне підписування своїх ікон. Це слід розуміти як
ознаку почуття власної мистецької гідности й поваги до рідної малярської школи у Судовій Вишні.
За свідченням Островського, їхня творчість «розвивалась в одному руслі, в одному напрямі з іншими живописцями XVII ст., що працювали в Галичині та в Східній Україні. Це іще раз свідчить про
спільність художньої культури й прагнень одного
(українського) народу, штучно розділеного державними кордонами».57
Із підписів на образах ми також дізнаємося про
іконописців XVIII ст., а саме на Пряшівщині – Андрій Гаєцький 1736 р. розмалював іконостас у с. Венеція,58 а Микола Гаєцький, підписуючись «маляр
Бардиївський», 1744 р. розписав іконостас у дерев’яній церковці с. Ядлинка.59 Вівтарна ж ікона Коронація Богородиці з 1782 р. в с. Брежани підписана
латинським шрифтом: Franciscus Ferdinandy.60
У половині XVIII ст. мистецьким осередком Закарпаття став Хуст, малярі якого визначались декоративним і простонародним живописом.61 З Хуст52 Г. Н. Логвин. По Україні – Стародавні мистецькі пам’ятки. –
Київ, 1968. – С. 384.
53 П. М. Жолтовський. Вказана праця. – С. 45.
54 СХУ. – С. 269.
55 СХУ. – С. 91; П. М. Жолтовський. Вказана праця. – С. 45,
приписує живопис іконостаса в с. Сухе Стефанові Вишенському.
56 Г. Островський. Вказана праця. – С. 12.
57 Там само. Тут можна б навести картину «Страшний суд» у
с. Новоселиця (1662 р.), на якій зображені також запорожці. Вона докладно описана у Логвина, 369-372.
58 Б. Ковачевичова-Пушкарьова, І. Пушкар. Дерев’яні церкви
східного обряду на Словаччині // Науковий збірник МУК в Свиднику. Т. V. – Пряшів, 1971. – С. 261-262.
59 Там само. – С. 461-462.
60 Там само. – С. 49.
61 Г. Н. Логвин. Вказана праця. – С. 357.
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ської малярської школи вийшов «Ілія, малярь Хуски», який 1737 р. відновив іконостас у с. Колодне
Іршавського райому.62 Трохи більше вже знаємо
про закарпатських малярів другої половини XVIII
ст., між якими вирізнявся – Стефан, маляр Теребельський (с. Теребля, Тячівський район), що розписав 1779 р. церкву св. Параскеви у с. Олександрівка Хустського району. Сам мистець схилявся до
аскетичного зображення постатей святих, зате його
картини живі, насичені побутовим елементом і динамізмом народного життя. Це вже майстерне завершення закарпатського народного малярства.63
4. МИСТЕЦЬКИЙ РОЗМАХ
У ПЕРШІЙ ПОЛ. XIX СТОРІЧЧЯ
Після т. зв. «народних малярів» у першій половині XIX ст. на сцені закарпатського малярства з’явилися добре вишколені мистці, що вже покінчили
малярські академії й здобули собі призвання професійних малярів, тобто: Йосиф Змій-Миклошшій64
і Михайло Манкович, що навчались у Віденській
академії мистецтва, як також Іван Ромбауер, що закінчив Петербурзьку малярську академію. Про них
уже маємо докладніші інформації.
а) Йосиф Змій-Миклошшій (1792-1841)65 був першим урядовим малярем Пряшівської єпархії. Народився 20 березня 1792 р. в бідній селянській родині с. Словінки Спішського комітату. Вже в початковій школі він відзначався бистрим розумом і замилуванням до науки. Влітку він часто виходив на
горбочок за селом і рисував усе, що тільки вражало
його природною своєю красою. Місцевий парох о.
Михайло Дудинський спостеріг малярський хист
хлопчини й намовив його батька, щоб вислав його
до школи при Краснобрідському монастирі, де, крім
науки, він мав нагоду привчитися також малярській штуці у тамошнього старенького монаха-іконописця. А що талановитий юнак утішався гарним
голосом і любив церковні відправи, то незабаром
він виробився також на доброго дяка.
Щоб багатонадійний юнак міг далі вчитися малярства, о. Дудинський виклопотав для нього постцерковного півця при греко-катол. церкві св. Варвари у Відні. Ставши дяком при св. Варварі, 1814 р.
62 Там само. – С. 361. Ілля правдоподібно й заснував малярську школу в Хусті.
63 Г. Островський. Вказана праця. – С. 14; Г. Н. Логвин. Вказана праця. – С. 369; СХУ. – С. 219.
64 Родинне його ім’я було − Змій. Але що в селі було кілька
родин з ім’ям Змій, то батька нашого художника Миколу змадярщено прозвали Змієм-Миклушом, а його сина Миклушиком,
тобто Змієм-Микольцем. Отримавши диплом художника, він
відтак змадяризував свос ім’я на Miklossy, з якого Торисин вивів українську форму назви Змій-Міклошшій. У СХУ (С. 90) його
ім’я подане як Змій-Микловський.
65 Повну біографію Змія-Миклошшія подають: Торисин //
Підкарпатська Русь. – Ужгород. 1925. – Ч. 6. – С. 89-90; С. Гапак
// Дружно вперед. – Пряшів. – 1951. – Ч. 4. – С. 19-21; С. Пап //
Греко-католицький календар на 1982 рік. – Братислава. – 1981. –
С. 109-113; І. Мацинський // Дукля. – Пряшів. – 1984. – Ч. 3. – С. 7778. По-словацьки: J. Alexy. Osudy slovenských výtvarniko. – Bratislava, 1948. – P. 78-81.

Змій поступив до Віденської академії мистецтва, де
навчався малярства у визначних художників. Після
чотирьох років навчання він здобув диплом професійного маляра й славу здібного художника. Коли б Змій-Миклошшій був залишився на чужині, він
міг стати славним малярем, але його серце рвалось
у рідні сторони. Його очарували побутові картини
бідного українського народу, що їх він по-майстерськи відображував на своїх ранніх полотнах.
Вдома, на Пряшівщині, Змій мусів думати й про
своє існування, тому він узявся до розписування
церков і іконостасів, що їх він писав не так своєю
художньою рукою, як радше своїм серцем, сповненим живучої віри. Тому цілком не дивно, що вже
1823 р. Пряшівський єп. Григорій Таркович назначив його урядовим малярем єпархії. Але з не відомих нам причин, він зайняв своє місце єпархіяльного маляра щойно після десятьох років.
У своїй рідній єпархії Змій-Миклошшій уміло писав одну за одною ікони, що чарували серця вірних.
Малював і розписував іконостаси по цілій єпархії, починаючи з катедрального храму в Пряшеві, де майстерно розписав і бічну каплицю св. Хреста (1835).
Хто ж не подивляє його іконостасних образів у с. Варганівці, Руська Нова Весь, Койшов, Пітрова, чи у Мучоню (тепер у Мадярщині)? Хто ж не захоплюється
його чудовими іконами у с. Решів, Собош, Фіяш, а хоча бус. Великий Сулин? В них усіх відображається
геніяльність завершеного художника.
Ради цілости зображення Словінського маляра,
варто підкреслити, що він відзначався також на
полі світського живопису, зокрема як портретист і
пейзажист. Можемо сміло сказати, що Змій-Миклошшій як автор цілого ряду «портретів, пейзажів
і жанрових картин з життя закарпатських українців став по суті основоположником закарпатського
світського живопису».66
На жаль, більшість його «світських» творів затратились і сьогодні відомі нам тільки з літературних
згадок, хоч його полотна були поштовхом до пожвавлення образотворчого мистецтва на Закарпатті
в другій половині XIX століття.67 Із Змієвих портретів збереглись зображеня першого Пряшівського
єп. Григорія Тарковича, фундатора Пряшівської
єпархіяльної бібліотеки – Івана Ковача († 1834) та
визначного Пряшівського каноніка – Андрія Хіри
(† 1840). З жанрових його картин можна б згадати
його знамениту – Процесію на свячення води на Богоявлення, Земплинське весілля та Вибір нареченої
на відпусті в Красному Броді.
Йосиф Змій-Миклошшій помер у розпалі своєї
видатної праці у Пряшеві, дня 1 грудня 1841 року.
Його похоронено на пряшівському кладовищі. Та
1924 р. його гріб завалився, і ніхто не відновив йо66 Г. Островський. Вказана праця. – С. 15; СХУ. – С. 90; про його
навчання у Краснобрідському монастирі див.: Науковий збірник МУК в Свиднику. Т. І. – Пряшів, 1965. – С. 52.
67 В. В. Рубан. Український портретний живопис другої пол.
XIX і початку ХХ століття. – Київ, 1986. – С. 144. В Національнім
музеї у Львові знаходиться портрет о. П. Паславського, пароха
св. Варвари у Відні, що його намалював Змій-Миклошшій (Міклошік); його описала Софія Малець: Незабутня постать о. П. Паславського» // Мета. – Львів. – 1992. – Ч. 3. – 29.ІІІ. – С. 5.
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го надгробного пам’ятника. Таким чином, слід за
ним пропав.
б) По смерті Йосифа Змія-Миклошшія, Пряшівським єпархіальним малярем став його небіж, Михайло Змій-Миклошик (1818-1850), родом теж із
Словінок. Він любувався малюванням портретів,
але обставиннами життя був змушений посвятитися церковному малярству, зокрема розписові
іконостасів. Однак він не встиг уповні розвинути
свого художнього хисту, бо замолоду помер. Залишив по собі гідний пам’ятник – розпис іконостаса у
парафіяльній церкві міста Мукачева.68
в) Михайло Манкович (1785-1853) – був одним з
найбільш популярних закарпатських іконописців,
що у своїх художніх картинах здійснював пориви
свого поетичного серця.69
Михайло Манкович народився 1785 р. у с. Блажово на Пряшівщині.70 Середню освіту набув у Сабинові та Левочі, а богослов’я закінчив в Ужгороді.
Ставши священиком, значну частину часу присвячував малярству. Трапилося, що до його деканату
навідався Мукачівський єп. Андрій Бачинський. На
зібранні окружного духовенства Манкович не дуже слідкував за ходом нарад, але потайки рисував
олівцем портрет старенького вже владики, з довгою білою бородою. Владика скоро спостеріг, що
Манкович не стежив за нарадами й непомітно підійшов до нього. Побачивши свій «портрет», Бачинський зразу пізнав небувалий хист молодого священика й на свій кошт вислав його до Відня на студії малярства.
Спочатку Манкович сумлінно вчащав на виклади, але по якомусь часі романтичний Відень зачарував його й він почав занедбувати свої студії.71
Коли ж єп. Бачинський дізнався про розгульне життя
свого стипендиста, то перестав посилати йому допомогу. Манкович щойно тоді опам’ятався, але вже
було пізно. Тож, кинувши у свою торбину палітру й
кілька пензлів, він вибрався на мандрівку через
Львів і Київ до Москви. Утримувався з того, що в
дорозі намалював. Під час мандрівки він заходив
до славніших церков, щоб на місці студіювати
твори видатних іконописців. Так він покинув священство й цілковито віддався малярству.
Наприкінці 1809 р. по смерті єп. Бачинського
Манкович вернувся до Відня і став дяком при церкві св. Варвари. Одночасно продовжував свої студії
в Академії образотворчого мистецтва. Одержавши
диплом, Манкович 1813 р. повернувся в рідні сторони вже як визначний живописець і з запалом
віддався творчій праці при розписуванні наших
церков. Він розмалював церкву у с. Снаково і Нижня Радвань, де по ньому залишилася досить удала
Alexy. Вказана праця. – С. 81.
69 Ibid. – С. 82-86; С. Гапак. Маляр М. Манкович // Дружно
вперед. – 1955. – ч. 11. С. 14-15; І. Мацинський. Михайло Манкович, 1785-1851 // Дукля. – 1970. – Ч. 3. – С. 79.
70 3 роду Манковичів з Блажова вийшов також Мукачівський єп. Ю. Г. Блажовський (1738-1742). Ставши єпископом, змінив своє прізвище згідно з рідним своїм селом на Блажовський.
– А. Пекар, ЧСВВ. Нариси… – С. 199.
71 Манкович висвятився в неодруженім стані.
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картина Покладення Христа до гробу. Зразу розписав іконостас у Чабалівцях (1814 р.), а відтак у
Біловежі (1817 р.). Згодом оздобив церкву у Фулянці (1830 р.), як також у Няґові (1831 р.) та в інших селах.72
На доручення пароха катедрального храму в
Пряшеві, кан. А. Хіри, Манкович зробив копії кількох образів західних художників, а саме: Мати Божа з дитятком Ісусом, св. Вернард і Розмова Христа зі самарянкою. Вони приміщені в бічних каплицях пряшівського катедрального собору.73 З оригінальних полотен Манковича звертають на себе
увагу: Дочка Лота, Йосиф з жінкою путифара і
Марія Магдалина.
Наприкінці свого плодовитого життя Манкович
потерпів частинний параліч і 1851 р. удався на передчасний відпочинок, проживаючи останні свої
роки в Ужгороді, де й помер 21 жовтня 1853 року.
На жаль, місце його спочинку нам невідоме.
г) Іван Ромбауер (1782-1849) – народився 28
травня 1782 р. в Левочі на Спішу.74 Його батько був
різьбарем. У той час у Левочі працювало декілька
професійних малярів-портретистів, які, збагнувши
малярський хист юнака, охоче підтримували його
художні пориви. Основу малярської штуки Ромбауер набув у відомого данського портретиста Івана
Я. Штундера, який у тому часі також перебував у
Левочі. 1804 р. Ромбауер перенісся до Пряшева, де
став малярем багатої купецької родини Штайнгюбелів. Малював на замовлення портрети членів
знатних родин Східної Словаччини. Він також часто заїжджав до Бардіївських купелів, де малював
портрети заможніших купелевих гостей. Там на
нього звернув увагу волинський граф Ілінський і
1806 р. взяв його з собою до Петербурга, де він лишився аж до 1824 року.
У Петербурзі Ромбауер закінчив академію малярства, удосконалився в писанні портретів і набув велике замилування до іконописання. На доручення Графа Бобринського, для родини якого Ромбауер намалював кілька портретів, він став придворним малярем царя Олександра І (1777-1825), а
згодом членом Імператорської академії мистецтва.
З петербурзької доби відома його ікона – Воскресіння Ісуса Христа, екскізи якої Ромбауер приніс з
собою до дому.
По своїм повороті до Пряшева Ромбауер почав
розписувати церкви і в скорому часі вславився як
знаменитий іконописець. За зразок його майстерности можемо взяти іконостас у с. Цернина, біля
Свидника. На жаль, його іконописні роботи на Пряшівщині ще донині не досліджені, й тому годі щось

72 Майже всі живописні роботи Манковича подані у збірнім
творі про мистецтво в Угорщині під назвою: Magyar müvészet 18001850. – Вudapest, 1896. – P. 433.
73 Згадані полотна Манковича були нещодавно відновлені
відомим художником М. Йорданом, про якого розкажемо пізніше.
74 Див.: С. Гапак. Іван Ромбауер – маляр Пряшівщини // Дружно вперед. – 1952. – Ч. 7-8. – С. 45-47; К. Галасова. Майстер портретів // Нове життя. – Пряшів, 1972. – 18 серпня. – С. 5; Й. С. 190
років з дня народження художника Яна Ромбаєра // Дружно
вперед. – 1972. – Ч. 8. – С. 25.
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конкретного сказати про творчість Ромбауера у
царині церковного малярства. Художник помер на
розрив серця 12 лютого 1849 р. в Пряшеві, але місце його відпочинку нам не відоме.

Богданські.
Іконостас у с. Кусино, р-н Михайлівці,
з кінця XIX ст.

5. ІКОНОПИСЦІ
ДРУГОЇ ПОЛ. XIX СТОЛІТТЯ

Й. Змій-Миклошшій.
Портрет Пряшівського єп. Григорія Тарковича († 1841)

І. Ромбауер.
Намісна ікона Матері Божої
у с. Цернина, Пряшівщина

У другій половині XIX ст. розписування церков
на Пряшівщині майже повністю перебрала польська
родина Богданських, що видала аж сімох церковних
малярів.75 Першим художником у сім’ї Богданських, яка проживала в містечку Ясліска, був Йосиф
Богданський (1800-1884), а за ним два його сини,
Павло (1831-1909) та Антін (1836-1918). Відтак
прийшли два сини Павла, Іван і Фелікс, як теж два
сини Антона, тобто Михайло та Зіґмунд Богданські.
У Пряшівській єпархії вони разом розписали аж 25
церков. Але їхній іконописний стиль зовсім не відповідав вимогам східного іконописання, а малювали
вони тільки олійними фарбами на крейдяній основі.
Далеко ближчим до вимог східного іконописання був професійний живописець Фердинанд Видра
(бл. 1815-1879), який працював переважно в Мукачівській єпархії як урядовий єпархіяльний маляр.76
Видра вивчав малярське мистецтво у Відні, а відтак у Римі. Його так характеризує вище згаданий
Островський: «Як урядовий маляр-художник Мукачівської єпархії, він прагне перенести на місцевий ґрунт принципи та прийом італійського пізньобарочного декоративного живопису. Його твори відзначаються композиційним розмахом, декоративністю колориту, динамікою і реалістичною
достовірністю персонажів та зображеного простору. Цей дух і традиції монументального живопису
Італії XVIII ст. виявилися дуже живучими. Ними
пройняті роботи багатьох закарпатських монументалістів XIX – першої пол. XX ст., від Ф. Видри і
Г. Рошковича до Д. Вирага та Й. Бокшая».77
75 М. Przeždziecka. Dziedje rodu Bogdanskich, malarzy cerkiewnych po obu stronach Karpat // Науковий збірник МУК в Свиднику. Т. І. – Пряшів, 1965. – С. 107-125; про них автор писав: Грекокатолицький календар на 1982 рік. – С. 114-116.
76 «Шематизм Мукачівської єпархії на рік 1868» (С. 16) вперше згадує Видру як «єпархіяльного маляра».
77 Г. Островський. Вказана праця. – С. 18.
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Важливіші роботи Видри – це іконостас і ряд
ікон у катедральному храмі в Ужгороді (1858), оздоблення церков у Мукачеві, Білках, Зарічеві, Новоселиці, Великому Давидкові, Ростоці, частинно у
Вел. Копані та ін.78 На старість Видра перебував у
селі Білки, де й помер 1878 року.
Ігнат Рошкович (1854-1915) – один з найвизначніших закарпатських майстрів живопису й
знаменитий портретист.79 Народився 28 вересня
1854 р. у с. Славківці на Земплині, де його батько
був тоді парохом.80

І. Рошкович. Автопортрет (1870)

Перші кроки в малярстві зробив під керівництвом гімназійного вчителя рисунку в Ужгороді Ференца Хевердле,81 який спостеріг малярський хист
юнака й давав йому приватні лекції. На вакаціях
Рошкович вдосконалювався в живописі в єпархіяльного маляра Ф. Видри, який тоді вже перебував
у с. Білки.
У 1875 р. Рошкович поступив до академії мистецтва в Будапешті, де студіював під керівництвом видатних мадярських живописців Д. Бенцури та Б. Секеля. Після закінчення академії (1879) Рошкович
отримав стипендію і виїхав до Парижа, а згодом до
Мюнхена, де завершив свою художню освіту під
78 Видра малював також римо-катол. костели в глибині Мадярщини. Знані його картини у містечку Шарпал і у славній базилиці Веспрему. Див.: Грекокатол. календар на 1982 р. – С. 116.
79 Рубан. Вказана праця. – С. 144-145; Г. Островський. Вказана праця. – С. 20-25; Изворин. Вказана праця. – С. 391-393; Müvészeti Lexikon. – Budapest, 1926. – Р. 691.
80 Батько художника о. Ігнатій Рошкович (1822-1895) визначався як духовний письменник. Як вдівець, став професором
духовної семінарії в Ужгороді, а згодом каноніком.
81 Про Ф. Хевердле († 1910) див.: Г. Островський. Вказана
праця. – С. 18-20.
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керівництвом академіків К. Пілотті й А. Ваґнера.
Для удосконалення свого художнього стилю Рошкович відбув ще й довшу студійну подорож по Італії, де протягом двох років старанно вивчав мистецтво пізнього ренесансу.
З Риму Рошкович вернувся до Ужгорода, де короткий час працював як учитель рисування при
гімназії, а 1885 р. перенісся до Будапешта, що відтоді став центром його діяльности і його слави.
Фундаментальною його роботою в мадярській столиці було розписання залі св. Стефана в королівському палаці (1896). Тут не місце розписуватися
про успіхи Рошковича на полі світського живопису,82 але радше звернемо нашу увагу на його церковні розписи, в яких він не менше блиснув своїм
генієм, захоплений своєю подорожжю до св. Землі.
У рр. 1880-1890 Рошкович виконав більшу кількість храмових розписів по цілій Мадярщині. Його
монументальні розписи ще й сьогодні оздоблюють
стіни базиліки св. Стефана в Будапешті. За свої роботи в ділянці релігійного живопису Рошкович не
один раз був відзначений різними нагородами чи
преміями, включно з золотою медаллю, присудженою йому угорською владою 1900 року.
Літом Рошкович часто приїжджав на Закарпаття, де не дармував, але ревно брався за малярську
кисть, щоб оздоблювати також рідні церкви.83 Ось
так він розписав церкви чи намалював вівтарні
ікони в с. Красношори, Вел. Копаня, в Ужгородській церкві на Цегольні, в Мукачеві та ін. Пряшівський катедральний храм величається прекрасною
його плащаницею з 1891 р.84 Рошкович почав був
розмальовувати катедральний храм у Пряшеві, але
через неприхильну критику одного з каноніків,85
замалював своє ім’я на монументальних фресках
над бічними каплицями й покинув працю, що її по
ньому закінчував Микола Змій,86 який однак не дорівняв геніяльності Рошковича.
Найбільш знаною іконою, написаною І. Рошковичем, є копія Клокочівської чудотворної ікони Пресв.
Богородиці, про що було слово вище. Помітною є
також його ікона Св. Кирило і Методій, апостоли слов’ян, підписана ним кириличними літерами. Це ікона,
що її Рошкович намалював 1876 р. олією на полотні
для тодішнього диригента катедрального хору в
Ужгороді о. Юлія Дрогобецького. Вона тепер зберігається в Ужгородському художньому музеї.87
82 Про мистецькі твори Рошковича чисто світського характеру див.: Müvészeti Lexikon. – Budapest, 1926. – Р. 691.
83 Церковні праці Рошковича досить докладно описує Островський: Вказана праця. – С. 21.
84 Знимка плащаниці: Листок. – 1891. – Ч. 22. – С. 258.
85 Під впливом ренесансу Рошкович занадто віддалився від
традиційного іконописання, притаманного східному обряду. Неназваний канонік мав десь зауважити: «То якось не по-нашому!».
86 Точніших даних про Миколу Змія нам не вдалося віднайти. Однак з його робіт у Пряшівському катедральному храмі можемо зробити висновок, що він належав до кращих художників
Пряшівщини.
87 Ю. Дрогобецький пізніше став Крижевським єпископом у
Югославії (1891-1914). По його смерті брат владики подарував
цінну ікону Св. Кирила і Методія Мукачівському єпископові. Вона зберігалася в єп. резиденції в Ужгороді; совіти її забрали й
примістили в Ужгородському художньому музеї.
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Хоч Рошкович виконував свої живописні роботи під впливом західних майстрів, в яких він навчався, все ж таки він виробив свій власний стиль і
спосіб іконописання, будучи прив’язаний своїм
серцем до рідної церкви й народу, тому його сміливо
можемо зарахувати до закарпатських іконописців.
Останніми роками своєї життєвої мандрівки Рошкович часто хворів. Ба, що гірше для кожного художника, він почав сліпнути. Помер у Будапешті 29 листопада 1915 р., на 61-ім році свого творчого життя.
Домінуючим жанром закарпатського образотворчого мистецтва під кінець XIX і на початку XX ст.
залишився надалі релійний, тобто церковний живопис. Цитуючи Островського, можна сказати, що
«характерними майстрами того часу були такі епігони традиційної пізньоакадемічної манери, як епархіяльний живописець Юлій К. Фенцик,88 Микола
Головчак, Гаврило Мигаль, Іван Чміль, Ніль Сильвай, Едвард Гриняк та інші. Жоден з них не відзначався творчою своєрідністю, а їхні роботи так і не
піднялися над рівнем посередності».89
Наприкінці XIX ст. на Закарпатті трудилися також галицькі малярі, як напр., згаданий Микола Головчак, який перебував у Давидкові й розписав
церкву у Лохові,90 та Іван Чміль, що розписав церкву в с. Жуків.91 Але найкращим з них був таки Теофіль Копистинський (1844-1916), що розмалював
цілий ряд церков на Закарпатті.92
6. ПОЧАТКИ
ТВОРЧОГО ЗАХОПЛЕННЯ XX СТ.
На початку XX ст. на арену художнього малярства виступає нове покоління закарпатських іконописців, між якими відзначилися: Юлій Віраґ, Юлій
Яцик-Іяс, Йосиф Бокшай і Микола Йордан.93
Юлій Віраґ (1880-1949) – народився в Хусті 1 листопада 1880 р.94 Закінчивши гімназію в Ужгороді,
поїхав до Парижа на науку малярства в Академію
Жульєна, а звідти перейшов до академії мистецтва
у Мюнхені, де здобув диплом професійного живописця. Неспокійний його характер спонукував його до частих подорожей по цілій Европі. Нарешті,
1901 р. вибрався до Америки, де здобув нагороду

за монументальну свою картину: Коронація П. Д.
Марії. Вернувшись додому, незабаром вступив до
оо. Василіян на Чернечій горі біля Мукачева, де
розписав іконостас і монастирську церкву в пізньобароковім стилі.
Віраґів неспокійний дух знов загнав його у світ.
Так ото його мобілізовано 1915 р. до війська, й він
перебув майже три роки на італійському фронті.
Додому вернув уже хворою людиною. Розписавши
зі смаком кілька закарпатських церков, 1928 р. був
назначений єпархіяльним малярем.95 Відтоді йому
жилося краще.
На жаль, його розписи не вивчені й тепер немає
можливости ототожнити хоча б важливіші його
роботи чи визначити ним розписані церкви. Крім
монастирської церкви на Чернечій горі, Віраґові
приписують іконостаси у Новому Давидкові й Чаповцях, як і чарівну ікону: Успення Божої Матері у
Зняцівській церкві.96 Повалений затяжною недугою, Ю. Віраґ помер у Мукачеві 22 березня 1949 р.,
на 69-му році свого неспокійного життя.
Юлій Яцик-Іяс (1874-1941) – обдарований живописець, проте дуже складної біографії. Своє родинне ім’я Яцик змадяризував на – Іяс.97 Як амбітний
юнак навчався в Будапешті, Мюнхені й Парижі. По
закінченні академії малярства побував ще у Відні
та інших європейських країнах, відвідав навіть
Америку. Нарешті вернувся на рідні землі й лишився вірним Закарпаттю.
Яцик-Іяс писав закарпатські пейзажі й побутові
картини з життя селян, розписував церкви й церковні ікони. 1922 р. став урядовим малярем Мукачівської єпархії. Помер в Ужгороді на 67-му році
свого творчого життя.98
Йосиф Бокшай (1891-1975) – академічний маляр, а за совітів народний мистець Укр. РСР й доцент Львівського університету, чи не найкращий
мистець з усіх іконописців, що їх досі Закарпаття
видало.99
Йосиф Бокшай народився 2 жовтня 1891 р. в
Кобилецькій Поляні на Мараморощині, де його
батько був греко-катол. священиком. Виростав серед чудових лісистих Карпат, серед квітучих полонин і бистрих гірських потоків, де глибоко вдиху-

Див.: Душпастырь. – Ужгород. – 1928. – Ч. 5. – С. 116-117.
Так подає Русск. земл. календарь (С. 112); Вірагові світські полотна подані: Каталог меморіяльної виставки творів Ю. Г. Вірага.
– Ужгород, 1950.
97 Г. Островський. Вказана праця. – С. 33-34; Грекокат. календар на 1983 р. − С. 69-73; Благовістник. – Ужгород. – 1922. –
Ч. 1. – С. 16.
98 Щоб одержати пост «єпархіального маляра», Яцик-Іяс намалював портрети всіх Мукачівських єпископів від канонізації
єпархії, тобто від єп. І. Брадача до єп. А Паппа. Вищезгаданий
«Благовістник» зауважує: «образи довольно слабі».
99 Про Й. Бокшая вже назбиралась багата література. Тут
згадаємо тільки важливіші публікації: С. Гапак. Сила ангажованого мистецтва. – С. 82-85: його ж у «Дуклі» (1966. – Ч. 5. – С. 47-48;
1971. – Ч. 5. – С. 59-63); його ж у «Дружно вперед» (1966. – Ч. 9. –
С. 18-19); Г. Островський. Вказана праця. – С. 37- 41; В. Курильцева. Бокшай Йосиф Йосифович. Монографія. – М., 1962; СХУ. –
С. 30; С. Пап // Календар Благовістника на 1973 р. − С. 93-96.
Про іконописання Бокшая докладно розповідає Изворин: Вказана праця. – С. 413-414.
95

Юлій К. Фенцик − урядовий маляр Мукачівської єпархії, заразом і різьбар, і золотник. Здебільшого трудився в Сукмарськім комітаті. Найкраща його робота − гр.-кат. церква у Великому Каролі, тепер у Румунії. Лишилися гарні його образи в церкві с. Велика Копаня (Листок. – 1888. – Ч. 23. – С. 363.
89 Г. Островський. Вказана праця. – С. 30.
90 Головчак почав розписувати церкви на Закарпатті 1874
року: Листок. – 1888. – Ч. 7. – С. 112.
91 Г. Островський. Вказана праця. – С. 29.
92 СХУ. – С. 111; М. Ткаченко. Теофіл Копистинський. – Київ,
1972 (збірка творів Копистинського).
93 Тут не зараховуємо визначних закарпатських художників,
які працювали переважно на полі світського малярства. Про
них докладно розповідають Г. Островський і С. Гапак у їхніх згаданих працях.
94 Про Ю. Віраґа, див.: СХУ, 44; Островський. Вказана праця. –
С. 32-33; Русскій земледілский календарь на 1922 год. – Ужгород, 1921. − С. 112; Греко-католицький календар на 1983 рік. –
Братислава. − С. 69-70.
88

96
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вав у себе чар і красу своєї рідної землі. Ще як
учень Мукачівської гімназії звернув на себе увагу
професора Тібора Калмара своїми чудовими рисунками. Малярства навчався в академії мистецтва в
Будапешті. 1914 р. йому присуджено диплом академічного маляра за незрівнянну картину: Христос на Закарпатті.100

Й. Бокшай, акад. маляр († 1975)

Під час світової війни Бокшай попав у російський полон. Перебуваючи на роботі в Україні, мав
нагоду у вільному часі розписувати аквареллю місцеві краєвиди. Вернувшись додому, став професором рисунків в Ужгородській гімназії, а вільний
час присвячував на малювання принадних пейзажних картин та історичних пам’яток. Празька виставка Бокшаєвих кращих полотен у 1926 році
представила його вже як досвідченого художника.
Як маляр Й. Бокшай крокував дорогою реалістів. Народ і природа рідного Закарпаття, з його чарівними горами й долинами, гірськими річками й
заквітчаними полонинами, мальовничими селами
й похиленими від старости дерев’яними церковцями – ось зміст його мистецького доробку. Побутові
картини з життя робітників і селян, гуцульське весілля та колядники, обрядові звичаї й забави, все
те знайшло місце на його принадних полотнах.101
Й. Бокшай також намагався піднести образотворче мистецтво на Закарпатті. Разом з академіч100 На картині зображений Христос, що виголошує «Нагірну
проповідь» (Мт. 5:1-7:29), а навколо Нього стоять чи сидять чоловіки, жінки, дівчата, юнаки й дітвора; всі вони вбрані в народний одяг і уважно слухають євангельське слово.
101 Нашою метою не є розповідати про художню творчість
Бокшая світського характеру, про що достаточно розказують
Островський чи Гапак.
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ним малярем А. Грицем-Ерделі,102 він заснував в
Ужгороді школу малярства, з якої відтак вийшов
цілий ряд визначних закарпатських художників,
про яких докладно розповідає доцент С. Гапак.103
Як глибоко віруючий художник Бокшай залюбки брався до розписування церков чи церковних
ікон, що чарували своїм реалізмом і побутовим
елементом. Його ікони цінні не тільки тому, що виконані на високомистецькому рівні, але зокрема
тому, що вони рідні, наші. На його кармінах Христос
благовістить верховинцям, навчає закарпатських
дітей, виступає на тлі закарпатського краєвиду тощо.
Бокшаєві ікони ще оздоблюють наші церкви, це
ікони наших святих, св. Василія Великого, св. Івана
Золотоустого, св. Кирила й Методія, св. Антонія та
Теодора Мечерських, св. Ольги, св. Володимира та інших. А в своїх іконописних картинах, що приваблюють своїм ліризмом і задушевністю, Бокшай правдиво зображує щиру релігійність і побожність простолюддя і вміло схоплює життєві риси свого народу.
Як видатний іконописець Бокшай розмалював
Кирило-Методіївську церкву у Сторожниці (давніше Йовра) біля Ужгорода, монастирські церкви оо.
Василіян в Малому Березному й Ужгороді, церкву
оо. Редемптористів у Михайлівцях, каплицю Учительської семінарії в Ужгороді, церкви у Руськові,
Матівцях, Доробратові та в інших місцях. Напрестольними іконами кисті Бокшая можуть похвалитися церкви у Вел. Селменці (Зіслання Святого Духа), Чічеровцях (Покрова М. Б.) та у Сасові (Переображення). А вже направду монументальним його
твором є велетенська картина Воздвиження Чесного Хреста, що нею він оздобив 1938 р. ввесь плафон катедрального собору в Ужгороді. Під час Другої світової війни Бокшай ще встиг був розписати
єпископську каплицю та написати кілька ікон для
Маріяповчанської церкви.
Від 1950 р. Бокшай викладав живописне мистецтво у Львові. З нагоди його 60-річчя йому було
присвоєно звання «заслуженого діяча мистецтва
УРСР», а відтак звання «народного художника», спершу УРСР (1960), а відтак СРСР (1963). Від 1958 р.
був також членом-кореспондентом Академії мистецтв СРСР. Помер на 85-му році свого плодотворного життя 19 жовтня 1975 р. в Ужгороді, де, на
його особисте бажання, похоронив його католицький священик.104
Миколай Йордан (1892-1977) – академічний маляр і рицар св. Сильвестра, був теж урядовим малярем Пряшівської єпархії.105
102 Про А. Гриця-Ерделі (1891-1955) див.: Изворин. Вказана праця. – С. 258-265; Г. Островський. Вказана праця. – С. 41-44; С. Гапак // Дукля. – 1966. – Ч, 5. – С. 49-50. Збірку важливіших полотен
Гриця-Ерделі опублікував Г. Островський у Москві 1968 р. Того ж р.
1967 Г. Островський опублікував збірку кращих образів Бокшая.
103 С. Гапак. Образотворче мистецтво українців Чехословаччини. – Пряшів, 1975; як і Островський.
104 Див. некролог Й. Бокшая: Благовістник. – Пряшів. – 1976.
– Ч. 1. – С. 13.
105 Див.: М. Дубай. «Мікулашу Йорданові 75 років», основна
стаття у Науковий Збірник МУК в Свиднику, Пряшів 1967, кн. З,
349-351; С. Гапак // Дружно вперед. – 1962. – Ч. 6. – С. 15; 1973. –
Ч. 4. – С. 15-17; M. Beitsetzer. Majster Mikulaš Jordán // Nové Obzory. – Bratislava. – 1959. − Ч 1. – С. 172-174.
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М. Йордан народився в Пряшеві 7 червня 1892 р.
Академічні студії успішно покінчив у Будапешті
під проводом художників Теодора Земплені та Едварда Балла. Вивчив також реставраційне мистецтво образів під наглядом славного мадярського
реставратора, проф. Діонисія Чанкі. І завдяки реставраційній роботі М. Йордана врятовано чимало
визначних мистецьких пам’яток, що зберігаються
у наших церквах Пряшівщини.

тя у Пряшеві 18 квітня 1977 р. і був похоронений з
Пряшівського катедрального храму, в якому він
набирав свої творчі сили аж до похилого віку свого
жертвенного життя.109
*

*

*

Для заокруглення теми годиться бодай побіжно
згадати деякі твори молодших мистців, а саме: Золтана Шолтеса, Адальберта Борецького та Е. Контратовича.
Священик-маляр о. Золтан Шолтес (нар. 1909 р.)
учився в Ужгородській художній школі під проводом Й. Бокшая. Він продовжує стиль і традиції свого славного вчителя. Написав більше ікон, але, на
жаль, його полотна з релігійною тематикою зостались недослідженими, й тому його не беруть до
уваги як закарпатського іконописця.110
Адальберт Борецький (нар. 1910 р.) почав малювати під проводом проф. А. Гриця-Ерделі. На полі церковного малярства він блиснув зворушливою картиною: Біля Розп’яття (1943) та побутовою іконою Рахівська Мадонна.111
Ернест Контратович (нар. 1912 р.) – «із захватом розписував напівтемні інтерієри сільських дерев’яних церков».112 Відомі його ікони: Освячення
води (1938) та Закарпатська Мадонна (1939). Щось
більше про його іконописання нам годі довідатися.

Миколай Йордан,
акад. маляр Пряшівської єпархії

Хоч Йордан розписав понад 90 церков, все ж таки в іконописанні він не був самостійним майстром, а радше копіював ікони й релігійні картини
інших визначних майстрів. У Пряшівському катедральному храмі приміщена одна з кращих його
Ікон Воскреслий Христос.106 Відомі його портрети
Пряшівських владик: С. Новака, Д. Няраді та П. Ґойдича, ЧСВВ, що їх він намалював на доручення митр.
А. Шептицького для митрополичої резиденції у
Львові.107
Миколай Йордан, член Чехословацької Академії
мистецтва, 1937 р. був нагороджений папською
медаллю «Рro Ессlеsіа», а 1947 р. Папа Пій XII нагородив його Орденом св. Сильвестра.108 Йому було
присвоєно також звання «заслуженого артиста
ЧССР». Майстер М. Йордан відійшов до вічного жит106 У Пряшівському соборі є ще друга Йорданова ікона: Христос сівач, приміщена над проповідальницею.
107 Див.: Русское слово. – Пряшів. – 1928. – Ч. 30. – С. 3.
108 Благовістник. – Пряшів. – 1947. – Ч. 5. – С. 3.

І. Рошкович. Св. Кирило і Методій,
Пряшівська катедра (1900)
Йорданів некролог: Благовістник. – 1977. – Ч. 1. – С. 15.
Г. Островський. Вказана праця. – С. 75-77; СХУ, 258.
111 Там само. – С. 72-75; СХУ, 32-33.
112 Там само. – С. 8 7З; СХУ, 11
109
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ПІСЛЯСЛОВО
Цим неповним нарисом розвитку закарпатського іконописання ми поставили тільки слабкі основи до дальших дослідів, розшуків і реєстрації церковних ікон і давніх розписів. Усе, що ми тут написали, далеко не вистачає до зрозуміння й повного
образу розвитку іконописання у нас. А нам необхідно здобутись на мистецькі монографії, кольорові альбоми та критичні досліди закарпатських старовинних і нових ікон, щоб ними не величались
чужі, бо ці ікони наші рідні, українські, щирі як та
кришталева роса на цвітучих полонинах Срібної
Землі. Коли ж чужі студіюють і величаються нашими іконописними ціннощами, то чому б нам не зацікавитись і не гордитись цим нашим дорогоцінним надбанням сірих сторіч? На жаль, дослідники
не дуже охоче беруться до розшуків релігійного
мистецтва чи релігійної культури, хоч би на Закарпатті. Ось чому нам слід більше зацікавитися нашими іконописцями та їхніми новішими творами.

Й. Бокшай. Напрестольна ікона Преображення
у с. Сасове, Закарпаття (1937)
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М. Йордан. Христос Сівач,
Пряшівська катедра (1928)
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V. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ
Оксана ГАВРОШ,
мистецтвознавець
ВИСТАВКОВИЙ ПРОСТІР УЖГОРОДА:
РУХ ПО ГОРИЗОНТАЛІ
Мистецький простір Ужгорода має доволі широкі кордони. Найменший обласний центр України
може похвалитися активним мистецьким життям
та конкурувати за якість культурного продукту з
іншими українськими мистецькими центрами. Про
те, як формувався і чим «дихає» виставковий простір Ужгорода сьогоднішня наша розповідь.
Як усе розпочиналось…
У середині ХІХ століття Ужгород – містечко Австро-Угорської імперії, населення якого ледь перевищувало 8 тис. чоловік («Географічний словник
Угорщини», 1851 р.). Ситуацію у галузі образотворчого мистецтва важко назвати сприятливою, адже
художників з професійною освітою було настільки
мало, що годі говорити про середовище, яке впливало на її розвиток. Історики відзначали зростання
утисків та повальну мадяризацію, особливо серед
місцевої інтелігенції. При цьому переважна частина дослідників вказували на її інертність, пасивність, небажання працювати на ниві народної освіти та плазування перед властями. Найбільшим
культурним центром, де відбувались театральні
вистави, концерти, бали, виставки, збори і засідання громадських організацій у той час був Комітатський (жупний) будинок з просторими кімнатами
та великим Історичним залом. У двоповерховій класицистичній будівлі 1809 року (загальна площа –
3289 м2) розміщувалась адміністрація Ужанського
комітату, тож довгий час це був центр громадського та культурного життя.
Ситуація у культурному та мистецькому житті
Ужгорода різко змінилась лише у 1920-х роках завдяки діям чехословацького уряду та його ліберальної політики щодо українців. Після відчутного
занепаду крайової культури в умовах австро-угорського гноблення чеська доба позначилася помітним відродженням духовного життя, активізацією
всіх суспільних процесів, урізноманітненням форм
і засобів мистецької комунікації. Нові тенденції ще
тільки намічалися і фактично не сягали далі від
двох найбільших міст Ужгорода і Мукачева.
У червні 1931 року художники об’єднались в Товариство діячів образотворчого мистецтва Підкарпатської Русі (голова – А. Ерделі). Заплановані щорічні виставки, читання лекцій для населення –
перші напрямки діяльності професійного об’єднання, що потребувало не тільки фінансової підтримки, але й відповідних умов. І якщо місцем для
перших мистецьких зустрічей була винарня у готелі «Татра» на вул. Підградській (до 1937 року
включно), то з місцем для виставок справи були
значно гірші.

Проблему засвідчують пошуки зали для перших
експозицій. Так, після перемовин з крайовим урядом вдалося отримати дозвіл на організацію першої виставки у спортивному залі Чеської народної
школи ім. Т. Масарика (теперішня ЗОШ № 3), за що
А. Ерделі особисто подарував одну з своїх робіт
школі.
Серед варіантів приміщень для другої виставки
розглядалися зали товариства «Просвіта», товариства О. Духновича, приміщення горожанської школи, Промислового будинку чи ужгородського казино. Ба, навіть кімнати в Ужгородському замку, де
проживав на той час Ерделі. Через непридатність
цих приміщень та фінансові труднощі ці пропозиції були відхилені. Тому спільним рішенням другу
виставку Товариство організувало у Будинку громади міста Михайлівці, неподалік Ужгорода (тепер
– Словаччина).
Організація перших виставок яскраво ілюструє
гостру нестачу виставкових площ в Ужгороді 1930-х.
У цьому не слід звинувачувати владу, адже ще на
початку 1920-х діяльність крайових художників важко було назвати активною. Не зважаючи на об’єктивні складнощі, художники проводили колективні
виставки по всій Чехословаччині й причому за власний рахунок! Вже на кінець 1934 року їх було сім
– в Ужгороді, Мукачеві, Михайлівцях та Кошицях.
Кав’ярня чеха Пурми – альтернативний виставковий простір, розташований на першому поверсі
Будинку легіонерів (ветеранів Першої світової війни, які боролися за незалежність Чехословаччини)
на центральній вулиці Корзо. У 1930-х тут постійно діяла змінна виставка робіт ужгородських митців, а також чеських художників, які відвідували чи
працювали в Ужгороді. У відомій кав’ярні виставлялись не тільки знані, але й молоді художники –
учні «Публічної школи рисунку» А. Ерделі та Й. Бокшая. Саме тут, у 1933 році, відбулась спільна виставка А. Коцки та А. Борецького, а згодом, у 1935
році, – персональна виставка А. Коцки. На думку відомого чехословацького дослідника С. Гапака, у середині 1930-х років кав’ярня Пурми стала справжньою «галереєю закарпатських митців».
У 1933 році в Ужгороді у кількох кімнатах колишнього жупанату організували Земський музей.
Основу колекції склали експонати про господарство, природу та етнографію краю. А на початку 1938
року музей поповнився художньою галереєю на
основі закупівлі творів художників земським урядом. Тоді для галереї виділили 4 кімнати.
В умовах війни, коли територія Підкарпатської
Русі була окупована Гортіївською Угорщиною, мистецьке життя в Ужгороді не завмерло. Проводились пленери та обмінні виставки. У відомостях
1940 року знаходимо інформацію про підготовку
експозиційного приміщення постійно діючої виставки на другому поверсі кав’ярні «Фелвідейк».
Кожен член Спілки підкарпатських художників
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(реорганізована з Товариства діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі у 1939 році)
мав право виставляти свої роботи на 3 м2 і щомісяця змінювати роботу. За кожен новий твір автор
зобов’язувався вносити грошовий внесок у розмірі
1 пенге. Якщо робота продавалась, 12 % залишалось на користь галереї та Спілки.

Будинок правління Ужанського комітату ‒ тепер
Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая

В умовах Радянської України
Нова доба в історії Закарпаття розпочалася після возз’єднання із Радянською Україною у 1946 р.
За постановою Закарпатського облвиконкому було
ухвалене рішення про створення в Ужгороді картинної галереї. На основі художньої колекції Земського музею почала формуватися збірка, яку поповнили твори переважно у вигляді подарунків із
центральних художніх музеїв Радянського Союзу.
Для потреб галереї були виділені приміщення на
площі Леніна, але згодом, у 1947 році, її експозиція
зайняла 11 кімнат (в тому числі 5 великих залів) у
приміщенні Ужгородського замку, де розміщувалась до кінця 1970-х.
У радянський період колективні та персональні
виставки закарпатських художників стали основою
змінних експозицій музею та поповнювали його
фонди. Планові закупівлі та дарунки авторів суттєво розширили мистецьку збірку, що викликало потребу нових експозиційних площ. У 1978 році картинна галерея «повернулась» до рідних пенат – у
приміщення колишнього жупанату, де розміщується й по сьогодні.
У той час робота найбільшої галереї Закарпаття
відображала чітку систему планування виставок,
прив’язаних до дат та «ідеологічних» подій. Консервативна структура музею передбачала постійні
та змінні експозиції, тож про варіативність діяльності годі було вести мову. Головним організатором та виконавцем «замовленнь» була регіональна
організація Спілки художників, з обов’язковим виставкомом, розбором й обговоренням експозиції. У
сьогоднішніх умовах музей поступово осучаснює
свою стратегію (наступний 2017 рік оголошено модерним) та намагається розширити поле діяльнос180

ті. Проте внутрішній простір історичної будівлі з
немобільними амфіладними приміщеннями, що помережені вікнами та нішами, є доволі складним
для формування сучасних експозицій і тримає виставковий простір у форматі архаїчного уявлення
про музей.
Ще у 1970 році в адміністративній будівлі Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту відкрились нові просторові зали,
облаштовані під виставки різноманітного характеру. У перші роки діяльності музею тут розміщувались тематичні експозиції, присвячені народному
мистецтву Закарпаття. Останні десятиліття – це
виставковий майданчик для митців області, не
зважаючи на їхні професійні досягнення та приналежність до об’єднань. У 2012 році виставковий
простір музею розширився ще однією залою (тепер загальна виставкова площа – 430 м2), де сьогодні відбуваються різноманітні тематичні акції,
які популяризують народне мистецтво краю.
Ужгородський художній салон середини 1970-х
(за 20 років змінив 4 локації) – виставковий майданчик, який став важливою ланкою у ланцюгу комунікації «автор–глядач–власник». На тлі офіційних експозицій, де твори можна було лише пасивно
«споживати», робота Салону давала безпосередню
можливість доторкнутись до мистецтва впритул.
Початок 1980-х – неоднозначний період розвитку закарпатського мистецтва. З одного боку, це
– час розквіту регламентованого мистецтва, а з іншого – пожвавлення творчих пошуків серед молодих художників. Кульмінацією боротьби між новим і старим мистецтвом у 1980-х роках стало відкриття «Клубу творчої молоді» – «Форум», який у
1982 році розпочав свою діяльність в кафе в історичній частині Ужгорода. У часи брежнєвського застою відкриття альтернативного виставкового простору у підвальному приміщенні стало імпульсом,
що спонукав до активності творчу молодь.

Інтерʼєр клубу Форум, 1985 рік. Фото О. Попова

У середині 1980-х відкрились й виставкові зали
Спілки художників (з 1996 р. – галерея «Ужгород»),
збудовані за проектом, який враховував специфіку
відповідних приміщень. Діяльність галереї була
спрямована на популяризацію творчості спілчан
Закарпаття. Для членів регіонального представництва СХУ понад 400 м2 стали справжнім дарунком
на тлі розбурханого життя середини 1980-х. Проте
у коловороті 1990-х площі галереї скоротились до
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решту здавали в оренду, що дозволило акумулювати кошти на підтримку діяльності ЗО НСХУ.
За словами теперішнього директора Миколи Шете, протягом року в галереї «Ужгород» відбувається 20-24 планові виставки. Як правило, це − різнохарактерні експозиції членів спілки та тематичні
виставки, ініційовані секціями. Виставкові площі
використовуються й для проведення інших міських подій, до прикладу, традиційної «Виставки квітів», «Книги-Фест» та іншіх. Проблемним питанням залишається переоблаштування простору галереї до сучасних вимог: освітлення та технічне забезпечення, що дозволило б розширити спектр роботи галереї. Варто зазначити, що для відвідувачів
вхід до галереї залишається безкоштовним.

Доба Незалежності
На початку 1990-х індивідуально-герметичний
світ закарпатського живопису поринув у авангардні експерименти. Численні молодіжні виставки формувались за принципом «без цензури» і відверто
ігнорували «традиційні» виставкові площі. Експериментальні роботи експонували під відкритим небом, у бомбосховищі, ба, навіть у витверезнику! Це
була спроба відокремитись від пасивного відображення дійсності у час декларацій та активних дій.
Наприкінці 1991 року альтернативним простором в Ужгороді стала галерея «Дар» (директор –
Борис Сазонов), яка відкрилась у двох залах краєзнавчого музею. Протягом 3-х років її діяльність
розгорталась за принципом роботи з конкретним
колом молодих художників (П. Керестей, П. Ковач,
Т. Табака та ін.) та створення власних проектів, які
презентували неофіційні індивідуальні художні
практики й зосереджували увагу на фігурі самого
автора.

Відкриття виставки в галереї «Дар», початок 1990-х

Наприкінці 1980-х художник Йосип Черній спробував створити в Ужгороді галерею сучасного мистецтва «Корзо». Приватна ініціатива була спровокована бажанням представити актуальне мистецтво Закарпаття та об’єднати художників, які виділялись на тлі «офіційного» ешелону. На жаль, про його ідею сьогодні нагадують лише стіни законсервованого будівництва та розроблений логотип,
який зберігся в архівах митця.

Ще на початку 1990-х в Ужгороді означилась
проблема наповнення наявних виставкових площ
творами, які б відображали специфіку та ритм
змін. Час, який давав можливість проявити і заявити про себе, вимагав трансформації та переорієнтації експозиційних просторів. Змінити стратегію
класичного музею, показавши співпрацю представників різних видів мистецтв та творчість неформальних художників, спробував тодішній директор художнього музею Володимир Дегтярьов. За
його задумом, простір музею поступово мав би перетворитися на соціокультурний мистецький центр,
де відбуваються не тільки виставки. Так сприйняття глядача про те, що музей – це нудно, помінялось,
не послаблюючи його змістовної глибини. Завдяки
менеджментським якостям Дегтярьова вдалося
влаштувати першу персональну виставку нонконформіста Ечі Семана, «не-членів» Іштвана Молнара
та Володимира Черепані, німця Клауса Хіппа, представити колекцію Дармштатського музею, але капітальний ремонт приміщення став головною проблемою не тільки цього директора.
Січень 2003 року – старт неформальної галереї
«Коридор». Ідея організувати мистецький простір
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у приміщенні колишнього Художфонду (вул. Пархоменка, 7) належить художнику Павлу Ковачу –
учневі та ідейному послідовнику нонконформіста
Павла Бедзира, де на другому поверсі знаходилась
його творча майстерня. Після смерті художника у
липні 2002 року, в день його народження (27.01)
відбулася перша імпровізована акція, що стала
точкою відліку історії неформальної галереї.

тів. Коридорні виставки, як правило, обмежені термінами (48-76 год.) та мають найдемократичніші
умови для експозиції.
У березні 2013 року відбулось відкриття мистецького центру «Галерея Ілько», найбільшого приватного галерейного простору, де враховано усі сучасні вимоги до закладів подібного спрямування.
За задумом власника арт-центру художника, досвідченого арт-менеджера маркетингових комунікацій,
члена правління благодійного фонду «Мистецький
арсенал» Михайла Ілька, це − поліфункціональний
центр, діяльність якого побудована на синтезі мистецтв. Чи не вперше в Ужгороді відштовхувались
від ідеї, що мистецтво має стати частиною «споживчого кошика». Це суттєво вирізнялось від принципів роботи музеїв чи інших галерей. Повернути
мистецтво до користування – одна з ключових позицій, з якої розпочав роботу арт-центр.

«Галерея Ілько», вул. Кошицька, 28

Приміщення колишнього Художфонду, де на 2-му поверсі
розміщується неформальна галерея «Коридор»

За 13 років виставковий простір став платформою молодих художників та альтернативного мистецтва Ужгорода. Серед численних акцій: тематичні виставки Павла Бедзира, Поп-Трансу, виставки пам’яті Іштвана Молнара та групи «Ліве око»,
акції АМ «Ротонда» у рамках арт-фесту «Березневі
коти» та кураторські проекти Петра Ряски й Аттіли Гажлінського. Серед переваг неформального
простору – відкритість до будь-яких експеримен182

За три роки «Галерея Ілько» сформувала не тільки коло прихильників, а що найважливіше, – художників, які представляють contemporary art. За
цей час ужгородці побачили твори понад 100 представників українського сучасного мистецтва. Серед візуальних проектів, які презентують «Галерею Ілько» – виставка творів Вазарелі, проекти «Невідомий відомий Павло Бедзір», «Великий перевіз», «BIRO», «Осінній салон», «Процес. Новітній реалізм в образотворчому мистецтві Закарпаття»»,
виставка Івана Ілька, кураторські проекти Тараса
Табаки та інші. Сьогодні тут відбуваються різноманітні мистецькі події: концерти та виставки, артярмарки і фестивалі, презентації, тематичні шоу й
освітні програми (розрахована кількість відвідувачів – 250+). Виставкові площі близько 750 м2, найсучасніше технічне наповнення, візуалізація проектів засобами інтернет-ТБ − те, що вдалося реалізувати за цей час, а найголовніше – сформувати органічне середовище, де якість пропонованого культурного продукту є найвагомішим критерієм.
Останні роки мистецька територія Ужгорода розширюється за рахунок численних кав’ярень, внутрішній простір яких прикрашають роботи закарпатських художників. Це або авторські тематичні
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проекти, розроблені під конкретний інтер’єр чи
характерну тематику, або нециклічні персональні
виставки. Серед таких закладів виділяється арткафе «VOTO», яке від початку діяльності у 2014 році позиціонує себе як кав’ярня-галерея. Щомісяця у
просторі закладу відбуваються персональні та групові виставки, які презентують творчість художників Закарпаття.

Арт-кафе «VOTO»

вої панорами за останні 50 років та виявляє її поліваріантність. Ужгородська арт-ситуація демонструє
досвід, цінності та генерування ідей представників
різних поколінь, специфіку відносин яких визначає різновекторність. Ментально різні підходи у
формуванні сучасного мистецького середовища є
прикладом «горизонтальних» поколінь, з різними
життєвими орієнтирами, які співіснують в один і
той самий час.
І хоч до сьогодні Ужгород не має муніципальної
галереї, арт-простір міста з кожним днем розширює свої горизонти і рухається з наголосом на всеохоплення. У центрі міста триває реконструкція
історичної будівлі колишнього готелю «Корона»,
де за якихось 1,5 роки планується відкрити артцентр на 1500 м2; доходить до завершення відновлення стародавніх винних льохів «Совине гніздо»,
де заплановано створити культурний центр з сучасними виставковими залами; виставки творів
закарпатських митців організовують навіть у приміщеннях Закарпатської ОДА та Генеральних консульствах Словацької і Угорської республік. Процес
триває, що демонструє позитивне розростання виставкових площ, і, сподіваємось, дозволить художникам брати активну участь у глобальному діалозі
мистецтва.

Відкриття виставки відомих закарпатських художниць
Н. Пономаренко, Л. Корж-Радько, О. Кондратюк та
О. Долгош в культурно-історичному центрі
«Совине гніздо» 4 травня 2017

Виставкові зали «Галерії Ілько»

Що далі?
Лише побіжний огляд виставкових просторів Ужгорода окреслює його привабливі можливості та
бажанням позиціонувати себе як культурно-мистецький центр. Занурення в історичну ситуацію
доводить значний прорив у розширенні виставко183

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Іван МІСЬКОВ,
доцент кафедри культури
та соціально-гуманітарних дисциплін
Закарпатської академії мистецтв
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ НАРИС
ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ТИВОДАРА
Рецензія на книгу: Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис. Видання друге, виправлене та доповнене. ‒ Ужгород: Ґражда, 2017. – 440 с.+ 16 с.
кол. іл.

Вивчення народної історії Закарпаття здавна привертало увагу багатьох дослідників. Відомі праці з
етнографії угорських русинів о. Юрія Жатковича
[1: 61-144; 2: 145-186], «Орест Сабов та його книга
про угорських русинів» [3: 468], видані проф. Олегом Мазурком, періодичні публікації 1939-1944 рр.,
котрі упорядкував доц. Михайло Капраль [4: 200].
Із небуття повертаються етнографічні дослідження Людини наденциклопедичних знань доц. Федора Потушняка: «Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання, проблеми
та їх вирішення, елементи та їх розміщення» [5:
163-254], опубліковані проф. М. Тиводаром – учнем
і гідним продовжувачем справи Ф. Потушняка.
Професор Михайло Петрович Тиводар відомий
учений, етнолог, етнограф, довготривалий час вивчав традиційне скотарство Українських Карпат [6:
560], опублікував працю: «Закарпаття: народознавчі роздуми» [7: 208], збірники статей присвячених етнічним та історичним традиціям населен184

ня Українських Карпат [8: 4-64], один із співорганізаторів збірника [9: 9-17], та міжнародної наукової конференції [10: 185-206] з нагоди ювілеїв Федора Потушняка.
Саме друге перевидання книги М. Тиводара «Етнографія Закарпаття. Історико-етнографічний нарис» [11: 440] свідчить про значущість та важливість такого видання, де розглянуто основні етапи
етнічної історії, етногенез, традиційну культуру,
етнографічне районування українців Закарпаття.
Отож, перейдемо до розгляду розділів монографії.
У першому розділі автор попрацював з багатьма працями дослідників різних епох, починаючи з
найдавнішої етнографічної пам’ятки українців Закарпаття «Угро-русские заговоры и заклинания»,
написаної ще у 1770 р. Великий вклад накопичення етнографічних знань в історіографію наукових
досліджень традиційної культури і побуту українців Закарпаття зробили вчені ХІХ ‒ пер. пол. ХХ ст.
Ю. Гуца-Венелін, І. Орлай, В. Довгович, Я. Чаплович,
О. Духнович, Я. Головацький, А. Кралицький, І. Дулішкович, Ф. Злоцький, Ю. Ставровський-Попрадов,
О. Митрак, М. Немеш, А. Волошин, Є. Фенцик, В. Гнатюк, О. Сабо, І. Панькевич, М. Тумова, О. Мицюк, П. Богатирьов, О. Бонкало, Ф. Потушняк. Важливу роль у
висвітленні традиційної культури Закарпаття відігравали угорські наукові збірники «Церковна газета», «Церковний вісник», «Світ», «Новий світ», «Карпат», «Наука», «Листок», «Науковий збірник товариства «Просвіта», «Літературна неділя», «ЗоряHajnal», «Неділя», «Народна школа», «Руська молодеж» (с. 5-15). Варто зазначити, що з 1945 р. був потужний зріст вивчення народної культури українців Закарпаття. Це і етнографічні експедиції під керівництвом І. Ф. Симоненка (Інститут етнографії
АН СРСР), Г. Ю. Стельмаха (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії АН СРСР,
публікації про традиційну культуру, народну вишивку Закарпаття (с. 16). З 1965-1970 рр. створено Закарпатський музей народної архітектури та побуту
просто неба (якою ціною!), біля витоків якого були
М. Мазюта, В. Драгун, П. Федака. У свій час діяла
Міжнародна комісія з вивчення народної культури
Карпат (МККК), видавались «Карпатські збірники»
(с. 17), історико-етнографічні дослідження Бойківщини, «Гуцульщина», до написання окремих розділів якої були залучені М. П. Тиводар, П. М. Федака
та О. В. Полянська (с. 18). Можна також вести мову
про початок формування етнографічно-етнологічної школи проф. М. Тиводара і його учнів, кандидатів історичних наук – О. Мальця, М. Зана, П. Ференца,
П. Федаки (молодшого), В. Коцана, О. Кичак (с. 19).
І насамкінець, можна додати, що вивчення традиційної культури українців Закарпаття триває у ХХІ ст.
У другому розділі подається етнічна територія
та етнокультурний розвиток етноісторичного Закарпаття (комітати Марамороський, Угочанський,
Березький, Ужанський, Земплинський, Списький,
Шариський, Абауй-Торнянський, Сатмарський, Саболчський, Гемерський, Боршодський) (с. 20), давні й новітні назви українського етноісторичного
Закарпаття: terra incognita, «Земля без імені» (с. 22),
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Marchia Ruthenorum – 1127 р., Félvidek, Ruthenia,
«Руська країна» (с. 23), Галицько-Карпатська Русь,
Карпатська Русь, Підкарпатська Русь, Закарпатська Русь, Підкарпатська Русь-Україна, Підкарпатська Україна, Карпатська Україна, Закарпатська Україна (с. 24). Не менш цікавими є підрозділи етнокультурні процеси на Закарпатті ІІ-І тис. до Р. Хр. (с.
27-33), етнодемографічні процеси в Закарпатті в І
‒ на початку ІІІ тис. після Р. Хр. (с. 33-61), історикоетнографічне районування Закарпаття (с. 61-86).
Тут викладено коротку історію Закарпаття від найдавніших часів до початку ХХ ст., подано 12 таблиць, які стосуються не тільки закарпатських українців, комітатів (с. 45), кількості греко-католиків
у комітатах Північно-Східної Угорщини (с. 45), етнічної та релігійної структури (с. 46-47), але і різних національностей: угорців, євреїв, чехів, словаків, німців (с. 48, 50), росіян, циган (с. 52), білорусів, вірменів, молдаван (с. 55-58). Щодо історикоетнографічного районування Закарпаття М. Тиводар вважає: «Своєрідність етнографічної зони (регіону) українського Закарпаття проявляється у виділенні територій, населених гуцулами, волинянами, бойками і лемками» (с. 64). Варті уваги графічна карта Закарпаття та репродукції живописних
полотен з народного життя закарпатських русинів-українців одного з представників закарпатської школи живопису Ф. Манайло.
Про традиційні господарські заняття (с. 87-157)
та сільські промисли і ремесла (с. 158-204) йде мова у третьому і четвертому розділах. У трьох господарсько-географічних поясах Закарпаття: високогірному, середньогірному та рівнинно-передгірському займались рільництвом, скотарством, вирощували овес, пшеницю, гречку, горох, коноплю, льон,
яре жито, ячмінь, горох, квасолю, огірки, капусту,
моркву, петрушку, часник, кущову цибулю, кукурудзу, картоплю («ріпа», «буля», «кромплі»), кормові
дині, буряки, червоні буряки. Серед фруктових дерев – яблуні, груші, сливи, черешні, горіхи на присадибних ділянках, великі фруктові сади та виноградники. «Практично у кожному дворі тримали
худобу та птицю. Воли і коні використовувались
як тяглова сила, а інша доба давала мʼясо, молоко,
шкіри та гній для удобрення рільницьких ділянок»
(с. 116). Розводили овець, кіз, велику рогату худобу,
частково свиней. Як зауважує автор, одним із найдавніших допоміжних занять українців етноісторичного Закарпаття було збиральництво (с. 141).
Збирали ягоди: суниці, малину, ожину, чорниці, брусницю; цвіт, листя, коріння лікарських рослин, кущів, дерев: шипшини, калини, сосни, вільхи, липи,
берези, бузини, папороті, ялівця, полину тощо, полювали на ведмедів, вовків, лисиць, кабанів, куниць та інших (с. 143), ловили рибу: форель, слижів, головачів. При чому рибальство та мисливство
відомі на Закарпатті з ХІІІ століття, були вулики«кимаки» (с. 150), але чи не найбільшим багатством був ліс. Тому і ліс ростили, рубали, сплавляли
(бокорашами), теслярі будували церкви, хати, млини, валила, ступи, вози, сани та інше деревʼяне начиння (с. 156). Хочеться відзначити авторські фо-

тографії М. Тиводара, М. Мушинки, хрестоматійні документи з праць О. Сабо (с. 109), І. Симоненка (с. 110),
Г. Гордієнка, V. та F. Drahny (с. 111), Є. Фенцика (с. 112113), Ф. Потушняка, Г. Жатковича, Ш. Бонкало та
інших аж до завершення всіх розділів монографії.
Серед сільських промислів та ремесел найбільш
поширеними було ткацтво, вишивка та гончарство, художня обробка дерева і писанкарство. Тут
ткали ліжники («джерги», «жерги», «верети»), якими застилали лавиці та скрині, «покрівцями» накривались при спанні, запаски у гуцулок, бесаги
(подвійна ткана торба), рушники, скатерті, наволочки тощо. Оригінальною була вишивка як на чоловічих, так і жіночих сорочках (с. 159-181). Гончарство, художня обробка дерева вражає: це і гончарні
цехи у містах наприкінці ХVІІІ ст., дещо пізніше у
найбільших селах. Прославилися чи не найбільше
хустські гончарі Лях Андрій та Лях Йосип, орнаментований поливний посуд і не тільки (с. 181-183),
архітектурна різьба на вікнах, дверях (с. 190), деревʼяні народні меблі-постелі, лавиці, столи-скрині, полиці, мисники, ложечники, стільці (с. 191), художня різьба на побутових виробах ‒ сопілки, ложки, посуд, ручки для батогів, які виготовляли пастухи-різьбярі. А які писанки – «крашанки», «дряпанки», «мальованки», «видутки». «Селяни були
переконані, що навіть неосвячена писанка захистить господарство і родину від різних незгод, хвороб і напастей» (с. 199). Кольорові ілюстрації фрагментів інтер’єрів кімнат сіл Бедевля, Рекіт, Довгого, рушники, вишиті жіночі і чоловічі сорочки, бунди, керамічний посуд, ужиткові вироби з дерева,
писанки доповнюють третій та четвертий розділи.
У п’ятому розділі, автор стверджує, що найдавнішим і найпоширенішим типом поселення було
малодвірне село, а багатодвірними поселення стали ставати протягом XV-XVIII ст., у зв’язку з процесом закріпачення селян (с. 205). Садиба (двір) включала в себе житло, господарські будівлі, двір, город
– це і замкнутий двір (гуцульська ґражда, «хата з
брамов», «хата в брамах», «хата з ґраждою»): хатасіни-хата, однорядна забудова садиби з блоковим
зв’язком будівель під одним дахом («довга хижа»)
найпоширеніша у районах Закарпаття для захисту
людей та худоби. Житло і господарські будівлі були різними і залежали від статків господаря хати.
У п’ятому розділі вміщені унікальні авторські фотографії різних хат, хлівів, житлово-господарського комплексу ХІХ-ХХ ст. з різних куточків районів Закарпаття.
Шостий розділ яскраво ілюструє народний одяг
українців Закарпаття, який був майже однаковий у
всіх етнографічних групах місцевого населення і за
сорочкою та багатством її оздоблення дуже часто
визначали соціальний стан людини (с. 223). Тут і
чоловічий одяг гуцулів (сорочка, штани, кожушок,
«сердак»(куртка), шкіряний широкий пояс, взуття,
головний убір) та жіночий одяг у гуцулок (сорочка, запаски (поясний одяг), головний убір) (с. 223239). Широко представлений автором монографії
рівнинно-верховинський чоловічий одяг (сорочка,
штани, «холошні», жилетка, гуня, «уйош» ‒ коротка
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куртка, черес на 3-4 пряжки, взуття, головні убори),
жіночий одяг волинян, бойків та лемків (с. 239242), комплекс жіночого вбрання з волоською сорочкою (с. 242-243), верховинський та рівниннопередгірський комплекси жіночого вбрання з опліччям (с. 245-251). Заслуговують на увагу кольорові
ілюстрації: традиційного народного вбрання гуцулів, бойків, волинян, а також карта локальних комплексів традиційного народного вбрання Закарпаття: волиняни, гуцули, угорці, румуни, бойки,
лемки, контактні зони (розробка Коцана В. В.).
Сьомий та восьмий розділи присвячені громаді,
громадському побуту, сімʼї, сімейному побуту. Громада мала велике значення в самоврядуванні села,
де урядували глави сімей. На загальних зборах вирішували питання землеволодіння, землекористування, регулювались феодальні повинності і податки. Громада розпоряджалась і піклувалась громадською власністю (с. 253). Все життя в селі залежало від старости («бирова») (с. 254). Усі сільські
жителі боялись порушити норми звичаєвого народного права, котре регулювало життя і діяльність сільської громади. Вона завжди віддавала переваги народному звичаєвому праву, яке спиралось на народний світогляд, мораль та етикет. Норми звичаєвого права регулювали питання земельної власності, випасу худоби, угоди купівлі-продажу нерухомого і рухомого майна. Велике значення
мала усна угода, порушення якої вважалося ганьбою. Сільська громада організовувала захист і недоторканість майна жителів села, староста та «боженики» здійснювали контроль за порядком у селі.
Цікаво, що в давні часи хати не замикались (с. 256).
Найефективнішим способом боротьби з крадіжками було виховання. А традиції взаємодопомоги
(допомога погорільцям та потерпілим від стихійного
лиха) «за дякую» ‒ було звичайною практикою в
українських селах Закарпаття 20-40 рр. ХХ ст. (с.
256). Сімʼї у краї були повні (батьки+діти), розширені (батьки+діти+баба; батьки+діти+дід; батьки+діти+брат+сестра), неповні (один з батьків+діти), великі (складні) нероздільні (батьки+син з
невісткою і дітьми+дочка із зятем і дітьми) (с.261).
Великі сімʼї, де проживало 10-20 кровних родичів,
були буденним явищем у нашому краї. Главою сімʼї
був батько (дід) (с. 262). Не можна не погодитися з
думкою автора, що в основі організації діяльності
селянської сімʼї лежав віково-статевий поділ на чоловічі, жіночі, спільні та дитячі роботи (с. 264).
Спорідненість краян тримається на усвідомленні
кровної близькості між рідними, двоюрідними,
троюрідними родичами та «родаками» у четвертому поколінні («наша кров», «своя кров», «наша файта») (с. 272). Довгий час українці Закарпаття не використовували поняття сімʼї, а натомість вживалось поняття «фамілія», «челядь» (с. 273). Надзвичайну зацікавленість у монографії викликає підрозділ, що стосується сімейних обрядів і звичаїв (с.
284-320). На Закарпатті велика увага приділялася
народженню дитини, і тому дотримувалися різних
обрядів, вірувань і заборон. Пологи у породіллі
приймала баба-повитуха. Після родових обрядів,
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велике значення для батьків мало охрещення
дитини.( с. 284-290). Кожен знає, що закарпатське
(руське, гуцульське) весілля дуже колоритне: від
«сватачів», «сватанок», «обзорів», «мінялок», «весілля» і після весілля («пропуй», «ощинки», «колочини») (с. 290-310). Автор монографії вважає, що
«традиційна похоронно-поминальна обрядовість
українців Закарпаття зберегла чимало архаїчних
світоглядних уявлень», «із смертю людини виділяються три періоди: передпоховальні, поховальні та
післяпоховальні (поминальні): ‒ похорон (ховали
покійного на третій день) – поминки («комашня»),
«тижньовина» (поминання покійного на сьомий
день), «сороковина» (поминання на шостий тиждень), «роковина» (рік після смерті). На «сороковину» і «роковину» обов’язково читали Псалтир (с.
315).
Але система народних календарних свят і обрядів, світоглядні уявлення українців Закарпаття визначали весь розпорядок їхнього життя протягом
року. Про це у девʼятому (с. 321-366) та десятому
(с. 367-431) розділах «Етнографії Закарпаття». Народний календар став для українців Закарпаття
сільськогосподарським і релігійним, пов’язаним із
змінами пір року, тому були зимові, весняні, літні,
осінні свята та обряди. Зима починалася із свята
Введення у храм Пресвятої Богородиці (підготовка
до Різдва). Далі християнські свята перегукувалися з народними обрядами: Великомучениці Катерини – ворожіння на щасливе одруження (с. 323),
Андрія Первозванного – моління дівчат напередодні свята Св. Андрія, щоб він подарував добрих чоловіків; напередодні свята Миколи Чудотворця
(заступник, покровитель скотарства) пастухи постили, щоб хижаки не нападали на худобу; Благовісний День Зачаття Пресвятої Богородиці, і ще в
зимовий період було 11 свят, ‒ звичайно Святий
Вечір, Різдво Христове і до Св. Власія (24 лютого)
покровителя худоби. Серед весняних свят (7) найбільше краяни святкували Великдень (с. 334-336),
поливались у День Св. Юрія, проте зберегли великодні ігри та забави: «Ворітець», «По джуджині»,
«Чиноваті нитки», «По торгу», «Стовпці», «Горить ‒
не горить», «Оборіг», «Залізниця», «Ворота», «Груші-яблука», «Ніч-день», «Кіт», «Поливанка», «Писанка», «Ці-ціп»; літніх свят (11) – найвеличніші:
Вознесіння, Свята Трійця, Івана Хрестителя, Петра
і Павла, Іллі, Преображеніє, Успеніє Пресвятої Богородиці; осінніх (8) та найбільшанованих – Главосіки, Мала Богородиця, Воздвиження Чесного Хреста, Покрова, Митря, Михайля (с. 363-366).
Про світоглядні уявлення мовиться в десятому
розділі. Це і сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі (Перун, Дажбог, Велес, Купало,
Дана), душа, земний світ (вода, земля, повітря, вогонь) і небесний світ (небо, сонце місяць, зірки), дні
тижня в народних віруваннях, потойбічний світ у
народному світогляді, ворожіння (с. 367-431).
Проф. М. Тиводар на сторінках монографії порушує такі дискусійні питання, як «Руська Марка», історіографія традиційної культури, етно-культурні
процеси, історико-етнографічне районування За-
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карпаття, вклад місцевих художників у збагаченні
народного колориту в художній формі, етнографічні дослідження нацменшин – угорців, євреїв, словаків, румунів, ромів та інших національностей, їхньої традиційної культури. Тому з нетерпінням будемо очікувати третє видання «Етнографії Закарпаття».

Перезентація першого видання
«Етнографії Закарпаття» М. П. Тиводара. 2010 р.

Дівчата в національному строї.
Фотоілюстрація до праці М. П. Тиводара
«Етнографія Закарпаття». 2017 р.
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педагог та художник. До 160-ої річниці з дня народження» (22-23 лютого 2017 р.), наукові дослідження в галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України,
що порушують проблеми взаємовпливів культур європейських народів та впровадження художньої освіти в мистецьких закладах, а також статті на пошану видатних культурно-громадських діячів та митців
Закарпаття, переклади, огляди рецензії.
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