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“Ерделівські читання” – науково-практичні
конференції, які, починаючи з 2003 року, проводить
Закарпатський художній інститут. Згодом вони
набули статусу всеукраїнського, а з 2006 року –
міжнародного. Ім’я Адальберта Ерделі конференції
отримали тому, що він був одним із основоположників закарпатської мистецької школи та
першого мистецького освітнього закладу, багато
працював
як
письменник,
філософ,
мистецтвознавець. Саме Адальберт Ерделі першим
зрозумів потребу формування мистецького середовища для сприйняття нових європейських
художніх ідей. З цією метою він проводив лекції для
викладачів Ужгородської гімназії, вказуючи на те, що
нове мистецтво потребує не тільки естетичного
виховання, але і глибокого знання історії та літератури.
Всеукраїнська науково-практична конференція
2008 року відбулася 15-16 травня в приміщенні
готелю “Закарпаття”. Серед тем, які розглядалися
на конференції, особливу увагу було приділено
проблемам розвитку закарпатського мистецтва
та архітектури, сучасній мистецькій освіті та дизайну, питанням впровадження кредитно-модульної
системи в художніх освітніх закладах. Особливий
інтерес викликали доповіді доктора технічних наук,
дійсного члена Академії мистецтв України Миколи
Яковлева, проректора ХДАДМ Сергія Рибіна,
проректора ЛНАМ, доктора мистецтвознавства
Романа Яціва та ряду інших.
Проведенню конференції активно сприяло
управління культури та освіти Закарпатської
обласної держадміністрації. Пленарні та секційні
засідання
“Ерделівських
читань”,
а
також
обговорення їх результатів засвідчують високий
науковий рівень. Науково-практична конференція
прийняла ухвалу.
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У ЗАКАРПАТТІ ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ
ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. У статті розглядається процес формування мистецького середовища на Закарпатті протягом
першої половини ХХ століття. Автор пов’язує його із появою талановитих особистостей та зростанням освіченості українського населення Підкарпатської Русі у міжвоєнний період. Уряд Чехословацької Республіки забезпечував порівняно кращі умови ніж ті, що існували в колишній
Австро-Угорщині, для розвитку освіти, образотворчого і
театрального мистецтва, музики і літератури українського населення Закарпаття. Автор статті обґрунтовує провідну роль Августина Волошина, Августина Штефана, Миколи Садовського, Олекси Приходька, Василя Пачовського, Андрія Алиськевича, Адальберта Ерделі, Йосипа
Бокшая, братів Шерегіїв, Петра Милославського, Дезидерія Задора та інших діячів у формуванні мистецького середовища краю і розвитку різних напрямків культури. Досягнення у цих галузях мистецтва на Закарпатті у міжвоєнний період забезпечили зі встановленням радянської
влади відкриття окремих державних установ у галузі мистецтва і освіти, які успішно функціонують до сьогодні.
Ключові слова: мистецьке середовище, освіта, образотворче мистецтво, література, театральне мистецтво,
музика, Підкарпатська Русь, Закарпаття.

Перші десятиліття двадцятого століття у Закарпатті не відрізнялися якоюсь активністю мистецького
життя ні в галузі образотворчого мистецтва, ні музики, ні театральної справи. На цьому акцентували такі
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дослідники, як Григорій Островський, Євген Недзельський (псевдонім Олександра Ізворина), Павло Маґочій, Іван Поп та інші. Вказані роки передували Першій
світовій війні та розпаду імперії Австро-Угорщини. У
1919 році Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь
увійшло
до складу новоутвореної Чехословацької Республіки і
наступні 20 років тут, за твердженням багатьох
науковців, відбувався процес національного відродження закарпатських українців, який яскраво
проявлявся у різних видах мистецтва, особливо образотворчого.
Вражаючі досягнення представників закарпатської художньої школи дали можливість у 1945 році
говорити Василю Касіяну, Миколі Глущенку про європейський рівень творчості Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Федора Манайла, Андрія Коцки, Адальберта Борецького і піднімати питання про необхідність відкриття в Ужгороді художнього навчального
закладу та обласного відділення Спілки художників України. Аналогічні процеси відбувалися і в музичному
середовищі, про що свідчить заснування в той час Ужгородського музичного училища, Закарпатського хору і
багатьох інших творчих колективів. Дослідити процес
формування мистецького середовища в першій половині ХХ століття у Закарпатті, як мистецьких колективів, так і їхніх шанувальників, є метою нашої
наукової розвідки.
На застій у культурно-мистецькому житті Закарпаття вказував Адальберт Ерделі, який після закінчення в 1916 р. Угорського королівського художнього інституту в Будапешті повернувся у рідне м. Мукачево, де
“не тільки немає жодної скульптури, але й людей, з
котрими можна подискутувати про високе мистецтво”, а “у місцевому театрі ролі молодих героїв вико6
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нують підстаркуваті артисти”. Як стверджував мистецтвознавець Григорій Островський, “художнє життя у
Закарпатті буквально тліло. Не було ні виставок, ні
художніх організацій, ні критики” [4, 27].
Після встановлення чехословацької влади в 1920
році і стабілізації суспільного життя на Підкарпатській
Русі стала очевидною гостра нестача в краї чиновників з відповідною освітою, педагогічних працівників
для переорієнтованих на руську (українську) мову
викладання гімназій і семінарій, відсутність лікарів та
творчої інтелігенції. Уряд Чехословацької Республіки,
підтримуючи
активізацію
культурно-мистецьких,
освітянських
процесів на Підкарпатській Русі, опирався на місцеву
інтелігенцію з числа греко-католицького духовенства,
вчителів гімназій і вчительських семінарій, а також
залучав освічених емігрантів з Галичини, з Російської
імперії, що втекли від жахів Першої світової війни та
революції. Прибували сюди також фахівці із чеських і
словацьких земель. Таким чином, уже в перші
повоєнні роки на Підкарпатській Русі виділялися
окремі лідери в різних напрямках культури. Серед
освітян такими були директор Ужгородської півчоучительської семінарії Августин Волошин, його учень
Августин Штефан (директор Торговельної академії),
Андрій Алиськевич – директор і засновник гімназій у
Берегові та Ужгороді (раніше працював у Перемишлі,
Львові й Дрогобичі), Михайло Григашій – співзасновник товариства “Просвіта” в Ужгороді та автор
підручників з географії та історії, Віктор Желтвай –
директор жіночої вчительської семінарії в Ужгороді,
редактор видань “Наука” і “Свобода”, член президії товариства “Просвіта”, Василь Лар – директор Ужгородської жіночої семінарії та провідник молодіжного
“Пласту”, Юліян Ревай – інспектор шкільного реферату
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в Ужгороді, референт економіко-адміністративного
відділу Міністерства освіти в Ужгороді, секретар
Педагогічного товариства на Підкарпатській Русі, автор
підручників, редактор газети “Учитель” тощо.
У гімназіях Ужгорода, Мукачева, Берегова, Хуста,
в учительських семінаріях та в Мукачівській торговельній академії розгорнулася на диво активна робота театральних гуртків, хорових колективів, на високому рівні викладалося образотворче мистецтво.
Актор Руського театру товариства “Просвіта” в Ужгороді, колишній член Української республіканської
капели під керівництвом О. Кошиця, Остап Вахнянин
створив в Ужгородській гімназії хор і театральних
гурток, режисером якого був Михайло Біличенко. Для
пластового театрального гуртка на прохання О. Вахнянина драматург Спиридон Черкасенко писав п’єси.
Пластун Юрій Шереґій пригадував: “Проф. Вахнянин
своєю діяльністю освідомлював молодь, заохочував
її до праці для свого народу, навчав пластунів
любити
і
шанувати
своє
рідне слово, народні пісні і танці, він перший дав у
наші руки Шевченкового «Кобзаря»!” [5].
У Мукачівській торговельній академії під керівництвом колишнього помічника Олександра Кошиця в
українській капелі Олекси Приходька діяв хор підкарпатського учительства, а також працював драматичний гурток при академії. З серпня 1921 року до 1926
року в Ужгороді на запрошення товариства “Просвіта”
діяв видатний український актор і режисер Микола
Садовський, який разом з іншими артистами поставив за вказаний період велику кількість вистав, серед
яких “Чорноморці” (за Яковом Кухаренком) Михайла
Старицького, “Мартин Боруля” Івана Карпенка-Карого,
“Назар Стодоля” Тараса Шевченка, “Сватання на Гончарівці” Григорія Квітки-Основ’яненка, “Про що тирса
8
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шелестіла” Спиридона Черкасенка, “Тарас Бульба” (за
Миколою Гоголем) Михайла Старицького, “Молода
кров” Володимира Винниченка і багато інших.
Культурно-мистецьке пожвавлення на Підкарпатській Русі в міжвоєнний період поступово дійшло і до
Хуста, де головним осередком була місцева гімназія.
Її директор Василь Сулінчак був москвофілом і не
сприяв тим процесам національно-культурного відродження, що відбувалися в Ужгороді та Мукачеві.
Але тут з 1931-1932 навчального року діяв вихованець
Остапа Вахнянина пластун Юрій Шереґій, який мав
уже на той час досвід роботи в театрі товариства
“Просвіта” в Ужгороді (1923-1927), і в Хустській гімназії
разом із братом Євгеном організував український молодіжний хор, а протягом 1934-1938 рр. Ю. Шереґій був
організатором і керівником театру “Нова сцена” в ХустіБичкові.
Значний внесок у розвиток хорового і музичного
мистецтва краю зробив фольклорист і музикознавець,
емігрант із Санкт-Петербурга Петро Милославський.
У 1933 році на запрошення музично-драматичного товариства “Боян” він прибув до Ужгорода, почав працювати вчителем і керівником учительського хору
Ужгородського округу. Спеціально для хору він здійснював обробки народних закарпатських пісень, які
мали надзвичайний успіх у слухачів. Остаточно затвердив за Закарпаттям і його столицею Ужгородом славу музичного краю син ужгородських музикантів Дезидерій Задор, який у 1934 році закінчив Празьку консерваторію, а 1936-1938 рр. аспірантуру при ній. Піаніст, композитор, фольклорист і музикознавець Дезидерій Задор справедливо вважається одним із засновників професійної музичної освіти Закарпаття.
Розвиток освіти, театрального мистецтва, музики і
хорового співу виховували вдячну публіку, яка насо9
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лоджувалася різними видами мистецтва. Все більша
частина освіченої молоді бажала ставати на творчий
шлях. Така ситуація спричинила кардинальні зрушення в образотворчому мистецтві краю, на відміну від
ситуації на початку ХХ століття. Адже ще з 1904 року
видатний європейський живописець-педагог Шімон
Голлоші регулярно працював на Закарпатті, а з 1914
року тут і поселився. Разом з ним сюди прибувають
його учні з багатьох країн Європи. Така подія в той
час зовсім не відбилася на розвитку образотворчого
мистецтва Підкарпатської Русі у зв’язку з відсутністю
належного мистецького середовища. На межі ХIХ-ХХ
століть із Закарпаттям були пов’язані видатні живописці, але їхня діяльність не була затребувана в
рідному краї. Великий резонанс мав тріумфальний
приїзд у Мукачево в 1882 році Мігая Мункачі, якому
земляки вручили грамоту почесного громадянина
міста. В далекій Росії відбувалася успішна кар’єра
учня Ш. Голлоші, внука Адольфа Добрянського Ігоря
Грабаря. Отримав вищу художню освіту в Будапешті,
вдосконалював свою майстерність у Парижі, Мюнхені,
Італії. Гнат Рошкович працював учителем рисунку в
Ужгороді протягом 1883-1885 рр. Але творчі успіхи земляків не давали відчутних сходів вдома через відсутність розвинутого мистецького середовища і освіти.
Після закінчення Першої світової війни і розпаду
Австро-Угорщини частина старшого покоління закарпатської інтелігенції почувалася розгубленою, бо ті
орієнтири, які вони отримували, навчаючись у Будапешті
чи
Відні,
виявилися
вже
не
потрібними. Серед молодшого покоління, хоч і був
ентузіазм, пов’язаний з виникненням нової демократичної слов’янської держави Чехословаччини, але досягнення в розвитку освіти і мистецтва Підкарпатської Русі були лише в планах на майбутнє.
10
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До найвідоміших закарпатських художників того
часу належав уродженець м. Хуст, що проживав у
Мукачеві, Юлій Віраг (1880-1949). Художню освіту
здобував у Мюнхені, Будапешті і Парижі. Після подорожі країнами Європи, перебування в США він поселяється в Мукачеві у монастирі на Чернечій горі. Його
творчість мистецтвознавці відносили до реалістичної
школи М. Мункачі і І. Ревеса. Виконував велику кількість замовлень для церков і монастирів. У 1921 році,
коли художники Підкарпатської Русі вперше спробували об’єднати свої зусилля у справі розвитку образотворчого мистецтва, Ю. Віраг вважався найавторитетнішим. До нього приєдналися молодші колеги
Адальберт Ерделі (1891-1955), Йосип Бокшай (18911975), мукачівець Самуель Берегі, художники з м. Кошице (тепер Словаччина) Чордаг, Галас, Муссон.
Протягом 1921 року виставки творів названих художників, а також ужгородця Еміля Грабовського (18921955) і берегівчанина Кароя Ізаї (1887-1938) відбулися у містах Берегово, Мукачево і Кошице. У наступному 1922 році було засновано “Клуб художників Підкарпатської Русі”, який організував виставки в Ужгороді і
Мукачеві. Проте дальшого розвитку цей проект не мав
через відсутність спільних поглядів на розвиток образотворчого мистецтва взагалі і на Підкарпатській Русі
зокрема. Одні митці, напевно, вважали себе австроугорськими, інші підкарпато-руськими, а деякі – словацькими. Молодші мріяли пройти традиційний шлях
попередників і вдосконалювати свою майстерність у
європейських центрах культури. А. Ерделі і С. Берегі
поїхали у Мюнхен, Е. Грабовський – у Будапешт. Карой
Ізаї проводив скромний і тихий спосіб життя провінційного жителя у містечку Берегово, а Юлій Віраг
жив самотньо на околиці Мукачева, майже не
виставляв своїх творів. Суспільний запит на високе
11
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образотворче мистецтво в Підкарпатській Русі ще не
настав.
Перші десять років входження Підкарпаття до
складу Чехословацької Республіки пов’язані зі змінами, що відбувалися тут у мистецько-культурному середовищі. За цей час на ремонт, розширення старих і
спорудження 52 нових шкіл уряд виділив понад 40
млн. крон [3, 106]. Якщо у 1920 році з 976 вчителів
початкових та горожанських шкіл тільки 43 мали закінчену середню освіту, то до 1932 року 916 русинівукраїнців отримали учительські посвідчення [3, 106].
Кількість учителів у руських школах зросла з 496 чоловік до 1277. У 1931-1932 навчальному році із 162
учителів гімназій і семінарій 59 були корінними закарпатцями чи вихідцями з Галичини і Центральної України [1, 66]. З 1921 року в університетах Праги, Брно,
Братислави почали навчатися студенти із Підкарпатської Русі, котрі знайомилися також з культурно-мистецьким життям чехословацького суспільства. Учителі народних і горожанських шкіл, викладачі гімназій та учительських семінарій були головними пропагандистами
усіх видів мистецтва. Сама назва Ужгородської півчоучительської семінарії під керівництвом Августина Волошина говорить про те, що кожен її випускник є також
вчителем музики і співу. А також і вчителем малюнку!
Адже кожен випускник Ужгородської реальної гімназії
вивчав рисунок під керівництвом Йосипа Бокшая,
Ужгородської
півчо-учительської
семінарії
–
Адальберта Ерделі, Мукачівської гімназії – Ладіслава
Кайгла, Берегівської гімназії – Карела Ізаї,
Мукачівської вчительської семінарії – Вордлічека та
Пржікріла.
У кожній читальні чи в театральному гуртку вирішальну роль грав місцевий учитель. Він заохочував селян брати участь у виставах і ходити на них, прищеп12
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лював любов до театру. За даними професора Павла
Р. Маґочі, в 1931 році театральні гуртки, товариств
“Просвіта” і імені О. Духновича поставили 574 вистави,
а в 1936 р. – 1000 вистав [3, 102]. У 1931 році під опікою товариств “Просвіта” та імені О. Духновича і навчальних закладів діяло 67 струнних і духових оркестрів та 90 хорів [3, 115].
На межі 1920-1930 рр. почався зоряний час закарпатського образотворчого мистецтва. Починаючи з
1919 року, викладачем малюнку в Ужгородській реальній гімназії працює випускник Угорського королівського художнього інституту Йосип Бокшай. Він поряд
із педагогічною діяльністю брав участь у громадському житті Підкарпатської Русі. Був учасником Всенародного конгресу в Хусті (січень 1919 р.), який висловився
за відокремлення Угорської Русі від Угорщини, був
співзасновником “Просвіти” (травень 1920 р.). У 19211922 рр. Йосип Бокшай брав активну участь в організації “Клубу художників Підкарпатської Русі”. Під
час літніх канікул здійснював творчі поїздки до Італії,
Німеччини, Югославії, вивчаючи творчість улюблених
митців Джованні Батісти Тьєполо і Фріца фон Уде.
Значним успіхом художника стали його персональні
виставки в 1926 році в Празі та Ужгороді.
Саме в 1926 році прибуває в Ужгород після чотирирічного перебування в Мюнхені, подорожей по Німеччині та Італії випускник Угорського королівського
художнього інституту Адальберт Ерделі. З 1927 р. він
розпочинає педагогічну діяльність в Ужгородській
горожанській школі та Ужгородській півчо-учительській
семінарії. В Ужгороді на той час уже буяє активне театральне, хорове, літературне, спортивне і т. п. культурне життя. Разом із Й. Бокшаєм А. Ерделі набирає
добровольців із гімназії та семінарії у Публічну школу
рисунку. Першими її слухачами стали А. Коцка (191113
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1987), Адальберт Борецький (1910-1990), Золтан Шолтес (1909-1990), Андрій Добош (1911 р. н.), Ернест Контратович (1912 р. н.), Василь Дван Шарпотокі. В той же
час А. Ерделі бере участь у 1928 році у виставках “Сучасна культура” (м. Брно, Чехія), міжнародній виставці
м. Познань (Польща) та організовує персональну виставку з 50 творів у 1929 році у Празі (салон “Топіч”), а
потім в Ужгороді. За результатами цих виставок
викладача семінарії А. Ерделі вирішено відрядити на
стажування у Францію.
На зламі 1920-1930 років Підкарпатська Русь та її
адміністративний центр Ужгород вже не були тим місцем, де “не має жодної скульптури і ні з ким поговорити
про мистецтво”. У той час тут працювали скульптори Я.
Цупал, М. Осташкін, О. Мондич-Шиналі, художникпедагог Л. Кайгл, архітектор і живописець Л. Бочек,
живописці К. Томан, Й. Томашек, Я. Заїчек, Б. Ождіан,
М. Шпалова, А. Новак. Приїжджали на короткий час Т.
Муссон, Я. Папушка, В. Пржигода, В. Фіяла та інші.
Більшість з них були чехи, але вже формувалося й
місцеве покоління митців.
Улітку 1931 року в образотворчому мистецтві Підкарпатської Русі знакова подія – об’єднання провідних митців краю у Товариство діячів образотворчого
мистецтва на Підкарпатській Русі. Цьому моменту
передувало повернення А. Ерделі з Франції, де він
ознайомився з передовими течіями європейського
живопису. У Парижі і Брюсселі Ерделі провів персональні виставки творів, отримав позитивні відгуки в
пресі. Урядові кола в Ужгороді і в Празі ставляться до
художника шанобливо і роблять йому офіційні замовлення, вартість яких набагато перевищує оплату праці викладача семінарії. В той же час художники краю –
і приїжджі, і місцеві – вже піднімали питання про творче об’єднання. Особливо активним був художник із
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Хуста Беджіх Ождіян. Підтримували його художники із
чеських земель Л. Кайгл, Ш. Фрчек, Й. Томашек, Я. Малкус, Я. Цупал. За взірець творчого об’єднання пропонувався статут товариства художників у Празі імені родини засновників чеського пейзажного живопису Манес. А. Ерделі та Й. Бокшай були активними прихильниками творчого об’єднання і на установчих зборах 12
червня 1931 р. в Ужгороді Товариство діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі було створене, а його головою одноголосно обрано А. Ерделі.
Лакмусовим папірцем на предмет перевірки, чи
існує вже на Підкарпатській Русі мистецьке середовище, повинна була стати перша виставка творів членів
Товариства. До її організації поставилися митці серйозно. Крайовий президент Антонін Розсипал дав
згоду бути присутнім на відкритті і провести першу виставку Товариства під своїм патронатом. Експозиція
картин повинна була проводитись у спортивному залі
Ювілейної чеської народної школи ім. Масарика в
Ужгороді
(тепер
СШ
№
3).
Йосип Бокшай виконав проект плаката. Виготовлено
було 500 запрошень на чеській, українській і угорській
мовах. Запросили журналістів і фотографів. Йожеф
Томашек і Яромір Цупал відповідали за килими і квіти в
залі. Виставка проходила з 13 по 20 грудня 1931 року і
користувалася великим успіхом у глядачів.
У грудні 1931 р. Товариство поповнилося 12 новими членами, серед яких був художник Ужгородського
театру Микола Кричевський – брат відомих засновників Української академії мистецтва Василя і Федора Кричевських. Цього ж року закінчили навчання в
семінарії учні А. Ерделі А. Коцка та А. Борецький і
розпочали педагогічну діяльність в сільських школах
Підкарпатської Русі. Не пориваючи зв’язків зі своїм
учителем, вони продовжують творчо працювати і у
15
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1933 році в Ужгороді експонують свої твори на спільній виставці. Товариство далі поповнюється новими
членами. Серед них А. Коцка, А. Борецький, З. Шолтес, Я. Гриць-Ерделі та інші. З часом сотні закарпатських учителів, які навчалися в семінарії чи гімназії
під керівництвом А. Ерделі та Й. Бокшая, продовжували займатися живописом. Мало хто з них досяг
таких висот мистецтва, як вище названі, але їхня
діяльність
сприяла
створенню
мистецького
середовища. Інколи творчість самодіяльних художників-учителів мала й негативні наслідки, бо створювала
ілюзію легкості й доступності професії живописця й
породжувала пейзажний закарпатський кітч, з яким А.
Ерделі нещадно боровся. Важливість наявності
мистецького середовища, активності не тільки
митців, але і їхніх глядачів була наявно продемонстрована в грудні 1932 року. Відчуваючи нестачу
виставкової площі члени Товариства вирішили свою
другу виставку проводити не в Ужгороді, а в містечку
Міхаловці (тепер Словаччина), в будинку міської громади. Виставка відбулася протягом 10-24 грудня
1932 року, на якій експонувалося 57 робіт. Як зазначалося на підсумковому засіданні, активність і митців, і
глядачів була низькою, слабким виявився інтерес
публіки, жодної роботи не купили. Виставку вирішили
перевезти в Ужгород для продовження експозиції в
будь-якому недорогому приміщенні.
Бурхливі процеси в культурному середовищі Підкарпатської Русі привертали до себе увагу митців і
мистецтвознавців Братислави і Праги. Їх не могло не
дивувати формування і діяльність за короткий період
часу такої значної кількості театрів, літераторів і художників у 40-тисячному містечку Ужгород, а особливо оригінальність, неповторність школи живопису
на чолі з Адальбертом Ерделі. Про Підкарпатську Русь
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чехи і словаки дізнавались з творів Івана Ольбрахта,
Карела Чапека, Владислава Ванчури, із ілюстративних видань С. Маковського, Ф. Заплетала, Й. Ржержіха, Б. Вавроушека та ін. У Братиславі під керівництвом
Ярослава Затлоукала діяло Товариство приятелів
Підкарпатської Русі, що фінансувало видання чеською
мовою творів підкарпаторуської літератури, а також
щомісячний журнал “Podkarpatská Revue” (1936-1938).
У 1936 році Товариство видало під редакцією Я. Затлоукала накладом 3000 примірників збірник праць про
Підкарпатську Русь, у якому висвітлювали господарське,
культурне, освітнє, політичне житя краю. Автори статей
А. Гартл, Є. Недзельський, В. Бірчак писали про закарпатську літературу, Л. Кайгл, Й. Бокшай, Я.
Златоукал – про декоративно-прикладне мистецтво
та образотворче мистецтво, Ф. Колесса та І. Панькевич – про закарпатську пісню і т. д. Всього 69 статей
60 авторів. У результаті такої уваги до мистецтва
Підкарпатської Русі вирішено було провести виставку
членів Товариства у Братиславі під патронатом Міністерства шкільництва і народної освіти за підтримки
Товариства приятелів Підкарпатської Русі. На
виставці, що відкрилася 12 лютого 1936 року, було
представлено 95 робіт 19 авторів. Після Братислави
виставку вирішили показати в інших великих містах
Чехословацької Республіки – Брно, Оломоуці, Зліні,
Моравській Остраві і Празі. Апофеозом визнання успіхів мистецтва Підкарпатської Русі, яку півтора десятиліття перед цим називали “землею без імені”, де
серед пралісів бродять бурі ведмеді, стала виставка
в Празі під назвою “Словаччина і Підкарпатська Русь,
їх люди і край в образотворчому мистецтві”, що відкрилася 29 січня і тривала до 23 лютого 1937 року в
павільйоні Міслбека на Пршікоп’є. Твори художників в
Ужгороді відбирали представники Чехословацької спіл17
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ки художників Штех і Вагнер. Протектором виставки в
Празі був президент Чехословацької Республіки Едвард Бенеш. Вступну статтю до каталогу виставки
підготував д-р Вл. Вагнер. На думку одного з кращих
чехословацьких критиків проф. д-ра Штеха, закарпатське образотворче мистецтво “розвивається своїм, –
цілком незалежним шляхом” [7].
Протягом 1938-1939 рр. Чехословацька Республіка була зруйнована, а Підкарпатську Русь окуповано і
приєднано до Угорщини під керівництвом адмірала
Горті. Чи змогли оцінити угорські ідеологи та мистецтвознавці зміни, що відбулися в культурі, мистецтві,
освіті Підкарпаття? Очевидно, що змогли. Після деякої стабілізації суспільно-політичної ситуації й переходу влади в червні 1939 року від військових до цивільного комісара, призначеного Будапештом, в Ужгороді, активізувалося культурно-мистецьке життя.
Точніше, лише один з його напрямків – образотворче
мистецтво. Всі словесні види мистецтв (література,
театр, пісня) – були заборонені. 20 травня з дозволу
влади члени Товариства діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі (окрім чехів, що змушені були покинути Підкарпаття) заснували нове об’єднання – Спілку підкарпатських художників на чолі з
Адальбертом Ерделі. На початку липня 1939 року члени спілки їдуть на пленер в околицях мальовничих
гірських сіл Волосянки та Ужка на Великоберезнянщині. Разом з ними гості з Будапешта: ректор художнього інституту Агоштон Бенкгардт та викладачі. Восени йде підготовка до участі закарпатських художників у п’ятій Всеугорській виставці в м. Кошице. Відомий угорський мистецтвознавець Ернест Каллай із
захопленням пише про чарівне мистецтво підкарпатських художників. Таким чином, угорська влада зрозуміла, що сьогодні у Підкарпаття для здобуття при18
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хильності місцевого населення потрібно привозити
не продуктові пайки, як це вимагала ситуація в кінці
ХIХ століття, коли край знемагав від голоду, а населення значною мірою було неграмотним. Тепер можновладці вирішили продемонструвати в місті Ужгороді найвищі надбання угорського мистецтва, бо його
було перед ким демонструвати. Весною 1941 року з
Будапешта в місто над Ужем прибула виставка провідних художників Угорщини й експонувалася протягом місяця під назвою “Ужгородські художні тижні”.
Серед авторів робіт – Аба-Новак, Сені, Аурелій Бернат, Молнар, Глац, Егрі, Болдижар, Рац, Надь та багато інших. У часописі “Зоря” Адальберт Ерделі дає
високу оцінку творам митців-експресіоністів і разом з
тим критикує підтримувані урядовими колами Угорщини твори в дусі італійського неокласицизму. У газеті
“Kárpáti Hirado” від 24 травня 1941 року він пише, що на
виставці відчуваються наслідки “священних походів”
угорських митців у Рим. “Це створює враження, ніби на
20-річний процес розвитку образотворчого мистецтва
Угорщини хтось положив сардину, і тепер це мистецтво
топчеться по протоптаній стежині репродукційного імпресіонізму”. Автор припускає, що таке мистецтво,
можливо, відповідає італійському менталітетові, але не
угорському духу [2].
Для нас сьогодні є зрозумілим, що А. Ерделі знав
про всі видатні досягнення угорської художньої школи, як і мав рацію в тих питаннях, які критично висловив у газеті. Цікавим є те, що зміни, які відбулися на
Підкарпатті, дозволяли йому з провінції піднімати голос на столицю та ще й у воєнний період часу. Це було
можливим завдяки високому визнанню творчості “руської трійці” – А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла та їх вихованців – “руської гвардії”. У номерах журналу “Зоря”
за 1942-1943 рр. Олександр Ізворин дав глибокий
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аналіз процесові перетворення провінційного Підкарпаття в європейський центр образотворчого мистецтва протягом першої половини ХХ століття. Цей
факт не зуміла заперечити в перші повоєнні роки і
радянська влада, котра з одного боку боялася всього
європейського і сучасного, але змушена була тимчасово загравати з інтелігенцією найменшої новоприєднаної області радянської України. Закарпатські митці в
перші ж дні після завершення Другої світової з великим
завзяттям
взялися
відновлювати
звичне
мистецьке життя краю. У липні 1945 р. відкрилася перша виставка творів художників і народних майстрів Закарпаття, у травні 1945 року відкрив свій сезон Народний театр Закарпатської України, в кінці 1945 року
закарпатські художники беруть участь у VIII Українській
художній виставці в Києві, а наступного року у Всесоюзній виставці в Москві. У 1945 році в Києві відбувся
перший концерт артистів Закарпаття. Художником
цього свята був Андрій Коцка. Великої популярності
зажив Закарпатський хор під керівництвом Петра Милославського, народні костюми для якого проектував
Федір Манайло. Одночасно із провідними митцями і
колективами відбувалося пожвавлення мистецького
життя в містечках і селах всієї Закарпатської області.
Беручи до уваги таку активність творчих процесів, як
серед видатних митців, так і в середовищі аматорів,
глядачів і слухачів, актами визнання наявності потужного мистецького середовища в Закарпатській області
повоєнних років слід вважати постанови радянської
влади про створення Ужгородського державного художньо-промислового училища (1946), Закарпатської
обласної організації Спілки художників УРСР (1946),
Закарпатської обласної організації Спілки письменників
УРСР (1946), Закарпатського обласного музичнодраматичного театру (1946), Закарпатської обласної
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картинної галереї (1947), Ужгородського музичного
училища (1946) тощо. Основи для формування мистецького середовища і для заснування відповідних
закладів культури розбудовували видатні діячі Закарпаття ХХ століття, серед яких перед вели Августин Волошин, Андрій Алиськевич, Августин Штефан,
Василь Ґренджа-Донський, Олекса Приходько, Микола Садовський, Юрій і Євген Шерегії, Василь Пачовський, Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Федір
Манайло, Андрій Коцка, Петро Милославський, Дезидерій Задор, Федір Потушняк та їхні колеги. В радянський період ряди митців та їхніх прихильників стали
ще більш масовими, але в умовах марксистсько-ленінської ідеології культура набувала інших орієнтирів,
що може бути предметом окремого наукового дослідження.
Annotation. The article deals with the process of forming of
the artistic environment in Transcarpathia during the first half of
the 20th century. According to the author this was possible due
to the talented personalities that appeared in the town and due
to the growth of the educational level of the Ukrainian
population of Pidkarpatska Rus (name of Transcarpathia under
the Czech rule) in the period between the two world wars. The
government of Czechoslovakia provided comparatively better
conditions for the development of education, pictorial and
theatre arts, music and literature of local Ukrainians than it was
in the former Austria-Hungary. The author shows the leading
role of Avhustyn Voloshyn, Avhustyn Shtefan, Mykola
Sadovskiy, Oleksa Prykhodko, Vasyl Pachovskiy, Andriy
Alyskevych, Adalbert Erdeli, Yosyp Bokshay, Sheregiy brothers,
Petro Myloslavskiy, Desideriy Zador and other figures in the forming of the artistic environment of the region and in the development of different spheres of culture. The achievements in
these spheres formed the ground for the opening of state art
educational institutions under the Soviet power which function
till nowadays.
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СПАДЩИНА НАЦІОНАЛЬНОГО МОДЕРНІЗМУ
І СУЧАСНА ПРАКТИКА: УРУХОМЛЕННЯ ДІАЛОГУ
Анотація. У статті розглядається проблема актуалізації досвіду українського художнього модернізму, подолання спрощеного погляду на національну спадщину. Конкретизується поняття спадщини, виводяться дві базові
транспозиції, з яких відбувається трансляція сукупного
досвіду мистецтва з минулого в сучасне – конфігурація
смислів і структура образу. Мотивується необхідність
системного погляду на всі компоненти художнього твору,
вказується на хибність ототожнення досвіду модернізму
зі стильовими рисами творів. Наголошується на потребі
діалогу практики сучасного мистецтва з традицією.
Ключові слова: національний модернізм, спадщина, діалог, досвід, традиція, художні смисли, структура образності, концептуальний зв’язок, методологія мистецтва.

Динаміка культурно-мистецьких процесів
у
сучасній Україні позначена рядом синхроністичних
парадоксів, які полягають у неспіввідносності національних історико-культурних ресурсів зі спроможністю
нових поколінь “взяти” до свого активу відповідний
творчий досвід. Попри постійне декларування
визначного внеску України у світову художню
культуру, з підкріпленням іменами Епіфанія Дровняка
(Никифора), Олександра Архипенка, Казимира Малевича, Михайла Бойчука, Олександри Екстер, Адальберта Ерделі, Федора Манайла, Енді Воргола (Вархоли), Якова Гніздовського, Василя Курилика та інших,
коефіцієнт інтегрування методології національного
модернізму і постмодернізму в сучасні мистецькі
практики є доволі низьким.
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Така
заувага
може
видатися
надмірно
загостреною чи навіть надуманою, оскільки існує
чимало
дієвих
спроб
ширше
чи
вужче проінтерпретувати спадщину цих та інших
митців, повернути національній культурі відповідні
естетичні концепції та мистецькі явища. І все ж серед
цих прикладів бракує таких, які б розкривали
оптимальну природу засвоєння суб’єктами сучасного
мистецтва естетичних ідей і концепцій минулого. Навіть за умов лібералізації художнього життя в Україні,
коли знято табу на будь-які формальні пошуки, в
тому числі й віддалені від магістральних шляхів
розвитку національного модернізму, ставлення до
багатого досвіду ключових постатей українського
мистецтва XX століття видається вкрай поверхневим
і навіть непрофесійним, що не сприяє динаміці
вироблення нових рис національної форми.
З’ясувати стан і причини цієї проблеми допоможе
системний розгляд поняття спадщини національного
модернізму як певного ресурсного комплексу,
конфігурацію якого визначає живий досвід кількох
поколінь українських художників, носіїв національної,
духової чи індивідуальної ідентичності в образотворчості або розробників нової пластичної мови
мистецтва. Нерідко під спадщиною розуміється
сукупність мистецьких “продуктів”, їх жанрово-тематичний діапазон чи навіть певний набір зовнішніх
прикмет, з якими співвідноситься поняття традиції
або національної класики. Відтак поняття спадщини
найчастіше експлуатується істориками мистецтва,
музейними працівниками, чиновниками на означення
значущості певних культурно-мистецьких явищ.
Перехоплюючи ініціативу щодо відзначення певного
мистецького явища чи імені (зазвичай у формі різного
роду ювілейних заходів), представники відповідних
професій або підрозділів влади завойовують
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монополію на популяризацію спадщини, понижуючи
планку з критеріями фахових оцінок та зводячи суспільну рецепцію певного мистецького феномену до
усереднених загальників. Від цього пункту й бере початок симуляція “засвоєння” духових (естетичних)
набутків минулого, парадна гіперболізація “внеску”
певного суб’єкта мистецтва в українську та світову
художню культуру, неконструктивна, суто емоційна,
його промоція. У результаті замість діалогічності між
спадщиною та сучасним художнім процесом відбувається “концептуальний розрив”, який нерідко
спотворює саме поняття традиції та суті національної
парадигми у модернізмі.
На противагу такому офіційному, “репрезентативному”, тлумаченню поняття спадщини реальною її
константою слід вважати компонент досвіду, в якому
фіксується динаміка шукань нових духових та
естетичних вартостей мистецтва. Не може бути
життєздатною спадщина в хрестоматійній упаковці,
де є вже заздалегідь визначені параметри
сприйняття внеску того чи іншого художника в практику образотворчого мистецтва. При перенапрямленні уваги на досвід з’являється можливість самотужки
кожному учаснику такого концептуального діалогу доходити до ключових точок авторських методологій
модернізму з їх сукупною мотиваційною основою.
Тільки таким шляхом конкретних аналітичних
маніпуляцій практик мистецтва здатен вийти на певні
закономірності структурно-образного рівня, що надалі позбавить його від сліпого наслідування чи
безплідного варіювання зовнішніх стильових ознак
свого “кумира”.
Саме такого системного осмислення феноменів
українського модернізму й бракує як у середовищі
теоретиків, так і практиків мистецтва. Тому виникає
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запитання: чи можна вважати “повернутими” й
адаптованими в самосвідомості сучасного українського образотворчого мистецтва такі “знакові”
явища, як Архипенко, Бойчук, Нарбут, Малевич,
Манайло, Гніздовський та цілий ряд інших? Варто
уточнити, що йдеться не просто про кількість альбомних видань чи наукових конференцій на відповідну
тематику (їх просто обмаль), а про рівень фахового
прочитання залишеної ними спадщини. Чи не надто
просто декларують деякі митці свій концептуальний
зв’язок з певними естетичними знаменниками
модернізму, які, за їхнім розумінням, зводяться лише
до окремих атрибутів методу, а найчастіше підміняються поверховою стилізацією “під Бойчука”, “під
Нарбута”, “під Архипенка”?
Піднята
проблема
може
видатися
дещо
надуманою
як
на
множинність
концепцій
образотворчого мистецтва початку XXI століття, коли
не бракує орієнтирів у формальних засобах і коли
діють потужні силові поля великих мистецьких
центрів сучасного світу – Лондона, Нью-Йорка, Берліна, Парижа. Українське мистецтво теж не може жити в межах єдиної ідейно-естетичної парадигми,
стрижнем якої є національна традиція. Велике число
відсторонюючих факторів, глобалізація інформаційних потоків спричиняє широкий спектр естетичних
альтернатив, які доволі часто спрацьовують. Чимало
українських митців таким чином задовольняються
вторинними ідеями художньої форми, підчиняючись
модним тенденціям мистецтва і задовольняючись
місцем на ринку мистецтва, який теж помітно втручається в цю невидиму непрофесійному оку дискусію.
У такій динаміці культурно-мистецького життя слабшає опірність значного числа митців, що позначається на відчутному коефіцієнті непереконливих
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естетичних ідей як серцевини авторських концепцій –
свого роду відгалужень чужих мистецьких шкіл. Саме
ця обставина додатково посилює актуальність аналітичних зусиль практиків сучасного мистецтва щодо
“живого
досвіду”
національного
художнього
модернізму.
Відстоюючи цю тезу, варто перевести розмірковування в бік практичних аспектів щодо того, яким
чином нами бачиться урухомлення концептуального
діалогу між спадщиною і практикою сучасного
мистецтва. Розглянемо дві базові транспозиції, з яких
і відбувається трансляція досвіду минулого в
сучасність і майбутність. Перша з них – це
конфігурація смислів, які закріплені за творчістю кожного визначного художника. Якщо уникати любування
зовнішніми рисами творчості певного художника, тематичним репертуаром, окремо “вихопленими” формальними
елементами
(зокрема
стильового
вирішення), можна вийти на сутнісні елементи
смислової
інформації,
закладеної
митцямимислителями, для яких пошук нової малярської
(пластичної) мови не був відстороненим від морально-етичних, філософічних, духових складових їх
життя. На нашу думку, смисл – це і є семантика
станкового художнього твору, певна комбінація
енергетики, емоційних рис автора, його раціонального мислення, що в сумі складає структуру художнього
образу.
Структура
образу
–
це
друга
фундаментальна, базова транспозиція, яка надає художньому твору певного змісту. Структура образу
якби перехоплює (на містичному рівні) ті імпульси і ту
смислову інформацію, які притаманні або вироблені
чуттєвим та мозковим центром художника. Відтак
структура образу – це певна конструкція, в якій усе
укладено за своїми внутрішніми законами, що,
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здебільшого, мають закритий характер. Поняття
структури образу в жодній мірі не можна ототожнювати зі стильовим еквівалентом як зовнішнім виявом
структурованого смислу. Таким чином, смисл адресує структурі образу ті художні повноваження, з
якими і зав’язується загадка мистецького твору,
проявляється його метафізична природа.
Яким же чином часто поступають сучасні митці,
які апелюють до традиції? Вони, зазвичай, будують
свій індивідуальний концептуальний зв’язок з певною
ідеєю модернізму за зовнішніми (стильовими)
ознаками або виокремлюють якийсь частковий
елемент зі складної структурно-образної конструкції,
нехтуючи
смисловим
наповненням
і
самим
контекстом, в якому генерувалася певна формальна
ідея. У такий спосіб такі художники опиняються в статусі інтерпретаторів чи навіть імітаторів, а їхні знахідки матимуть випадковий характер, що не сприятиме
поглибленню їхньої праці зі спадщиною модернізму
як джерелом. Інша справа, якщо сучасний автор
керуватиметься логікою відчитування смислової
інформації
архітвору
з
відстеженням
його
внутрішнього структурно-образного порядку – в цьому
випадку неодмінно з’явиться шанс знайти у спадщині
ще актуальні духові та естетичні ресурси, які можуть
дати життя новим концепціям образотворчого
мистецтва. Саме таким чином зав’язувалися реформаторські погляди на природу художньої форми в
Олександра Архипенка, Михайла Бойчука, Георгія
Нарбута, Казимира Малевича, саме таким шляхом
здійснювалася трансляція питомих рис української
культури в історичній перспективі. Навіть у тому
випадку, коли інформаційні технології сучасного світу
спричиняють до посилення тенденції глобалізації
естетичних ідей, підпорядкування слабше розвинутих
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культур домінуючим культурним стратегіям, українська національна культура повинна зберігати здатність
до самооновлення через концептуальні діалоги з традицією. Тим більше, коли це стосується такого
багатого духового та естетичного ресурсу, як національний модернізм.
Annotation. The article deals with the problem of
actualization of the experience of the Ukrainian modern art and
states the necessity to overcome the simplified attitude to the
national heritage. The notion of heritage is made more
concrete, two basic transpositions are introduced and they
serve to transmit the general experience of art from the past
into the present both in the senses and in the structure of
image. The necessity of sys1tem approach to all the
components of the artistic piece is motivated. The identification
of the experience of the modern art with the stylistic features of
art pieces is proved to be erroneous. The need of dialogue of
the modern art with tradition is stressed.
Key words: national modernism, heritage, dialogue,
experience, tradition, artistic senses, structure of imagery,
conceptual connection, methodology of art.
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проректор Харківської державної академії
дизайну і мистецтв,
м. Харків, Україна

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Анотація. У статті розглядаються проблеми
впровадження кредитно-модульної системи з метою
реформування навчального процесу в мистецьких
закладах освіти. Мотивується необхідність системного
погляду на ці питання з урахуванням індивідуального підходу до підготовки фахівця високого рівня. Наголошується на необхідності
особливої уваги до
реформування мистецьких закладів освіти, щоб зберегти
обличчя художніх шкіл.
Ключові
слова:
кредитно-модульна
система,
мистецькі заклади освіти, структурно-логічні схеми,
навчальний процес, традиція.

Основним завданням вищої освіти України на сучасному етапі є її інтеграція у європейський освітній
простір.
І зараз вищі навчальні заклади держави
намагаються реалізувати передбачену Болонською
декларацією
систему
академічних
кредитів,
аналогічну ЕСТS (Європейська кредитно-трансферна
система).
Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів під час переходу з однієї навчальної
програми на іншу, включно з програмами
післядипломної освіти.
За задумом авторів декларації кредитнотрансферна система повинна стати багатоцільовим
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інструментом визнання та мобільності, засобом
реформування навчальних програм, а також сприяти
передачі кредитів вищим навчальним закладам інших
країн.
Визначення змістових модулів навчання з кожної
дисципліни,
узгодження
кредитних
систем
оцінювання досягнень студента має стати основою
для вирішення ще однієї, задекларованої в Болоньї,
мети, – створення умов для вільного перемі
щення студентів, викладачів, менеджерів освіти та
дослідників теренами Європи.
А яким зараз є реальний стан впровадження кредитно-модульної системи у мистецьких вищих
навчальних закладах України, варто було б
проаналізувати відверто і неупереджено, зважаючи
на те, що входженню в європейський освітянський
простір альтернативи немає.
Рішенням колегії Міносвіти і науки України від
24.04.03. за № 5/5-4 був затверджений “Перелік
необхідних умов для запровадження кредитномодульної системи організації навчального процесу у
вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації”,
в якому оприлюднені такі головні умови:
1. “Наявність структурно-логічних схем підготовки
фахівців за усіма напрямами та спеціальностями”. Що
стосується структурно-логічних схем підготовки
фахівців,
то
вони
давно
розроблені
й
використовуються протягом багатьох років в усіх ВНЗ
мистецького спрямування.
Разом з цим автору зараз невідомий жодний
вітчизняний спеціалізований мистецький вищий
навчальний заклад (будь то консерваторія чи
академія), який би здійснював підготовку за будьяким іншим напрямом, окрім єдиного – “Мистецтво”.
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Інша справа – це спеціальності та спеціалізації.
Напрям 0202 “Мистецтво” об’єднує в собі і
образотворче та декоративно-прикладне, і дизайн, і
театральне, і музичне, і хореографічне тощо
мистецтва.
Зрозуміло, що не може бути єдиної структурнологічної схеми підготовки для живописця і
танцюриста, для театрала і дизайнера – хоча всі
вони навчаються в єдиному напрямку – мистецтві.
А якщо придивитися до спеціалізацій, то взагалі
розбіжності між ними такі, що принципово в рамках
спеціальності важко знайти блок чи модуль, що має
бути універсальним для усіх в однаковій мірі. У
музичному мистецтві – соліст або виконавець
оркестру народних інструментів, в хореографії – артист балету або танцюрист ансамблю народного
танцю,
в
обра
зотворчому мистецтві – живописець або скульптор,
графік або мистецтвознавець – спеціальність одна, а
виховувати специфічні професійні якості доводиться
зовсім різні.
І, природно, що чим більше різноманітних
якостей, а у кінцевому результаті, творчих
індивідуальностей випустить мистецька школа, тим
більше їй честі, і саме цього вона повинна досягати.
Стандартизація творчого навчального процесу нівелює головну мету мистецьких навчальних закладів –
виховання високопрофесійної творчої особистості.
Тому варто прислухатися і з порозумінням ставитися
до певного скепсису відносно нових технологій
навчання з боку досвідчених, але тяжіючих до
традиційної мистецької освіти корифеїв.
У більшості своїй вони не проти сучасних нововведень, а просто не знають, як пристосувати вимоги
кредитно-модульної системи до мистецької освіти.
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А, до речі, проблема ця є важкою не тільки для
вітчизняних мистецьких закладів – ті ж самі труднощі
постають також у Європі і саме у мистецькій освіті.
2. “Запровадження модульної системи організації
навчального процесу, системи тестування та
рейтингового оцінювання знань студентів”. Це друга
головна вимога Міністерства освіти і науки щодо умов
запровадження кредитно-модульної системи, а їх ще
попереду буде багато.
Обговорення системи тестування в мистецьких навчальних закладах є багаторічною темою суперечок та
дискусій між міністерськими посадовцями та викладачами-практиками.
Уміння та навички фахівця з образотворчого мистецтва чи хореографії не так очевидно укладаються у
випробування за тестами, як теоретичні знання, тому
тести і тестування викликають певну антипатію з боку
викладачів фахових мистецьких дисциплін.
Наприклад, теоретичну частину навчальної дисципліни студент може скласти “на відмінно”, а якщо
запропонувати йому зробити практичну музичну або
композиційну
вправу,
виявить
ся, що теоретична підготовка не завжди гарантує
фахові високопрофесійні якості митця. Саме митця.
Хай ще молодого, але спроможного створювати, а не
тільки теоретично обґрунтовувати свій художній чи
музичний або театральний витвір. Життя надало чимало прикладів таких, вибачте, горе-фахівців-теоретиків.
3. “Організація навчального процесу на базі
програм навчання, які формуються як набір залікових
кредитів, що передбачає відхід від традиційної схеми
“навчальний семестр – навчальний рік, навчальний
курс”.
Практика свідчить, що програми навчання з
фахових мистецьких дисциплін дуже складно
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формалізуються у “набір залікових кредитів” через
те, що виховуючи творчу особистість, враховуються
не загальні, посередні показники, а індивідуальні
якості цієї особистості.
Від тенора не можна вимагати виконання басової
партії, а від скульптора живописного твору, мистецтвознавець-музикознавець не є таким самим, як
мистецтвознавець з образотворчого мистецтва і так
далі.
Окрім того, у мистецтві взагалі не існує так
званого “достатнього рівня”: межі досконалості у
мистецтві немає. Не може бути такого, що вперше,
та, навіть і неодноразово, виконавши певне завдання
(нарисував з натури об’єкт або виконав сольну
партію), початківець вже опанував професійною майстерністю і йому вже можна зараховувати “залікові
кредити”.
І, як не дивно, разом з великим обсягом індивідуальних занять маестро з учнем, що є традиційним
для
мистецької
освіти,
багато
мистецьких
спеціалізацій потребують саме групових і не завжди
самостійних форм навчання.
З іншого боку, підготовка висококваліфікованого
фахівця в окремій мистецькій дисципліні вимагає від
нього знань відразу комплексу інших – академічного
рисунка, історії мистецтва, перспективи, нарисної
геометрії, пластичної анатомії, теорії кольору і таке
інше.
А в підсумку все це відбивається у кінцевому результаті – творі мистецтва, дизайну, театральній
виставі, сольному або оркестровому концерті тощо.
Тому дуже важко уявити собі відхід від традиційної
схеми “навчальний семестр – навчальний рік,
навчальний
курс”
без
підведення
підсумків,
результатів комплексу попередніх пропедевтичних
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заходів у формі підсумкового перегляду творчих робіт
чи проектів або вистави чи концерту.
Уявить собі театральну постановку, коли кожний
артист трупи відмінно здав свою роль, тобто кредит,
за обґрунтування режисерського задуму студент
також одержав відмінну оцінку, а остаточного підсумка
немає – вистава не вийшла, тому що не було
головного – часу для групових занять. Аналогічний
приклад можна навести і з хорового співу, танцю
тощо.
4. “Введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін
бюджетного фінансування.”
Зрозуміло, що будь-яке бюджетне фінансування
зацікавлено у скороченні термінів навчання для
заощадження власних витрат, але ця позиція має сенс
у випадку інтенсифікації одержання тео
ретичних знань окремим студентом.
У мистецькій освіті фактор часу має принципове
значення для здобуття умінь та закріплення навичок.
Для оволодіння мистецькими навичками, окрім
бажання та старання, необхідні практичні, доволі
складні і тривалі заняття та вправи, неабиякий
тренінг, а намагання як можна скоріше завершити
навчання призводить частіш за все до протилежного
результату, і економія на навчальному часі
обертається низькою якістю та конкурентоспроможністю фахівця.
5. “Дозвіл Міністерства освіти і науки України на
частковий відхід від галузевих стандартів вищої освіти
(для напрямів і спеціальностей, для яких вони затверджені)”.
Тут теж є проблема.
Традиційно в художніх вищих навчальних
закладах навчання тривало шість років. Тобто
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безпосередньо навчальний процес проходив п’ять
років, а створення дипломної роботи один рік.
Треба відзначити, що дипломні роботи живописців,
графіків, скульпторів, дизайнерів дійсно були і повинні
бути творами мистецтв – згадайте дипломні роботи В.
Чеканюка, Г. Меліхова, В. Пузирькова і багатьохбагатьох
інших,
які
увійшли
до
скарбниці
національного
образотворчого
мистецтва
та
зберігаються в найкращих музеях держави.
Саме не державна атестація чи випускна робота,
яку створює студент задля одержання диплома
певного освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавра,
спеціаліста, магістра), передбаченого ступневою
освітою, а створення повноцінного художнього твору
чи
дизайнерського
проекту
є
обов’язковою
складовою мистецької освіти.
Чинним Законом “Про вищу освіту” визначається
конкретний термін навчання: бакалавр – 4 роки
навчання, спеціаліст-магістр – на базі тільки ступеню
бакалавра – 1 рік.
При цьому мови взагалі не йдеться про створення
дипломної роботи і про те, щоб її створити, потрібний
певний час. Якимсь чином сталося, що в Законі “Про
вищу освіту” взагалі навіть не згадуються мистецькі
вищі навчальні заклади та їхні специфічні
особливості, хоча ще в Постанові Кабміну № 65 від
20 січня 1998 року “Про затвердження Положення
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”
відокремлювалися
вищі
навчальні
заклади
мистецького спрямування, термін навчання у яких
був збільшений у порівнянні з класичними та технічними навчальними закладами.
Після прийняття Закону “Про вищу освіту” мистецькі
заклади освіти стали, як усі, тобто вимоги до них стали
такими ж, як до класичних або технічних вищих навчальних закладів, і те, що вважалося природним ще 536
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10 років тому, тобто врахування специфіки
мистецької освіти, зникло.
6. “Розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.
Особливістю навчального процесу мистецьких вищих
навчальних закладів, про що вже йшлось вище, завжди
було поєднання групових та індивідуальних занять.
Але у такому вигляді, як його, тобто індивідуальний
графік, представляють автори кредитно-модульної
системи, створюють майже неможливим взагалі
навчання мистецтву.
Уявіть собі, для прикладу танцювальний клас,
коли одночасно в заняттях беруть участь два десятки
студентів. Заняття проводить балетмейстер-педагог
та акомпаніатор (теж, між іншим, проблема для
мистецьких ВНЗ, тому що навчальне навантаження
для педагогів планується, а оплата акомпаніаторів, натурників, навчальних майстрів тощо – ні).
Так от, за задумом авторів кредитно-модульної
системи, студент повинен разом із куратором по
кредитно-модульній системі скласти індивідуальний
план, (де найбільший масив навчального плану
займає самостійна робота) і самотужки, тобто
індивідуально, поза семестру, поза групових занять,
набрати свої кредити. Таке ж очікує і живописців, і
скульпторів, та будь-кого, хто займається навчанням
мистецтву.
Чи може живописець, скульптор, графік або реставратор набрати свої кредити поза майстерні, поза
роботи з натурою, яка завжди ставиться для групи і
виконується певний, методично обґрунтований й
достатньо тривалий час?
З іншого боку, чи можна порівнювати групові практичні заняття з лекційними, коли викладач кожного
разу, звертаючись персонально до кожного студента,
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наводить наочно, як приклад, успіх чи недолік у
виконанні того чи іншого елементу його сусіда?
Індивідуальна робота в мистецькій освіті – це не
тільки робота сам-на-сам викладача і студента, а
частіш за все – поєднання групової та особистісної
форм виховання. Більш того, деякі види практичних
занять зі спеціальних дисциплін можливі виключно
тільки за груповими формами, на чому наполягав ще
великий Леонардо да Вінчі. Цей пасаж наведено тут
для того, щоб нагадати про принципову позицію
Болонської системи: скасування понять “навчальний
семестр”, “навчальний курс”, “навчальна група” і таке
інше.
7. “Зарахування на навчання до вищого
навчального закладу здійснюється тільки за
напрямами підготовки”
Думається, що автори цієї тези мали на меті, що
згідно з Болонською декларацією, абітурієнти повинні
складати однакові вступні іспити, незалежно від спеціалізації, а студенти різних навчальних закладів
мають продовжувати освіту або переходити з одного
навчального закладу до іншого тільки у межах певного
напряму підготовки.
Дійсно, якщо порівняти напрями “Будівництво” і
“Медицину”, то, ясна річ, про перехід чи продовження
навчання можливо тільки лише в одному з цих
напрямів – настільки очевидна різниця у напрямах.
Але в такому напрямі, як “Мистецтво”, різниця навіть у межах однієї спеціальності така суттєва, що
перехід або продовження навчання графіка або
мистецтвознавця на скульптора чи живописця
виглядає достатньо проблематичним, а головне, для
чого змінювати чи поширювати поле знань тому, кому
Богом призначено мати свій неповторний хист
живописця чи графіка?
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Головна мета вищої мистецької освіти –
виховання
індивідуальності,
самобутньої
та
неповторної творчої особистості, але парадокс і
полягає у тому, що диплом фахівцеві надається не за
абстрактні “творчі здібності” або “талант”, а за
одержання певних професійних знань, умінь і навичок, відповідно з певними державними критеріями
та нормативами шляхом експертних оцінок у
конкретній спеціалізації.
Ну не знає ще світова практика такого, щоб
диплом видавався одночасно за музичні і,
наприклад, хореографічні досягнення разом з
кваліфікацією художника чи скульптора.
А між тим життя вже надає приклади, коли після
одержання
диплома
бакалавра
в
одному
навчальному закладі, випускник претендує на
навчання рівня спеціаліст – магістр в іншому,
наполягаючи на те, що він вже отримав диплом бакалавра саме з напряму “Мистецтво”, незважаючи на
те, що навчався він за зовсім іншою спеціальністю
або спеціалізацією за іншими програмами у фахівців
зовсім іншого гатунку.
Але це ж і є специфіка мистецької освіти, яка
створює власне і неповторне, перевірене часом
культурне і освітянське середовище, назва якому –
мистецька школа.
І спробуйте переконати професорів будь-якої академії чи консерваторії, що їхня школа схожа на якусь
іншу – образяться на все життя!
Якість знань, які одержує студент визнаної школи,
як правило, висока, але уміння, творчий почерк не
схожі на інші – у цьому сенс освіти у мистецькій
школі.
Тому й важко професору тієї чи іншої школи знаходити загальну мову з випускником не свого
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навчального закладу, а студенти, які одержували
попередню базову освіту в іншому закладі, не можуть
зрозуміти, чого від нього вимагає професор. Додайте
сюди вічну світову проблему різних поглядів на мистецтво взагалі.
8.
“Наявність
необхідного
навчальнометодичного,
матеріально-технічного
та
інформаційного забезпечення кредитно-модульної
системи організації навчального процесу” (КМСНОП).
Зрозуміло, що навряд чи якийсь навчальний заклад
мистецького спрямування в Україні на сьогодні забезпечений необхідними матеріалами для найшвидшого
переходу до кредитно-модульної системи, а це й не
дивно.
У
документах,
які
були
оприлюднені
Міністерством освіти і науки щодо Болонського
процесу (рішення Колегії МОН України від 24.04.03.
№ 5/5-4), йшлося про навчальні заклади типу
європейських класичних або технічних університетів,
але жодного рядка не було про гуманітарну чи
мистецьку освіту; жодний навчальний мистецький
заклад України не брав участі в експерименті, запровадженого Міністерством освіти і науки ще 2002 року.
Тобто досвіду, який одержали класичні та технічні
вищі навчальні заклади України, в мистецькій освіті
немає та його і не мало бути.
30 грудня 2005 року (наказ № 774) Міністерство
освіти і науки директивно вимагало від усіх вищих
навчальних закладів України, незалежно від напряму
або специфіки підготовки, перейти з осені 2005 (?!)
року на кредитно-модульну систему, тим самим
поставив навчальні заклади мистецького спрямування у незручну ситуацію неспроможності або
небажання приєднатися до Болонського процесу.
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Дійсно, а як виконувати те, про що стає відомо заднім
числом?
9. “Формування програм навчання усіх освітньокваліфікаційних
рівнів
на
основі
освітньокваліфікаційних
характеристик
випускників
та
освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають можливість зміни співвідношення обсягів
кредитів освітньої та кваліфікаційної складових
підготовки”.
Усім зрозуміло, що “можливість зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної
складових підготовки” трактується виключно з точки
зору скорочення обсягів цих самих кредитів,
скорочення термінів навчання. Але ж придбання саме
мистецьких навичок, чим повинна займатися вища
мистецька школа, виключається, таким чином, з
навчального процесу, то ж про яку якість підготовки
випускника може йти мова, якщо він “знає”, “уміє”, але
зовсім не опанував складними мистецькими “навичками”, тобто майстерністю, що, власне і повинно відрізняти його від аматора-дилетанта.
Вимоги Міністерства освіти і науки стосовно “освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників” (ОКХ) теж
наводить на певні роздуми.
Усім відомо в Україні, що згідно з усіма попередніми
директивними документами того ж Міністерства, ОКХ
розроблялися для трьох ступенів: бакалавра –
спеціаліста – магістра.
Робота з розроблення цих документів була довготривалою і достатньо драматичною: адже тоді, 1998
року, мало хто в мистецьких закладах освіти розумів,
що таке “бакалавр з образотворчого мистецтва чи
дизайну”, або хто такий “магістр зі скульптури”, тому
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що творчі вітчизняні навчальні заклади мали багаторічний досвід підготовки виключно спеціалістів.
Зрозуміло, що під тиском Міністерства освіти і науки України були розроблені ОКХ і бакалаврів, і спеціалістів,
і
магістрів.
Набагато
складніше
створювалися освітньо-професійні програми – ОПП –
як для образотворчого мистецтва, так і для дизайну.
Але, якщо бути зовсім об’єктивними, то на сьогодні
науково-обґрунтованих, “справжніх” освітньо-професійних програм з мистецької та дизайнерської освіти в
Україні немає.
Головна причина – невміння скласти за
стандартною схемою так звані “змістовні модулі”, які
враховували би зміст та складність одержання
практичних вмінь та навичок суто мистецьких та
дизайнерських дисциплін.
І все ж таки, хоча повільно і недосконало, був
створений
магістральний
шлях
побудови
трьохступеневої мистецької освіти – бакалавр,
спеціаліст, магістр, як того і вимагало Міністерство
освіти.
Але наполегливо впроваджуючи в практику
поняття
ОКХ
і
ОПП,
міністерські
автори
трьохступеневої освіти сьогодні вже начебто забули,
що саме вони наполягали на її введенні, а зараз
вимагають від навчальних закладів мистецького
спрямування вивести на основний рівень випускника
ВНЗ ступінь бакалавра (місця на ринку праці для
якого навіть не передбачені у Класифікаторі
професій ДК 003:2005!), скасовуючи природний для
мистецької освіти ступінь спеціаліста, залишаючи для
неї штучний, більш науковий, ніж мистецький, ступінь
магістра, мовляв, так робиться в Європі.
Колишній заступник міністра освіти і науки
України пан М. Ф. Степко, звітуючись перед
європейськими інституціями, прямо заявляв, що
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найближчим часом в Україні буде скасований
освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, який не
притаманний для європейської системи, але ж своїм
співвітчизникам, фахівцям з мистецької освіти, своєчасно повідомити про це забував.
А між тим, робота по створенню вітчизняних освітньо-професійних
характеристик
і
освітньопрофесійних програм мистецького спрямування, хоча
і важко, але тривала саме у відповідності до раніше
запропонованого Міністерством освіти і науки
України формату – бакалавр, спеціаліст, магістр.
А що буде, у світлі заяв Михайла Филимоновича,
з впровадженням підготовлених програм бакалаврів,
спеціалістів, магістрів, які, до речі, розроблялися не
відразу і не один рік, а узгоджувалися ще довше, від
того, що були пов’язані з довготривалим навчальним
процесом?
Як бути із зобов’язаннями навчального закладу
перед студентами, які розпочинали навчання за
одними правилами, а мають закінчувати за їм не
відомими іншими?
10. “Введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання”.
Стосовно “введення інституту викладачів-кураторів” індивідуальних програм варто нагадати, що
приблизно про це вже йшлося у коментарі до пункту 6,
коли розглядалася одна з умов впровадження
кредитно-модульної системи, де вимагалося розробляти індивідуальні графіки навчального процесу.
А які можуть бути індивідуальні графіки та індивідуальні програми, і хто їх буде розробляти, коли було невідомо, кого в Україні будуть готувати завтра мистецькі
навчальні заклади: бакалаврів-спеціалістів-магістрів,
або тільки бакалаврів-магістрів?
А якою нормативною базою регламентується “введення інституту викладачів-кураторів”, яке місце
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мають вони посідати у штатному розписі мистецького
навчального закладу, яке навчальне навантаження
буде їм плануватися? А як у такому випадку користуватися Наказом № 495 МОНУ, який регламентує
єдині норми часу на всі види навчально-методичної
роботи, окрім вищезгаданої?
А як будуть формуватися навчальні групи і як робити
розклад
занять в
окремому вищому
мистецькому навчальному закладі, коли вони
(індивідуальний план і графік навчального процесу)
будуть складатися з окремим студентом та “викладачем-куратором”?
І таких конкретних питань, які віддзеркалюють труднощі у впровадженні кредитно-модульної системи
організації навчального процесу саме у мистецької
освіті, можна ще перелічувати і перелічувати до
нестями.
Коли ж з цими запитаннями звертаєшся до міністерських високопосадовців, у відповідь чуєш загальні
фрази про переваги Болонської системи, поради, які
взагалі не враховують специфіку навчального
процесу мистецьких закладів освіти.
При цьому всі посадовці, з якими доводилося
спілкуватися,
підтверджують,
що
специфіка
мистецької освіти існує, вони її розуміють і обіцяють,
що найближчим часом у мистецькій освіті ніяких
кардинальних змін не відбудеться: як працювали, так і
працюйте, а все ж таки жодний міністерський
документ останніх років не згадує і не оговорює цю
специфіку та не дає конкретних порад, яким чином
впроваджувати кредитно-модульну систему саме в
творчому освітньому середовищі.
Шкода, але до повного переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу вищі
заклади мистецького спрямування на сьогодні не
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готові, а якщо є такі навчальні заклади, котрі бадьоро
звітують Міністерству про свою готовність чи навіть
“про повний перехід на Болонську систему” – то вони,
м’яко кажучи, брешуть чи роблять це за формальними ознаками, або знищують те, на чому вони самі не
дуже розуміються.
Усе вище згадане не є свідченням того, що Харківська державна академія дизайну і мистецтв і її
проректор, як автор цієї статті, не бажають або не
спроможні прийняти Болонський процес, а точніше,
кредитно-модульну систему організації навчального
процесу.
Це зовсім не так. Саме від того, що
професорсько-викладацький склад академії розуміє
безальтернативність сучасних методів навчання,
оприлюднених в положеннях Болонської декларації,
саме від того, що в академії йде активна робота з
впровадження
кредитно-модульної
системи
організації навчального процесу, тому і виникає бажання якомога досконаліше знати її вимоги та шляхи
подолання прихованих складнощів у реалізації цього
процесу.
Протягом останніх п’яти років і ректорат, і методична рада академії прикладала неабияких зусиль
для вивчення положень, нормативних документів та
досвіду провідних не тільки вітчизняних, але й
закордонних вищих навчальних закладів, які вже
нагромадили певний досвід.
Таких, наприклад, як Національна Києво-Могилянська академія, Харківський національний технічний
університет
(ХПІ),
Харківський
національний
технічний університет радіоелектроніки, Харківський
технічний університет будівництва і архітектури,
Харківський національний фармацевтичний університет, Краківська академія мистецтв (Польща),
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Гельсінкський університет мистецтва і дизайну
(Фінляндія) та інші.
Висновки академічних фахівців в основному полягають у тому, що позитиви Болонської системи треба
впроваджувати, але не порушуючи надбання школи,
зберігаючи
здобутки,
які
вже
напрацьовані
навчальним закладом.
Сьогодні в академії впроваджується у навчальний
процес рейтинго-модульна система оцінки знань
студентів, яка відповідає системі ECTS, розроблено
Положення про організацію кредитно-модульної
системи організації навчального процесу в ХДАДМ, йде
активна підготовка її обов’язкового елементу – інформаційного пакета, на студентів молодших курсів
заведені індивідуальні плани, розроблені нові навчальні плани тощо. Елементи її, системи, які можливо
використовувати та застосовувати вже зараз, активно
впроваджуються у навчальний процес, але процес цей
дещо гальмується саме з тих причин, про які йшлося
вище.
Зараз в академії йдуть активні пошуки
споріднених вищих навчальних закладів мистецького
спрямування (що є обов’язковою умовою у
впровадженні кредитно-модульної системи), з якими
академія має співробітничати в майбутньому, як в Україні, так і за кордоном.
Враховуючи, що мистецькі навчальні заклади України не брали участі в експерименті з впровадження
положень Болонської конвенції, було б бажано, щоб
якийсь певний час був наданий Міністерством саме
мистецьким закладам освіти на пошуки ефективних
заходів щодо реалізації її положень та елементів
системи ECTS.
Головне ж бажання фахівців академії, щоб високе
міністерське начальство хоча б на якийсь певний
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період не змінювало директивно правила гри та не
ставило усіх, хто не байдужий до вітчизняної
мистецької освіти, у незручне становище ретроградів
– тоді і мистецькі навчальні заклади стануть повноцінними учасниками Болонського процесу.
Annotation. Considered in the article are the problems of
the introduction of the credit-module system with the aim to
reform the educational process in the art institutions. The
necessity of the system view on these questions and individual
approach to the training of the specialist of high level is motivated.
The stress is made on the importance of the reformation of art
institutions and preserving of the individuality of the art schools.
Key words: credit-module system, educational art
institutions, structural-logical schemes, educational process,
tardition.
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ІКОНИ МАЙСТРА ІКОНОСТАСІВ
З ОКОЛИЦЬ СЛАВСЬКА
Анотація. Група ікон, які поширені по обидва боки Карпат і мають єдині стилістичні та естетичні ознаки, найчастіше датується дослідниками другою половиною XVII
ст. Обстеження трьох ікон з приватної збірки в Ужгороді
дозволило зробити висновок, що цей іконопис є пізнішого
походження. Він, найвірогідніше, побутував у першій половині
та середині XVIII ст. Поширення цих єдиних за своєю
стилістикою творів можна пов’язати з активізацією
культурного і духовного життя у середині XVIII ст. в Мукачівській єпархії.
Ключові слова: ікона, паспортизація, Карпати, Закарпаття, іконописна школа.

Іконопис в українських церквах Карпат залишається однією з важливих ділянок, які потребують всебічного мистецтвознавчого та історичного аналізу. На
жаль, сьогодні скласти цільну картину шляхів розвитку іконопису по обидва боки Карпат неможливо.
Складний історичний розвиток цього регіону, що довгий час залишався периферією різних європейських
держав, наклав помітний відбиток і на сучасне висвітлення історичних, культурних та етнографічних досліджень. Серед культурного спадку Верховини Карпат
особливе місце займають ікони першої половини
XVIII ст. Вони характеризуються безпосередністю народного світосприйняття, ще частково збереженою
візантійською традицією та перевагою лінеарності в
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зображеннях. Це група ікон, про які відомий дослідник
іконопису зі Східної Словаччини Владислав Ґрешлик
сказав, як про ікони “майстра іконостасів з околиць
Славська” [1], спираючись
на значні знахідки в гірській частині сучасної Львівської
області.
Попри використання цієї назви, окреслити сам
осередок іконописання дуже складно, адже ареал, на
якому зустрічаємо ці артефакти, охоплює значні
території, зокрема, на південному сході – це,
принаймні, Міжгірський район Закарпатської області,
на північному заході – Михайлівський округ Східної
Словаччини, на південному заході – комітат Сатмар в
Угорщині, а на північному сході – Сколівський район
Львівської області.
Проте питання щодо ікон “майстра іконостасів з
околиць Славська” не вичерпується ареалом поширення, бо залишаються нез’ясованими також хронологічні рамки цього, надзвичайно цікавого явища. Адже
знаючи приблизно час, в якому побутував цей живопис, можна б було шукати історичні, культурні та економічні витоки поширення іконопису цієї форми. З тої
причини з’ясування часових рамок виникнення та побутування цих творів має важливе значення для вивчення як формальних іконописних ознак, так і причин поширення на такий значний ареал побутування.
Дослідники з Угорщини Бернадет Пушкаш [2] та Ласло
Пушкаш [3], зі Словаччини Владислав Ґрешлик схильні
датувати цей живопис XVII ст. На нашу думку, окреслену групу ікон слід було б датувати пізнішим часом, а
саме першою половиною XVIII ст., на що вказувалося в
статті, яка базувалася на дослідженнях протоколів мукачівського єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського
[4].
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Однак, попри значну кількість опрацьованого дослідниками, зокрема В. Ґрешликом, матеріалу, так і
не вдалося з’ясувати період поширення цього
живопису. Тож нещодавня знахідка трьох, припускаємо, намісних ікон цієї групи змогла пролити деяке
світло на час побутування іконопису в українських
Карпатах.
Отже, під обстеження потрапили ікони без паспортизації через відсутність відомостей про них у власника
творів. На те, що іконопис створений для іконостасу,
свідчить їх органічний зв’язок з фланкуючими колонами
та
карнизами,
що
колись
творили
структуру намісного яруса. Однотипність різьблення говорить про їх походження з одного іконостасу. Форма
іконописного поля утворена прямокутником та половиною кола у верхній частині. Тло ікони покрито тонким
шаром левкасу з нанесеним рослинним орнаментом та
позолотою. На іконах збереглися пошкодження від
горіння, на іконі Богородиці це бачимо на лицевій
стороні, а на іконі Христа – на тильній. Окрім того, на
цій іконі зауважуємо залишки авторського начерку –
фрагмент кисті та голови, на всіх іконах збереглися літургійні написи.
Ікона Богородиці-Одигітрії. Над зображенням Марії
у верхній частині під верхнім карнизом в’яззю виконано напис благовістування архангела Гавриїла:
“БОГОРОДИЦЕ ДЄВО РАДУЙСЯ ОБРАДОВАНАЯ”.
По низу ікони світлою фарбою нанесено напис,
який в місці горіння ікони прочитати не вдалося: “Ієй
образъ сооружилъ раб (втрачено божий ва)силій
урдєивъ со женою своєю настасією из маткою своє
(втрачено ю з) а своє отпущеніє греховъ”.
Наступна ікона – це зображення архангела Михаїла, що може свідчити про походження твору з
Михайлівської церкви. Однак, у зазначений час на
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території
сучасного
Закарпаття,
Східної
Словаччини,
Північно-Східної
Угорщини
та
Галичини церков, присвячених архангелу Михаїлу,
було дуже багато. Через це визначити, в якій з Михайлівських церков Закарпаття чи Галичини міг
постати у середині XVIII ст. цей іконостас, важко.
Ускладню пошуки: ще одна особливість, притаманна розміщенню ікон в іконостасах зазначеного
регіону, а саме, якщо храм було присвячено св. Миколаю Чудотворцю, крайня ліва ікона намісного
ряду найчастіше зображала арх. Михаїла, що робить географію можливого походження згаданих
ікон ще ширшою.
Над іконою архангела Михаїла виконано напис:
“НЕБЕСНЇХЪ
ВОЇНСТВЪ
АРХИΣСТРАТИЗИ
МХАЛЪ”.
Під зображенням напис виконаний тим же автором, що і напис під зображенням Богородиці: “Σєй
ωбразъ купилъ рабъ божи василій (ю)іоконя со
женою своєю полагою и чади своими за своє
ωтпущеніє греховъ”.
Проте найцікавішим для нас виявився образ
Христа-Вчителя, через те, що завдяки напису вдалося визначити орієнтовну дату, до якої можемо прив’язувати роботи цієї школи, якщо так можна сказати.
Отже, у верхній частині в’яззю написано: “ПРЕЧИСТОМУ ТМ ωБРАЗУ ПОКЛАНЯЄМСЯ”.
Нижче зображення виконано напис: “Σєй ωбразъ
купилъ рабъ божи: иоанъ сулима со женою своєю
и...... (втрачено) и чади своими за своє ωтпущеніє
греховъ Р. Б. а ψ м є (1745)”.
Таким чином, бачимо, що ікона Христа походить з
середини XVIII ст., а відтак, виходячи з єдиної стилістики різьблення і живопису, можемо віднести до цього
часу і весь іконопис.
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Цікавим, на наш погляд, виглядають нижні написи
ще з однієї причини, а саме: на двох іконах (ХристосВчитель та Архангел Михаїл) зазначено, хто цей образ купив. На іконі Богородиці напис говорить, що
цей образ “сооружил” Василій Урдеїв. Це вимагає
уважнішого ставлення до цього слова “сооружил”, яке
у словниках класичної церковно-слов’янської мови не
зустрічається, а тільки у Словнику Мікловшича, виданому в Санк-Петербурзі-Москві-Вені 1855 р. За цим
словником досліджуване слово означає “збудував”.
Однак стосовно “образу” ікони вести мову про спорудження можна хіба що в значенні створення ікони, бо
не йдеться про спорудження іконостасу. Ще один
можливий напис, що “соорудил своїм коштом”, як це
трапляється на інших іконах, тут теж немає. А якщо
це творилося на кошти якогось ктитора, то напис
свідчить, що цей образ купив. З цієї причини маємо
підстави припускати, що напис говорить про творця
ікони, який не був добре освіченим, що не є дивним
для середини XVIII ст., і який намагався писати культурною або церковною вченою мовою. Правда проти
цього може говорити напис “со женою своєю”.
Таким чином, іконопис розкриває час побутування
цього явища на Закарпатті, проте залишає питання
відкритим про його витоки, майстрів та причини занепаду. Тобто тут маємо справу з регіоном, який у XVIIXVIII ст. був малорозвиненим в економічному відношенні, що робить окреслення якогось певного єдиного осередку іконописання досить складним завданням.
Сама живописна манера іконопису вказує на провінційного майстра, який засвоїв певну схему роботи, не
вдаючись до надмірної деталізації та естетизації
форми.
Отже, зазначена група ікон своєю формою та живописною манерою є належна до групи творів, які
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датуються різними науковцями кінцем XVII початком
XVIII ст. Тож артефакти, які потрапили в поле нашого
дослідження, дають підстави з упевненістю відносити
цю групу іконопису хоча б до першої половини XVIII
ст., якщо не до середини цього століття. Якщо припустити, що ці ікони відносяться ще до XVII ст., то прийдеться визнати існування стійкої школи, манера якої
залишалася майже незмінною протягом, принаймні,
ста років. А відповідно – це вимагає з’ясування
питання походження та локалізації самої школи.
Тож, якщо погодитися з датуванням досліджуваного іконопису серединою XVIII ст., це співпадає з помітним пожвавленням духовного і культурного життя
на Закарпатті і співпадає з часом активізації діяльності єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського щодо
упорядкування своєї єпархії. Така активність не змогла залишитися непоміченою в Егері. Через три роки
після створення цих ікон активна і незалежна позиція
мукачівського єпископа викликала непорозуміння та
ускладнення у стосунках з єпископом Егеру. Однак,
це залишається тільки припущенням, бо тільки подальші пошуки можуть пролити світло на цю проблему і відкрити нову, дуже цікаву сторінку культури Закарпаття та загалом і Карпат.
Annotation: The group of icons that are common on both
sides of the Carpathians and have the same stylistic and
aesthetic features often are refered by researchers to the
second half of the 17th century. Three icons from a private
collection in Uzhhorod allowed to conclude that this kind of iconpainting is of later origin. Most probably it was spread in the first
half and the middle of the 18th century. Prevalence of these
works of common style can be connected with the activation of
cultural and spiritual life in the middle of the 18th century in
Mukachevo diocese.
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ЛЕМКІВСЬКА ЦЕРКВА
В СЕЛІ РУСЬКА КУЧАВА
Анотація: У статті подається коротка історія маловідомої дерев’яної церкви лемківського стилю в селі Кучава
Мукачівського
району
Закарпатської
області.
Відзначаються зміни та переробки, що відбулися
впродовж століть, йдеться про можливість відновлення
оригінального вигляду церкви.
Ключові слова: дерев’яна церква, лемківський стиль,
зруб, барокове завершення, шатровий верх.

Відомий історик Тиводар Легоцький у своїй праці
“Монографія Березької жупи”, виданій 1881 р.,
написав кілька рядків про Руську Кучаву [1, 377].
Село, що належало до володінь Яноша Баркоці та
Шандора Бутлера, налічувало 25 хат. Уперше згадане в документах за 1576 р. під назвою Корчова. У
1778 р. належить як філія з власною давньою церквою до парафії в сусідньому Кузьмині. Пізніше в селі
досить довго не було священика. В 1797 р. в
Кузьмині був 271 мешканець, а в Кучаві – 131. У кінці
ХІХ ст. відповідно – 230 і 120.
У селі збереглася дерев’яна церква св. арх.
Михайла, що належала і могла б надалі належати до
дуже нечисленної групи лемківських церков
Закарпаття. Належала в минулому, коли ще зберігала всі ознаки лемківської церкви, і могла б
належати в майбутньому, оскільки відновити ці ознаки не було б занадто складно.
До основних ознак лемківської церкви належить
тридільна композиція основних об’ємів з окремим
верхом над кожною з трьох частин. Над бабинцем
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здіймається висока вежа з бароковим завершенням,
центральний та вівтарний зруби вкрито шатровими
заломними дахами: вищим – над навою і нижчим –
над вівтарем. Форми динамічно наростають від низького вівтарного зрубу до найвищої точки вежі.
Характерна ознака закарпатських лемківських церков
– галерея з різьбленими стовпчиками, що обходить на
головному та бічних фасадах бабинець і наву. Вежа
на відміну від лемківських церков польської Лемківщини та Східної Словаччини будувалася над
бабинцем,
а
не
охоплювала
його
своїм
монументальним конічним корпусом.

Руська Кучава. Церква св. арх. Михайла XVIII ст.
(можливо, 1733 р.), 2008 р.

Кучавська церква двозрубна, збудована з дубових
колод. Довжина колод більшого зрубу, що включає
бабинець і наву, перевищує 8 метрів, ширина
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становить 5,5 м. Шестигранний вівтар на 1 м вужчий
за наву. Бабинець має плоске перекриття на трьох
сволоках, кінці яких виходять у наву і служать опорами для настилу хорів. Наву перекрито чотиригранним
шатром, нині скритим під стрімким двосхилим дахом.
Вівтарний зруб і бабинець мають плоскі перекриття
на сволоках. Над бабинцем здіймається монументальний корпус вежі з “підсябиттям”, завершений невисоким шатром. Наву і бабинець опоясує опасання
на різьблених стовпчиках з розкосами, з яких кожен
другий спирається на перила галереї. Очевидно з
метою зміцнення, вежу зовні обнесено каркасною
конструкцією з могутніх стояків, поперечних та
навскісних брусів, які прилягають до трьох стін
бабинця.

Схематичний перетин церкви
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За століття існування церква оповилася напівлегендарними переказами, в яких збережено зерно
істини, а також некритичними домислами і
фантазіями. До істини належить те, що колись це
була чудова лемківська церква з усіма ознаками лемківського стилю. Старий церківник розповів у 1987 р.,
що церкву збудували в селі Руське, хоча, переказують,
що в Руське її теж звідкись привезли. За іншим
переказом, церкву спочатку перевезли в село Пацканьово, а вже звідти в Руську Кучаву.
У XVII ст. дерев’яну церкву в Руському прикрашали
ікони з підписом Іллі Бродлаковича-Вишенського,
маляра мукачівського. На іконі Спаса Вседержителя
була дата: місяцa февраля дня 18, года 1666. У 1730
р. згадується бідна дерев’яна церква св. Дмитра.
Дерев’яну церкву передали в Руську Кучаву після спорудження теперішньої великої мурованої церкви
базилічного типу.
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Стовпчики галереї, 2008 р.

Очевидно, церкву збудували в Руському у XVIII ст.
(можливо, 1733 р.) і перевезли в Руську Кучаву в
першій половині ХІХ ст., найімовірніше близько 1824
р., коли в Руському добудували муровану церкву. На
той час, напевно, вже не існувала кучавська церква,
що згадується у 1778 р.
На новому місці не відновили оригінальний вигляд
церкви: шатрові стелі з заломами, які видно
всередині нави та вівтаря, зовні вкрили високим
двосхилим дахом. Від шатрових дахів відмовилися
не через брак майстерності, адже майстерності вимагали всі етапи відтворення. Можна припустити, що
двосхилий дах обрали, як спосіб наближення форми
церкви до мурованих базилічних церков. Пізніше
(можливо, в кінці ХІХ або на початку ХХ ст.) сильна
буря знесла барокову верхівку, яку більше не віднов59
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лювали, а вкрили вежу бляшаним чотирикутним наметом. Всередині – новий іконостас, але вівтарна
ікона стара. Стіни в інтер’єрі оббито листами ДВП, які
закрили висічені на стіні текст і дату.
У 1986 р. ґонтове покриття дахів замінили
бляшаним. Церківник розповів, що оббивав пороги
різних кабінетів і в Ужгороді і в Мукачеві, але ґонту не
домігся. Сказали, щоб “самі викручувалися”. От і
викрутилися. Зараз споруда виглядає невтішно: повипадали різьблені стовпчики ґанку, п’ятисхилий дах
над вівтарем підперто стовпами, деякі колоди зрубів
сильно попсовані часом і шкідниками.
Якщо церква занепаде, то картина лемківського
будівництва Закарпаття, і так дуже бідна, збідніє ще
більше, а ми втратимо ще один дерев’яний шедевр.
Відновлення первісного вигляду церкви не було б
непосильним і дуже затратним завданням. Громада
також підтримує ідею такого відновлення.
Дерев’яна дзвіниця є типовою для сіл Мукачівщини
– чотирикутна каркасна конструкція з дуба, вкрита чотирисхилим наметом. Два більші дзвони було
виготовлено фірмою “Акорд” у 1931 р. замість
реквізованих в Першу світову війну. Очевидно, тоді ж
для дзвонів зроблено дзвіницю. Найменший дзвін –
стародавній, з написом DOMINE VOX MEA INAURIBUS
TUIS.
Annotation: A short history of the little known wooden
church of the Lemko style in the village of Ruska Kuchava
(Mukachevo district of Transcarpathian region) is given in the
article. The changes and reconstructions that took place during
the centuries are marked, the possibility of renovation of the
original look of the church is referred to.
Key words: wooden church, Lemko style, logwork section,
baroque top, tent roof.
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статті знаходився в обласній держадміністрації, в
Закарпатському томі зводу пам’яток історії і культури
України).
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАНУСКРИПТІВ
ЗАКАРПАТТЯ ХІV-ХIХ СТОЛІТТЯ
Анотація. У досліджені розглядається загальна характеристика рукописних пам’яток, які були написані або
завезені на територію теперішнього Закарпаття.
Робиться
припущення
про
існування
осередків
книгописання цієї території від пергаментного періоду
ХІV-ХV ст. до пізніх рукописів на папері ХIХ ст.
Ключові
слова:
Закарпаття,
скрипторії, пергамент, заставка, аркуш.

манускрипти,

З появою нових засобів інформації та сучасних
технологій друкованої книги манускрипти не втратили
своєї найважливішої цінності духовного та матеріального надбання багатьох поколінь. Дотепер
для сучасного фахівця є актуальною потреба вивчення спадщини рукописної книги. Має глибокий
зміст думка про те, що давні твори мистецтва,
писемності є не просто об’єктами наукових досліджень або милування, в них зберігається генетичний
код народу, вони продовжують брати участь у його
житті та впливають на нього [5, 9].
Як давній витвір мистецтва рукописна книга
завжди привертала увагу вчених та дослідників. До
справжніх зразків мистецтва належать найважливіші
українські манускрипти, які репрезентують кожний
історичний відрізок більш ніж вісімсотрічного періоду
його розвитку.
Від книжкового багатства минулого збереглася
мізерна частка. Книги гинули від повеней, пожеж,
інших стихійних лих, винищувалися турецько62
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татарськими полчищами та іншими загарбниками.
Значна кількість манускриптів була знищена внаслідок міжконфесійних непорозумінь та війн. Про те, як
гинули рукописні книжкові твори, писав Михайло
Лучкай:
“В
Мука
чівському монастирі я бачив священний рукопис
євангелій, який некатолики мечем порубали і
багнетом пробили” [3, 108]. Можемо припустити, що
значна частина писемних пам’яток Закарпаття була
не тільки винищена, але і вивезена внаслідок загарбницьких війн та пограбувань. Українські рукописні
пам’ятки, які збереглися до нашого часу, пов’язані з
такими осередками книгописання, як Богородичний
(відомий ще в XIII ст.), Володимир-Волинський,
Спаський,
Красносельський
(поблизу
Луцька),
Путенський (на Буковині, тепер частина Румунії), Грушівський (на Закарпатті), Печерський (Київ) [11, 8, 9].
Найдавніші рукописні пам’ятки Закарпаття, які,
можливо, писалися або були завезені з інших земель
і зберігалися в осередках книгописання Грушівського
та Мукачівського монастирів, датуються XIV ст. Про
те, що Грушівський монастир св. архангела Михаїла
в Марамороші мав бібліотеку та друкарню у 1613 р.,
пише Михайло Лучкай у праці “Історія карпатських русинів” [3, 108]. Однак монастир був пограбований та
повністю зруйнований під час війни Текелія близько
1690 р. Сьогодні Грушівський монастир відомий нам
тільки за назвою. На жаль, до теперішнього часу,
окрім припущень, нема письмових доказів та джерел
існування скрипторію чи друкарні. Про деякі рукописи
можна довідатися лише з літературних джерел. Наприклад, кілька найдавніших пам’яток закарпатської
писемності, так званих Мукачівських та Імстичівських
уривків з Євангелій та Міней ХII-ХVI ст., згадуються в
працях з історії, української мови та літератури [1,
19].
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Рукописи найдавнішого, пергаментного періоду,
яких в Україні залишилося дуже мало і які мають
величезну цінність не тільки, як витвори мистецтва,
але і як джерела з історії писемності, мови,
літератури, фольклористики, збереглися і в Закарпатті. Це – манускрипти Ужгородський Півустав та
Мукачівський Псалтир. Обидві книги прийнято датувати не пізніше як ХIV-ХVI ст., бо точного визначення
дат їх написання нема. На жаль, у 1971 році з фондів
Закарпатського краєзнавчого музею вони були викрадені. Вдалося повернути тільки останній, але цінну
мініатюру з нього – трифігурну композицію
із зображенням Христа, Давида та Іоанна Логофета,
яка належить до числа найкращих сюжетних зображень у рукописних книжках України XV ст., – було
втрачено [5, 71].
У галузі книжкової справи в Україні у XV ст.
відбулися відчутні зрушення. Від початку століття
пергамент рішуче замінюється новим писальним
матеріалом – папером. Це призвело до суттєвих змін
у книжковій справі, зокрема у мистецтві художнього
оздоблення [5, 61]. Ці зміни були зумовлені подальшим економічним та суспільно-політичним розвитком
українських земель, піднесенням духовної культури.
Відбулося формування нових центрів книгописання,
як на сході, так і на заході. Осередки формувалися у
добре захищених від нападу ворогів монастирях,
таких, як Печерському, Миколаївському і Михайлівському в Києві, Онуфрієвському у Львові, Мукачівському
в Закарпатті, Дерманському, Дубнівському на Волині,
Жидичинському, Загорівському, Четвертинському.
Вони відігравали, як і в попередній період, значну
культурно-освітню роль [5, 63].
З XV ст. до нашого часу в Україні збереглося
приблизно удвічі більше книг, ніж з попередніх
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чотирьох століть разом узятих. Особливо варті уваги
датовані рукописи. Серед двадцяти рукописів XV ст.
виділяється Королівське Євангеліє 1401 р. [5, 68].
Цей манускрипт є одним із кращих взірців українського
книжкового мистецтва. Королівське Євангеліє 1401 р.
переписане в селі Королево (Виноградівський район
Закарпатської області), поблизу колишнього замку
Нялаб. Ця пам’ятка художнього оздоблення української
рукописної книги ранньої доби вважається дуже цінним
джерелом історії української мови [5, 68].
Поява нових осередків, перехід від пергаменту до
дешевшого матеріалу – паперу, сприяло відчутному
зростанню писемної літератури та широкому
розповсюдженню її у народному середовищі. Значно
розвинулась актова писемність, адміністративні,
ділові папери та приватна переписка [5, 63]. Манускрипти, написані на папері, стали компактнішими від
пергаментних, змінився вигляд самих аркушів. Поіншому виглядало оформлення з використанням водяних фарб, що надавало кольорам яскравості та
свіжості. Відбулася зміна самого почерку за рахунок
швидкості написання. Показові зміни на зламі ХIV-ХV
ст. чітко прослідковуються в уже згадуваному Королівському Євангелії 1401 р., яке написане на папері,
півуставним
шрифтом,
оздоблення
виконане
розбавленими гуашевими фарбами, близькими до
акварелі [5, 68]. Водночас мирно вживається старе з
новим, наприклад, поряд з плетінчастою рослинною
орнаментикою, що нагадує нововізантійську, проглядається тератологія (слово “тера” у перекладі з
грецької означає “химера”), поєднуються декоративні
елементи. Поряд з архаїчними рисами літер
використовуються літери з відчутними видозмінами,
так звані – ломбарди. Можливо, Станіслав Граматик,
каліграф манускрипту Королівського Євангелія, був і
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художником книги, використовуючи різні форми
книжкових прикрас, він схилявся до імпровізації та
використання мотивів народного мистецтва. Варто
зауважити, що у XIV-XVI ст. рукописна книга
Закарпаття була під значним впливом європейських
культур, зокрема – грецької, німецької та італійської.
Це пов’язано із запрошенням угорськими королями
майстрів з Італії та Німеччини для будівництва як
світських, так і духовних будівель, що мало значний
вплив на розвиток духовної культури та рукописного
книжкового мистецтва зокрема. Вони оселялися в
містах Земплин, Гуменне, Михайлівці (тепер Словаччина), Ужгород, Середнє, Мукачево, Берегово, Виноградово, Королево, Хуст, Вишково, Тячево, Довге Поле, Серет, Сату Маре, Бая Маре (тепер Румунія) [6,
66-71]. Період початку і середини XVI ст. характерний
розвитком багатовікових традицій власної культури.
Українська рукописна книга цього періоду піднялась
на вищий щабель. З появою нових осередків книгописання формувалися і книжкові бібліотеки при монастирях та духовних центрах [5, 68]. Про організацію
роботи
скрипторію
(рукописної
майстерні)
Мукачівського монастиря свідчить запис Ігнатка,
поповича (з 1591 р. Мукачівський монастир,
рукописна книга Служебної Мінеї XVI ст., тепер ЗКМ, –
2834): “слуга поволный и роботник книжный”.
“Роботник книжный” треба розуміти як “майстер книжкової справи”, можливо, палітурник. Цей запис є доказом того, що в Мукачівському монастирі була не
тільки рукописна, але і палітурна майстерня, де
виготовляли високого рівня орнаментоване тиснення
на обтягнутих шкірою дошках, а також фібули (металеві застібки), які міг виконати тільки майстер високого рівня, що добре володів технологією палітурної
справи.
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Якщо в манускриптах переписувачі писали своє
ім’я, то художники та мініатюристи, які оформляли й
декорували рукописи, не підписувались під своїми
працями. Тому до наших днів дійшли тільки імена тих
переписувачів, які в одній особі поєднували і
майстерність каліграфа, і хист художника.
Із закарпатських пам’яток середини XVI ст.
заслуговують на увагу Євангеліє [5, 91] (бібліотека
Ужгородського університету – 738). Надзвичайно
красиві плетінчасті заставки прямокутної форми,
рослинні обрамлення, зображення євангелістів. Є
припущення, що в оздобленні рукопису на аркушах –
8, 114, 180 використані мотиви рослинних орнаментів
німецького майстра-гравірувальника Івана Мекенема,
роботи якого використовував для оздоблення друкованих книжок Іван Федоров, але вже перероблені рукописними майстрами [10, 48]. Дуже подібні заставки
в рукописному Апостолі 1540 р. (Державна бібліотека
РФ) [10, 44, 45]. Ініціальні літери на аркуші № 8, 80,
288 подібні до ініціалів Псалтиря з Часословцем 1570
р. Івана Федорова. Цікаво те, що на аркушах № 111,
181, 183 є і тератологічні плетінчасті ініціальні літери,
які вживаються разом з орнаментикою ренесансного
стилю.
До цого періоду належить Мінея 1556 р.
(бібліотека Ужгородського університету, – 2-Д),
Поляно-Кобилецька Тріодь 1561 р. [8. Т. 54, 73],
Псалтир 1549 р. (зберігається у Хіландарському
монастирі, Греція). Псалтир переписаний ієреєм Прокопієм в районі Мукачева. У ньому є запис, датований 1552 р. про напад турків на Мукачево та Темешвар, де описується вчинений там погром [2, 22]. В
оформленні цих манускриптів переважає новий
ренесансний стиль, як в мініатюрі, так і в
орнаментиці. Передусім, це рослинне обрамлення
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початкових аркушів, рідше – мініатюр. Ця особливість
оздоблення виражена у поєднанні плетінчастої
орнаментики XV ст. з рослинними мотивами обрамлення, характерними для готичного періоду. З
часом вона набула нової якості і в середині XVI ст.
поступово утворилося оздоблення з іншими стильовими принципами, в яких мирно співіснували
плетінчасті, геометричні та тератологічні узори. Вони
були поширенні в першій половині XVI ст. в таких
регіонах України, як Волинь, Галичина (Львівський,
Перемишльський осередки), Київщина [5, 76].
Ще один важливий момент відбувся в оздобленні
книг цього періоду – звернення переписувачів до
джерел народної творчості. А у виконанні мініатюр – до
традицій місцевого іконопису, завдяки чому збереглася
своя стильова індивідуальність та етнографічні
особливості місцевих осередків.
Рукописне мистецтво з другої пол. XVI ст.
існувало і розвивалось поряд з друкарством,
переваги якого були очевидні. Але конкуренція
друкованої книги не могла заступити рукописну, бо
виготовлялася лише в кількох центрах і була дорожчою. Отже, поява друкованої книги стала своєрідним
каталізатором дальшого розвитку рукописного книгописання і спонукала його до використання нових
можливостей. Цей період характерний значним пожвавленням та поширенням рукописного книжкового
мистецтва в Україні. Свідченням цьому є ціла низка
манускриптів з новим мистецьким оздобленням та активним розвитком основних компонентів рукопису:
письма, декоративних прикрас, мініатюри та
сюжетних зображень.
В оформлені манускриптів XVII ст. важливим є
засвоєння в орнаментиці та мініатюрі реалістичних
засад культури Ренесансу, завдяки яким українська
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рукописна книга отримала нову мистецьку якість [5,
89]. Майстри рукописів почали надавати більшої
уваги загальному художньому образу книги, орнаментика набула надзвичайного багатства форм, знайшла
нові композиційні рішення та стилістику. Подальших
видозмін зазнала традиційна плетінка, що своїми
візерунками наблизилася до плетива зі шкіри, лози,
соломи, переплетення ниток у тканині. Вигадливі
візерунки стрічкового плетива ефектно розфарбовувалися фарбами вишневого, синьо-голубого, малинового,
смарагдового
кольорів.
Характерним
є
підсилення орнаментів золотом. Хоча декоративні
прикраси різних форм і стилів мирно співіснували,
все-таки провідну роль у цьому ансамблі відігравав
рослинний орнамент. Його використовували в
облямуванні текстової частини аркушів, мініатюр,
ініціальних літер, заставок, що є свідченням впливу
друкованої української книги. Поширення рослинного
орнаменту та реалістичних мотивів того часу
пояснюється
гуманістичними
зрушеннями,
заглибленням у народні джерела [5, 98].
Друга половина XVII ст. означила суттєві зміни в
мистецтві рукописної книги, що проходили під
великим впливом друкованої книги. В оформленні
рукописів акцентувалося на мініатюрі, сюжетних,
фронтисписних та текстових ілюстраціях. Великих
змін зазнала мініатюра, яка все частіше перетворювалася з кольорової на чорно-білу, маючи
вигляд графічного штрихового малюнка й виконувалася переважно в техніці пера або розмивкою туші.
Поширився процес засвоєння реалістичних сюжетних
зображень, побутових мотивів. У рукописному мистецтві зародилися нові тематичні жанри – побутовий
та історичний. Багатими на ілюстрації, здебільшого
штрихові, чорно-білі, були ірмологіони (збірники цер69
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ковних співів). Часто писарі-художники доповнювали
відомі євангелістські сюжети мотивами побутових
реалій, міських та сільських краєвидів, зображували
хатні інтер’єри та архітектурні елементи [11, 60-61].
Рукописна спадщина Закарпаття XVII ст. має достатньо пам’яток, за якими можна визначити
мистецькі
особливості
каліграфії
та
методи
оформлення рукописів, оскільки на аркушах манускриптів збереглися підписи писарів-художників.
Значна частина цих книг знаходиться у фондах Закарпатського краєзнавчого музею, бібліотеці Ужгородського університету, Львівського історичного музею та ін. Немало пам’яток зберігається у приватних
колекціях і є недоступними для дослідження.
Відповідно рукописи XVII ст., написані на
території сучасної України, зокрема на Закарпатті,
можна поділити на дві групи: написані професійними
писарями та народними майстрами. Серед них –
рукописна праця Мафтея Мигалевича, ієрея Колодницького, Служебник з молитовником написаний у
1652 р. (АРХ-8437, ЗКМ), Євангеліє, (И-439, ЗКМ)
написане дяком Василем Горянським, Мінея (И-472,
ЗКМ), написана “ієреєм Василієм (Нанкувским)” у Малій Копані, Апостол (И-432, ЗКМ), написаний “Мигалем дияком Галаси”, Тріодь пісна, написана ієреєм
Козьмою у 1676-1678 рр. (І-436, ЗКМ). Цікавий своєю
невибагливістю, але по-народному барвистою
орнаментикою, багатьма простуватими мініатюрами,
виконаними жваво і безпосередньо, Анфологіон
першої пол. XVII ст. (ЛНБ, НБ, № 41), переписаний в
селі Ясіня (Рахівський район Закарпатської обл.)
дяком Яковом Дяченком [5, 91-93, 97].
Оскільки рукописна книга XVII-ХVIII ст. не могла
конкурувати з друкованою, поступово зменшилася
потреба в професійних книжкових майстрах
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рукописання. Більша частина з них перейшла до
друкарських майстерень. З цієї причини рукописна
книга опинилася у середовищі майстрів-аматорів. Ними були звичайні писарі, дрібні службовці, сільські
дяки, іноді навіть селяни, які вміли писати та прикрашати книжкові аркуші.
Рукописне мистецтво набуло вигляду народного
малювання. Цю народну рукописну орнаментику
можна поділити умовно на два види: таку, що
інтерпретувала елементи народного мистецтва, і
таку, що відтворювала в оздобленні рукописів різні
фрагменти, не змінюючи їх. До першої групи слід
віднести рукопис дяка Івана Лугоша з села Колочави,
який написав книгу “Перло дорогоцінноє”, у 1746 р. (І423, ЗКМ), священика Івана Москалевича, що написав “Про таїнства християнської церкви” (АРХ11495, ЗКМ). У творах цих майстрів є стилізовані
елементи народного прикладного мистецтва. До другої групи належать рукописи, що відтворюють в
оздобленні різні види народного мистецтва. Це –
рукописна книга писаря Дудича Федора із села
Порошково, що написав “Толкованіє псалмов Давидових” у 1883 р. (І-433, ЗКМ), Євангеліє (І-440,
ЗКМ), “Общая или часть Некая от Трифолоя”, написана у 1846 р. (АРХ-14523, ЗКМ). У цих рукописах
відтворені чудові взірці народної вишивки.
У період другої половини XVII ст., XVIII ст. і навіть
початок XIX ст. переписувалася не тільки книжкова
продукція, але й ділові канцелярські документи. Їх
прикрашали художніми титулами, заставками та
ініціалами.
Переписувалась
певна
кількість
літургійних книг, зокрема Ірмологіони – нотні збірники,
які важко було друкувати [5, 107]. Так, наприклад, відомий співець-писар ХVIII-ХIХ ст. Іван Югасевич
переписав і оздобив біля 40 рукописних книг, з них
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більша частина – Ірмологіони. Це Ірмологіон 17841785 рр. (ЛІМ рук. 209) з чудовими мініатюрами, Ірмологіон 1806 р. (с. Невицьке, Закарпаття), Ірмологіон
1811-1812 рр. (бібліотека Карлового університету,
Прага, XVII, 16) та ін. Ці твори є вагомим внеском у
графічне мистецтво Закарпаття. Чудові зразки каліграфії в рукописах писаря-дяка (даскала) Павла Мукачівського, що написав осмогласник та часослов,
октоїх 1724-1726 рр. (І-429, ЗКМ), молитовник, 1726 р.
(І-435, ЗКМ).
Завдяки виникненню місцевих осередків книгописання збереглася своя стильова індивідуальність у
мистецтві рукописання кожного регіону України. Вона
має між собою як спільні, так і відмінні риси з
притаманними їм етнографічними особливостями.
Кожний осередок репрезентує певний історичний
відрізок розвитку рукописного книжкового мистецтва,
даючи основу для мистецької характеристики
української рукописної книги, де належне місце
повинна зайняти і спадщина закарпатської рукописної книги.
Annotation. In investigation a general characteristic of the
handwritten monuments, which were written or imported into the
territory of present Transcarpathia. It is assumed that there
existed centres of book-writing in this territory starting from the
parchament periodof the 14th-15th centuries up to the late
manuscripts on the 19th century paper.
Key words: Transcarpathia, manuscripts, scriptures, parchment, splash, sheet.
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Ольга РУЩАК
викладач Закарпатського художнього інституту,
м.Ужгород, Україна

ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАНЬ
ЗАКАРПАТСЬКИХ ДРУКАРЕНЬ
(друга половина ХІХ ст.)
Анотація. У публікації подається інформація про
перші друкарні другої половини ХІХ ст. в Ужгороді.
Робиться аналіз перших видань – часописів, календаря
“Місяцесловъ”, журналу “Листокъ”, газети “Келетъ”.
Зроблено спробу систематизації елементів графічного
оформлення цих видань. Аналіз збережених артефактів
дає підстави говорити, що графіка на Закарпатті другої
половини ХІХ – поч. ХХ ст. розвивалась в загальноєвропейському мистецькому процесі.
Ключові слова: графіка, графічне оформлення,
віньєтка, буквиця, шрифт, графічні техніки, офорт,
дереворит, мецо-тинто, акватинта, літографія.

Малюнок, ілюстрація чи, точніше, графіка – завжди
звертали на себе увагу як звичайних глядачів, так і дослідників. Попри те, що рукописні книги та стародруки,
книжкові й журнальні ілюстрації XVIII-ХХ ст. Києва, Харкова, Одеси, Львова достатньо обстежені, говорити
про їх вичерпність поки що важко. Особливо це
стосується графічного мистецтва найзахіднішої частини сучасної України – Закарпаття.
Звісно, що мистецтвознавство і тут не стоїть на
місці. Протягом останніх років видані праці, присвячені
закарпатському живопису і художникам-графікам ХХ
ст. Однак графічне оформлення друкованої продукції в
перших закарпатських друкарнях все ще залишається
поза увагою науковців, отже, актуальність нашого дослідження зростає. З цієї причини нагальним питанням
є збір та систематизація всіх можливих артефактів –
74

ВІСНИК Львівської національн ої академії мистец тв. Спецвип уск.

досліджених та маловідомих зразків графічного
оформлення видань другої половини ХIХ ст.
У другій половині ХIХ та на початку ХХ ст. на
Західній Україні панує Австро-Угорська імперія. Закарпаття, яке було складовою частиною Угорського
королівства, відзначалося культурною самобутністю.
Зрозуміло, що в таких політичних умовах традиційне
мистецтво зазнавало глибоких та суперечливих змін.
Наукові дослідження, які порушують питання національного розвитку Закарпаття в період АвстроУгорщини, відкривають усе нові й нові сторони життя
нашого краю [2; 5; 6; 8]. Проте більшість досліджень
недостатньо
розкривають
тогочасні
культурні
процеси, зокрема розвиток мистецтва.
До джерельної бази видавничої продукції закарпатських друкарень другої половини ХIХ ст.
зверталося ряд дослідників, але вони були
представниками суміжних галузей науки: педагогіки,
соціології, народознавства, журналістики, психології.
Їх більше цікавила змістова частина видань. Через це
мистецька характеристика залишилася найчастіше
поза увагою науковців, що не можемо сказати про інші
країни, такі як Чехія, Словаччина, Угорщина, Австрія,
Польща, Росія, де для науковців тема видавничої
діяльності Австро-Угорського періоду на території західних земель України не є новою [7; 13; 14; 15; 17; 18;
19]. Тут часто зустрічаємо огляд мистецтва й культури
на західних землях України в період Австро-Угорщини,
проте процеси на території сучасного Закарпаття в них
слабо представлені.
В одному з факсимільних видань “Загальна бібліографія Підкарпаття. Ч. 1”, упорядниками якого є М.
Лелекач
та
І.
Гарайда,
перераховані
у
хронологічному порядку всі друковані видання
Закарпаття від 1814 до 1944 року [9]. У свою чергу,
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В. Габор опублікував історико-бібліографічне дослідження “Українські часописи Ужгорода (18671944)” [1], де перераховані та описані видання, які
виходили друком в ужгородських друкарнях.
Аналізуючи розвиток книговидавничої діяльності
на Закарпатті, зауважуємо, що один з найбільших
видавничих центрів у другій половині ХIХ ст. – місто
Ужгород, де в цьому часі виділяються декілька
типографій, які мали значний вплив на формування
закарпатської книжкової графіки та ілюстрування.
Першу друкарню в Ужгороді було відкрито між 18451849 роками. Вона належала Еллінгерові й вважалася філією Кошицької друкарні. Книги тут видавали
угорською і латинською мовами. Проіснувала
друкарня недовго [3]. 1861 року Карл Ієгер, директор
друкарні з Шарошпотоку (Угорщина) [10, 199] перевозить частково обладнання до Ужгорода, де попередньо були відшукані й приведені до робочого стану
залишки
розвалених
пристроїв
Еллінгерової
друкарні. Тут, у цьому новоствореному видавництві,
письменником й істориком Карлом Мейсарошем було
видано першу газету, яка виходила угорською мовою
[12]. Друкарня не мала руських [20] корінців і друкувала тільки угорською та єврейською мовами. Ще однією вагомою для початків друкарства датою
вважається 1863 рік, коли для ужгородської друкарні
Карла Ієгера був закуплений новий шрифт “гражданка”, а з 1868 – почали друкувати кирилицею [12; 20].
З цього часу починає активізовуватися книговидавнича діяльність у краї. Протягом другої половини
ХIХ ст. – початку ХХ ст. в Ужгороді виникло,
розвивалося та занепало більше десяти “книгопечатень” і “типографій”. Книгопечатня Карла Ієгера 1860х рр., з 1870 р. – вдови Каройне (Карла Ієгера), 1875
– “печатня Карла Ієгера і Альберта Юрія Ріпайя”, з
1877 р. – “наслідников Карла Ієгера”; друкарня ст.
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Йосифа Фейшевша у 1880-х рр., одночасно працююча
разом з друкарнею Міклоша Поллачека; “книгопечатня
«Келетъ»”, яка розпочала свою діяльність у 1889 р. та
під егідою Варфоломія Ієгера з 1893 р., а з 1894 р. – як
власна “книгопечатня Варфоломія Ієгера” співіснувала з
друкарнею “Шейкеля та Іллєша”. В 1890-х рр. свою видавничу діяльність активізувало “Общество св. Василія Великого”, яке було створено ще в 1866 р., проте
1902 р. з політичних причин змушене було перейменуватись в Акціонерне товариство “УНІО” з власною
друкарнею [4; 8]. Ці друкарні випускали різноманітну
поліграфічну продукцію – монографії, періодичні журнали і газети для церков і шкіл; листівки, запрошення,
рекламні повідомлення для приватних майстерень та
магазинів, інших установ. Протягом історичного розвитку відбувалося удосконалення майстерності
графічного оформлення.
Ужгородські друкарні працювали переважно з кириличним шрифтом, на відміну від мукачівських, берегівських,
севлюських
(виноградівських),
де
випускали книги угорською і латинською мовами [12].
Т. Легоцький у монографії “Історія Березької жупи”
відзначає наявність друкарні у Сигеті в 1865 р. та у
Мукачеві в 1868 р. Наступні факти про існування “книгопечатні” в Мукачеві, точніше про її викупівлю і
перевезення до Ужгорода, знаходимо в А. Волошина
[8, 55].
Одним з перших видань був річний календар “Місяцесловъ” О. Духновича, виданий 1862 року в Перемишлі. В Ужгороді початки друкування датуються
1867 роком, коли активну роботу розпочало новостворене культурне товариство “Общество св. Василія
Великого” [4]. У 1860-1870-х рр. “Місяцесловъ”
видається в друкарні Карла Ієгера (іл. 1, а, б). Не маючи ще великого різновиду шрифтів, заставок в
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оформленні видань використовували однотипні
віньєтки,
кінцівки,
переважно
лінійного,
вензелеподібного характеру. На початку 1880-х рр. свою
роботу розпочала типографія Йосифа Фейшевша.
Однією з характерних ознак графічного оформлення
її видань було використання шрифтів різної конфігурації у поєднанні з декоративними рамками (іл. 1, в,
г).
Найбільшого розквіту графічне оформлення
видань на Закарпатті отримало з 1890-го р. У цю
пору
виділялася
книжковим
оформленням
“книгопечатня «Келетъ»”. Про неї маємо інформацію,
що вона з 1893 р. належала Варфоломію Ієгеру. Для
оформлення своїх видань друкарня “Келетъ” використовувала не тільки стандартні типографні
заготовки, а й розроблені спеціальні графічні орнаменти різного виду. У виданнях цієї друкарні зустрічається інший тип лінійних декоративних кінцівок з елементами грецького декору, спеціальні заготовки заставок (іл. 2. ж, з, і), які при потребі могли складати по
декілька в одну пишну композиційну заставку або для
декорування назви

а
б
в
Іл. 1. Обкладинки “Місяцеслова”:
а) 1866 р., типографія Карла Ієгера;
б) 1870 р., типографія вдови Карла Ієгера;
в) 1880 р., книгопечатня ст. Йосифа Фейшевша;
г) 1883 р., книгопечатня ст. Йосифа Фейшевша в Унгварі.
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а, б, в

г, ґ, д

е, є, ж

Іл. 2. Кінцівки з “Місяцеслова” (зверху вниз):
а, б, в) типографія Карла Ієгера; 1870 – ті рр..;
г, ґ, д) книгопечатня ст. Йосифа Фейшевша; 1880-ті рр..;
е, є, ж) друкарня “Келетъ”; 1890-ті рр..

рубрики видання (іл. 3. а, б, в; іл. 4. ж, з, і ). Усі видання друкарні Варфоломія Ієгера відзначаються
простотою шрифтового оформлення та пишністю
графічного.

а

б

в

Іл. 3. Кінцівки з “Листка”:
а) 1891; б) 1896; в) 1893.

У 2-й пол. ХIХ ст. на графічне мистецтво
Закарпаття,
відчувається
вплив
загальноєвропейських
мистецьких
тенденцій,
зокрема, так званого “історичного стилю”, із характерними для нього еклектичними поєднаннями грецьких мотивів, римського гротеску, рослинних візерунків
класицизму та романтичної доби (іл. 1; 2; 3; 5). На
поч. 1890-х рр. у графічному мистецтві Закарпаття
проявляються ознаки нового художнього стилю –
сецесії. Найкраще це прослідковується в ініціальних
буквах “Листка”, графічних заставках “Місяцеслова”,
на обкладинці Угорського календаря, виданих майже
одночасно 1893 року (іл. 5).
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абв
г ґ д
е
є
ж
Іл. 4. Мотив дуба в орнаментиці кінцівок та заставок в
1890-х рр., друкарня “Келетъ” (зверху вниз)
Прості мотиви кінцівок “Листка”: а) 1890; б) 1890; в) 1890;
Ускладнені, подвоєні елементи кінцівок “Листка”:
г) 1890; ґ) 1895; д) 1893; е) ініціал “Ч” з окремою орнаментикою в “Листку”,
1890; є) оздоблення рубрики в “Місяцеслові”, 1893; ж) оздоблення назви в газеті
“Келетъ”, 1893.

а, б, в, г

ґ

д

Іл. 5. Оздоблення заставок, рубрик та ініціалів в 1890-х рр., друкарня
“Келетъ” (зверху вниз) “Листокъ”:
а) 1893; б) 1893; в) 1893; г) 1895; ґ) 58 сторінка “Місяцеслова”, 1893; д) обкладинка угорськомовного “Календаря”, 1893.

Оглянувши ужгородські видання другої половини
ХIХ століття, виділимо основні види поліграфічної
продукції: газети руськомовні й угорськомовні (значно
більша
кількість),
журнали-календарі,
журнали
науково-публіцистичного змісту (з дослідницькими
статтями, описами подорожей, оповідями релігійного
змісту, коментарями до Біблії). У них вдалося
виявити зразки графічного оформлення видань: ініціали, кінцівки, заставки (віньєтки), графічне оформлення назв статей і рубрик, графічне оформлення
журнальної обкладинки та титульних листів.
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У процесі порівняння основних графічних
елементів у періодичних виданнях Ужгорода другої
пол. ХIХ століття – можна визначити взаємозв’язок
оформлення різних видань, друкованих в одній
друкарні. Випускаючи одночасно декілька часописів,
графічний дизайн для них використовувався
подібний. Наприклад, “книгопечатня «Келетъ»” друкуючи в 1890-1893 рр. журнали “Листокъ”, “Місяцесловъ” і газету “Kelet” використовувала одні і ті ж
графічні кінцівки, буквиці, інколи ілюстрації (іл. 2; 3; 4;
5; 6).

Іл. 6. Оздоблення заставки та ініціалу титульної сторінки “Листка”. № 2, 15 січня
1893 р. друкарня “Келетъ” Варфоломія Ієгера

Простежуються характерні зв’язки у графічному
оформленні між різними “книгопечатнями” Ужгорода.
Однак кожна друкарня мала своє лице, що
відображалося на оформленні видань, зокрема,
журнал “Листок”, який за період свого існування (18851903) змінив три видавництва, оформлявся по-різному.
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На окрему увагу заслуговують
авторські
ілюстрації та їх технічне виконання. Більшість із них
виконані в техніці офорту (низькому виді друку) та
високим друком – дереворитом. Є також графіка,
виконана технікою мецо-тинто, акватинта, цікавими у
виконанні є роботи в літографській техніці. У деяких
виданнях прослідковуються спільні риси в технічному
виконанні ілюстрацій, які часто пов’язані між собою
близькою тематикою, нерідко вони мають також
подібні авторські написання. Тобто можна думати,
що цей автор працював на замовлення “книгопечатні”. Вести мову про власного гравера в типографії не
приходиться, адже це було на той час дуже дорого й
провінційна друкарня не могла собі дозволити цього.
Найвірогідніше, що роботи були закуплені в Європі,
хоча кошти до книговидавничої діяльності у краї було
залучити важко [8]. Друкарні “виживали” як могли,
прагнучи донести до людей інформацію через
видання й при цьому не втратити естетичний вигляд
друкованої продукції.
Графічні ілюстрації титульної сторінки, а надалі й
поміж текстом, за тематикою були найрізноманітніші.
Це були портрети культурних діячів краю та царських
осіб Австро-Угорської імперії, біблійні сюжети й
зображення святих, простого люду, церковних й
громадських споруд. Наведемо лише деякі приклади
ілюстрування. Так, для “рочника «Листокъ»” за 1889
рік була характерною літографія (портрети цісаря Франца-Йосифа (ч. 15), Олександра І, короля Сербії (ч.
16), офорт (Новая препарандія и алумней... епархіи
Мукачевской въ Унгварі (ч. 24), ксилографія (дереворит) (Крещатикъ св. Владимира въ Кіеві (ч. 21),
Кардиналъ Карлъ Лавинжери (ч. 5) (іл. 7; 8).
Усі роботи були підписані руською мовою [20], але
ніде, ні в назві, ані далі в номері журналу, не
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вказувався автор графіки. Єдині відомості (ім’я,
прізвище чи хоча б ініціали) могли міститися на самій
авторській роботі. Деякі дані ми отримали після
аналізу графічних зображень. Частина авторських
підписів виконана кирилицею, більша ж частина ―
латиникою, що наштовхує на думку про меншість
руськомовних художників-ілюстраторів. Найбільш
вживаними (на прикладі журналу “Листокъ” за 1889
рік) були такі прізвіща: Врабель (можемо припустити,
що це закарпатський вчитель-етнограф [8, 55; 10, 28]),
Рыжов (Р), Гр. К. Вєйєрманъ (К. Вєйєрманъ Гр., К. В.
Гр.), K. Heber (K. Hebel, A. Hebes), ср ВАштъ (ф Ваштъ), Weinwurm A.ph (AWpIh), Тарnіеnк, Саs (Саv);
Nuojjew (NuvLLiw, Nu). Річ у тім, що вони
повторюються в декількох ілюстраціях зі змінними
літерами чи скороченнями, але “авторський почерк” як
у підписі, так і в самій ілюстрації зберігається. Проте
більшість написів все ще є не розшифрованими, а це
залишає значне поле для роботи (іл. 7; 8, б).

а

б

в

іл. 7. Обкладинки “Листка”: а) № 10, “Буковинська Русь”; офорт, б/а;
б) № 19, “Монастир Мукачівський”; літографія, авторства Weinwurm A. ph;
в) № 21, “Крещатик св. Владимира в Кіеві”; дереворит, автор Гр. К. Вєйєрманъ.

Напис видання “Листокъ” (від 1885 р.), доповнений
графічною ілюстративною заставкою (1890 р.) – вид на
м. Ужгород, виконаною в техніці офорту. Від цього
року це зображення використовувалося у “Листку” до
кінця 90-х років (іл. 8). Автор роботи знову ж ніде не
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зазначений, лише на графіці справа знизу
прочитуються деякі букви прізвища Lovih. Подібний
підпис, але більш читабельний (сhLoviсh. А, сhlovсh.
А) зустрічається пізніше на інших ілюстраціях, подібних за технікою.
На теренах Закарпаття в той час не було власної
професійної мистецької школи [7, 218], окрім вечірніх
промислових шкіл, де готували переважно керамістів,
майстрів з художньої обробки дерева та металу, які
повинні були задовольняти потреби здебільшого
жителів сіл. Щодо імен авторів-ілюстраторів із
“Листка”, то вони зустрічаються й в інших виданнях
Закарпаття – “Місяцеслові” та пізніше в “Науці”. Але
на території України прізвища цих художників
невідомі.
Щодо ілюстрацій періодичних видань (журналів,
газет), за сюжетною побудовою вони були найрізноманітніші:
релігійної
й
пейзажної
тематики,
анімалістичні,
портретні
ілюстрації,
постаті,
картографічні зображення та фотоілюстрації. Одні з
перших фотографічних зображень у виданнях
Закарпаття з’явилися в “Листку” 1891 року. А вже 1895
року – майже половину від усіх ілюстрацій в журнальних часописах, зокрема в Ужгороді, становила фотографіка. Перші фото – це репродукції старих полотен,
портрети тогочасних діячів. Згодом вони вже поділялися на групи [16]: урбаністичні фото і краєвиди; гірські
пейзажі; репродукції творів мистецтва; портретне та
групові фото.
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а

б

в

г

Іл. 8. Обкладинки “Листка”:
а) № 1, виданий 14 вересня1885 р. в книгопечатні ст. Йосифа Фейшевша в
Унгварі;
б) № 3, 1889р., Книгопечатня ст. Йосифа Фейшевша; автор ілюстрації К.
Вєйєрманъ Гр.;
в) № 2, січень 1890 р., Книгопечатня “Келетъ” в Унгварі; автор
ілюстративної заставки сhlovісh.А;
г) № 18, 15 вересня 1898р., Книгопечатня Варфоломія Ієгера в Унгварі.

Велика кількість світлин була присвячена
релігійній тематиці: інтер’єри храмів, хресні ходи,
біблійні місця, церковні діячі та ін. Деякі світлини у
виданнях є з авторськими підписами. Як і більшість,
ці прізвища авторів не є дослідженими на сьогодні,
залишається не вивченим творчий доробок авторів.
Усе це зумовлює глибоке подальше дослідження.
Формування художньої виразності друкованої
продукції Ужгорода зумовлено особливостями
політичного розвитку краю в умовах тогочасної
Австро-Угорщини. Розвиток графіки та процесу
вдосконалення оформлення видань сприяв різноманітності та багатогранності артефактів. У дослідженні
робимо спробу ввести у науковий обіг зразки
графічного оформлення (віньєтки, заставки, кінцівки,
ініціали) друкованих видань різних “типографій”, які
існували на Закарпатті в II пол. ХIХ – поч. ХХ ст.
Дослідження дало можливість стверджувати, що за
наповненість
графічним
оздобленням,
їх
різноманітність у часописах та книжкових виданнях
відповідала сама друкарня, яка опиралась на
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тогочасні загальноприйняті принципи в друкарстві,
відповідаючи естетичним вимогам, беручи до уваги
нові мистецькі напрямки та культурні тенденції мистецтвознавчого
процесу
на
Україні
в
загальноєвропейському контексті.
Annotation. The publishing informs about the first
Uzhhorod printeries of the second half of the 19th century. The
first magazines printed in Uzhhorod, including calendar
«Misyatseslov, «Lystok» magazine, newspaper «Kelet» are
analized. A try is made to systematize the graphic design
elements of these publications, such as: head-pieces, vignettes,
tail-pieces, letters, illustrations. Analysis of the preserved
artifacts gives grounds to state that the graphics in
Transcarpathia of the second half of the 19th and the beginning
of the 20th century had been developing as a part of AllEuropean artistic process.
Key words: graphics, graphic design, vingnette, fonts,
graphic techniques, etching, xylography, mezzotint, aquatint,
lithography.
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Історико-бібліографічне
дослідження
/
Наук.
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89 с. 9. Загальна бібліографія Подкарпаття. Ч.1. / Упор. М.
Лелекач, І. Гарайда. – Факсим. вид. 1944 р. – Ужгород: Вид.
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Алетейя, 2005. – 286 с. 12. Русин В. З історії друкарень
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друкованого слова до закарпатських українців преси 50-70
років ХIХ ст. // Науковий збірник музею української культури
у Свиднику. – Т. 13. – Братислава-Пряшів, 1988. – С. 7-94.
15. Штернберг Я. Альманах “Поздравления на год 1852” і
царська цензура // Науковий збірник музею української
культури у Свиднику. – Т. 8. – 1976. – С. 97-106. 16. Зупинена мить: 100 років львівської фотографії (1839-1939). – Львів:
Центр Європи, Галицька брама, 2002. – № 1-3. – 36 с. 17.
Grońska M. Nowoczesny drzeworyt Polski (do 1945 roku). – Wrocław:
Wydaw. Zakladu Narod. im. Ossolińskich, 1971. – 512 s. 18. I.

Kossowska. Narodziny polskiej grafiki artystycznej. 1897-1917.
– Krakow: Druk. Uniwers. Jagiellońskiego, 2000. – 312 s. 19.
Wiercińska J. Sztuka i książka. – Warszawa: Państowe wydaw. naukowe,

1986. – 224 s. + 286 s. 20. “Руська” мова – в значенні українська (від русини (рутени) [10, 150-152]. Тут: написи кирилицею, а не латиникою. В умовах активізації москвофільського руху та мадяризації на Закарпатті в другої половини
ХIХ ст. руською мовою називали місцеву говірку та російську писемну мову [8, 80-83]. Такі тексти друкували шрифтом “гражданка”, а кириличне (цирильське – цирилиця)
письмо – це старослов’яські букви.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІКОНОПИСЦЯ
ЯК МАЙСТРА І ТВОРЦЯ
Анотація. У статті прослідкувуються визначальні
тенденції сучасного іконопису, окреслються можливі
варіанти подолання кризи в галузі, розкриваються основні
принципи формування іконописця як майстра і творця.
Ключові слова: іконопис, принципи формування, майстер, творець, технологія.

Нинішній час ставить перед митцями та критиками безліч запитань: простих, сладних, нерозв’язних,
– і майже всі відповіді на них лежать у сфері вільного
вибору Людиною-творцем власного місця в суспільстві. “Яким шляхом повинен розвиватися сучасний іконопис?” – питання, яке з кожним роком заявляє про
себе все частіше. Люди зі стереотипним розумінням,
що сформувалося за роки активної антирелігійної
пропаганди
зазвичай,
відповідаючи
впевнено,
заперечують, що, мовляв, ікона є чимось сталим, закостенілим у древніх канонах, що ніякого розвитку тут
взагалі бути не може – і, на жаль, такі слова доволі
часто ми чуємо з уст сучасників. А чи є це дійсно правильним розумінням явища, а чи насправді канониправила є обмеженням особистої свободи митця, чи
вони таки дають місце розвитку, а може навіть сприяють справжній творчості – спробуємо розібратися в
цьому дослідженні. Але перш за все необхідно чітко
усвідомити та окреслити справжню першопричину
цієї проблеми – і тут основним, хоча і не завжди по88
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мітним, постає запитання: “Хто такий іконописець –
майстер чи творець?”
У сучасних мистецтвознавчих та церковних джерелах бачимо доволі широкий діапазон відповідей,
що
часто
на
перший
погляд самозаперечуються, будучи насправді складниками єдиного суттєвого процесу – процесу змінпоглиблень суджень людини про один і той самий
предмет на різних етапах власного духовного росту.
Можливо найцікавішими і найціннішими для вивчення
обраної теми є, з однієї сторони, праці російських
емігрантів Л. Успенського, П. Євдокимова та І. Ільїна –
глибоко вкорінених в традиції древнього православного Сходу, а з другої, людей нового мислення, які,
зіштовхнувшись
зі
світоглядними
тенденціями
сучасного Заходу, зуміли творчо об’єднати обидва бачення. Основною через їхні твори проходить проблема
усвідомлення Людиною-християнином поставлених
перед нею часом творчих світобудівних завдань. Наступним автором є іконописець, педагог та теоретик
М. Соколова, яка послідовно розкриває в богословських працях та методичних розробках традиційне бачення досліджуваної проблеми. На теренах
сучасного пострадянського простору дослідження у цій
галузі, на жаль, проводяться лише теоретиками в межах зруйнованої іконописної традиції, через що зосереджується увага на складових явищах і – зрозуміло –
наявний природний відрив від праць вищевказаних авторів. Про цілісне бачення шляхів і завдань іконопису
ми зможемо говорити в тому випадку, коли процеси,
що нині набирають обертів, дадуть цілісний самобутній творчий результат.
Отже, метою нашого дослідження є розкриття
основних принципів формування іконописця як майстра і творця та, прослідкувавши основні тенденції в
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сучасному іконописі, окреслення можливих варіантів
подолання кризи. Для цього необхідно вирішити наступні завдання:
– сформулювати основні вимоги Церкви до іконописців та розкрити їх в розумінні завдань, поставлених перед Людиною сучасності;
– показати аспекти організації праці, що безпосередньо впливають на формування іконописця як майстра і
творця іконопису;
– проаналізувати роль технології у становленні
творчої особистості та розкрити основні принципи
формування композиційного і кольорового світовідчуття іконописця;
– виявити основні чинники в сучасному середовищі, що активно впливають на формування іконописців;
– систематизувавши зразки сучасного іконопису,
окреслити основні типи сучасних іконописців та розкрити їх потенційні можливості;
– на основі отриманих результатів встановити оптимальні умови формування іконописця як майстра та
творця.
При систематизованому аналізі стану сучасного
релігійного малярства кидається в очі видиме недотримання чи просто незнання канонічних вимог, що
особливо дивним є для традиційно орієнтованих церков, відомих своєю повагою до древніх традицій. Для
більш повного розуміння цього аспекту є потреба ще
раз нагадати основні вимоги Церкви до іконописців
та розкрити їх в баченні нових завдань, поставлених
перед людиною, сформованою в секуляризованому
суспільстві.
Одне з перших правил говорить про відмову від
алегоричних зображень Христа. Ця постанова Собору (П’ятого-Шостого) продиктована можливістю віль90
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ного віросповідування та є відповіддю на деякі єретичні рухи. При її виконанні зберігається поступ у розвитку символічної мови Церкви, адже вона лише регламентує необхідні і досконалі для проповіді форми,
аніскільки не обмежуючи свободи творчості.
Відповіддю на внутрішні процеси в Церкві стають
також догми Сьомого Собору, що розкривають вчення про образ і першообраз, та акцентують нашу увагу
на тому, що іконописець не може диктувати своє
бачення образу, без знання ним першообразу. Ці
постанови лише встановлюють чіткий критерій судження про іконографічну цінність образу, але ні в
якому випадку не зупиняються у творчості тих, хто
досягнув теозису [3, 224-229].
Поряд з рішеннями Соборів такі особистості, як
Псевдо-Діонісій Ареопагіт, Максим Сповідник, патріарх
Софроній, Іоанн Дамаскін та інші, впевнено говорять
про стимулюючі до творчості аспекти, спрямовані на
розкриття основ віри через постійний рух-сходження
до першообразу.
Наступним етапом, який ще ширше розкриває дійсне ставлення Церкви до професії іконописця є рішення Стоглавого Собору. Воно декларує вимоги до
духовного життя майстра, основні принципи організації праці; вказує на безпосередні обов’язки єпископів,
щодо розвитку іконопису через відбір найкращих
майстрів та богословської освіти для них; вперше
спрямовує до реального орієнтиру – ікони “Трійця”
Андрія Рубльова. При детальному розгляді видно,
що вимоги до духовного вдосконалення тут не самоціль, а шлях до реальної творчості обоженої людської природи; принципи організації робочого та педагогічного процесів є найдоцільнішими, що підтверджено сучасними психологами; бажання майстрів,
що вільно володіють богослов’ям та впроваджують
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його в життя, свідчить про спробу створення окремої
їєрархічної ланки; а потреба посилання на конкретного автора ікони – вияв високої поваги до особистості митця.
Наступну групу становлять церковні та культурні діячі кінця XIX – початку XX століття; П. Флоренський, Е.
Трубецький, С. Булгаков, В. Васнєцов та інші, що
розглядають творчість іконописця як композитора,
який, досконало володіючи лінією та кольором,
оспівує божественну Красу.
А богослови середини та другої половини XX століття свідчать про важливість ролі особистого та національного самоусвідомлення Людини-християнина; про
Людину, що є неповторною і безцінною перлиною в
задумі Творця, про Людину-Творця, яка здатна і
повинна перетворювати-наповнювати весь Світ Красою, Істиною та Любов’ю [1, 48-54].
Окрім так званих “писаних” законів для іконописця, є “неписані” – усталені віками оптимальні форми
організації праці, що беруть бепосередню участь у
становленні іконописця. Основними принципами, при
яких відбувається одночасний процес робота – навчання, ми можемо назвати:
– колективна робота, яка через творче спілкування
формує здатність до самоаналізу; дозволяє максимально спростити процес через спеціалізацію
роботи на ділянках “личне” – “доличне”;
– організація робочого місця, що вимагає максимально продуманих етапів технології, рухів, співвідношеннь з календарними циклами; в майстерні не
допускається ані недоцільних предметів, що можуть
відволікати увагу, ані людей, не здатних підтримати
творчий процес;
– дотримання технології, яке виховує професійні
особливості характеру майстра, сприяє пошуку ним
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нових форм вираження і звичайно ж – забезпечує
хорошу збереженість творів [2, 35-45].
Формування композиційного і кольорового смаку та
символічної мови також належить до законів традиції
та розкривається через наступні методи роботи:
– допускається використання виключно природних
матеріалів при усвідомлення дійсної цінності їх;
– фізичні вправи для рук формують вміння роботи
з лініями різної довжини, товщини та пластичності;
– схема-тріада “копія – список – вільна творчість”
відповідає основним етапам духовного росту людини, розвиваючи необхідні на кожному з них знання та
навички;
– методи аналітичної та інтуїтивної спостережливості за якісними зразками іконопису та безпосередня
зацікавленність процесами, що відбуваються в реальному житті, одночасно формують і відчуття смаку, і
розвивають чутливість до символічного наповнення
композиційних форм, і орієнтують на гармонійність
співвідношень плям і кольору.
Основними чинниками в сучасному середовищі,
активність впливу яких на формування іконописців,
чиї неоднорідні результати роботи ми можемо спостерігати в розписах іконостасів та склепінь міських та
сільських церков, в зразках типографічної продукції,
є:
– активізація духовного життя протягом останніх
десятиліть, що породжує потребу в швидкому та дешевому виконанні релігійних картин, відповідно, до
цієї роботи залучаються переважно дилетанти, що не
мають усвідомленої потреби з плином часу покращувати свій професійний рівень;
– низький культурний та духовний рівень священства та громад, в результаті роботи з якими профе93
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сійні іконописці не мають реальної можливості проявити свої здібності та знання;
– мала кількість професійних навчальних закладів,
які хоч і провели за останні десятиліття чималу роботу
з відновлення традицій іконопису і мають велике
бажання виховати професійних майстрів, та за браком
кадрів, коштів і чітко сформульованих бачень не
можуть реалізувати свої потенційні можливості в
задоволенні зростаючого попиту;
– сильний індивідуалізм в мистецькому середовищі, породжений повним чи частковим незнанням та
нерозуміням власних традицій.
Якщо систематизувати зразки сучасного іконопису
згідно з тими критеріями, якими поціновуємо зразки
древності, та на основі отриманих результатів спробувати окреслити основні типи сучасних іконописців,
ми отримаємо протилежні світоглядні позиції з
цікавими можливостями розвитку в єдину змінну і багатогранну форму майбутнього іконопису.
Основну масу становлять іконописці-заробітчани,
що з одного боку уособлюють халатне ставлення до
серйозної справи, а з другого – є сплячим потенціалом нації, який, будучи мудро розкритим і з духовної,
і з технічно-технологічної сторони, може стати кістяком майбутніх іконописних рухів.
Наступну групу становлять іконописці-вірники, які,
не маючи професійної мистецької освіти, не завжди
досконалі в техніці та в технології; які подеколи є дещо закостенілими в розумінні канонічності, але всеж як
свідомі члени Церкви можуть безпомилково молитовно відрізнити іконописний образ від релігійної мазні.
Ще однією важливою ланкою є іконописці-професіонали, що, хоч мають академічну освіту, але практично не розуміють християнства і не живуть ним; можуть досконало знати технологію іконопису, але впадати в крайнощі індивідуалізму. Ці майстри також не
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повинні віддалятися від вирішення проблеми, а повинні мудро внести в Рухи Відродження свої знання,
без яких є неможливим Нове життя іконопису.
Поряд з цими групами стоять окремі іконописці,
що здатні вести, бо зуміли поєднати досконале знання технології та духовну творчу свободу в єдине ціле
людської особистості.
Отже, на основі отриманих результатів можна
встановити оптимальні умови формування іконописця
як майстра та творця.
Першою з цих умов є дотримання іконописцем вимог Церкви, сформованих протягом усієї її історії і
спрямованих на поетапний рух-розвиток особистості;
на її вдосконалення та поглиблення знань про Людину-Творця – творця себе самого і своїх ближніх, матеріального мистецтва і Всесвіту.
Наступною умовою є знання та використання основних принципів організації праці та особливостей
технології, за допомогою яких відбувається процесс
становлення професійної особистості.
Важливу роль грають для виховання іконописця
методи навчання та праці, за рахунок яких формується таке світовідчуття, в якому домінантними стають –
вміння виокремлювати суттєві риси явищ та перетворювати їх в християнські символи, вміння бачити красу всесвіту та технічно досконало, радісно відтворювати її.
Виявлені основні причини хаотичних процесів у
сучасному іконописі, що сьогодні активно впливають
на формування іконописців, при детальному розгляді
виявляються лише етапними складовими розвитку
явища.
Як бачимо з дослідження, всі чинники, що беруть
участь у формуванні іконописця, дійово спонукають
та сприяють становленню його особистості як нероз95
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ривної єдності двох начал – особистої свободи вибору і особистої відповідальністі за нього. І тут основною і добре помітною постає відповідь “ІКОНОПИСЕЦЬ – І МАЙСТЕР, І ТВОРЕЦЬ!”
Перспективи подальших досліджень. Основні чинники, що зупиняють та ускладнюють процесс становлення сучасного іконопису, можуть бути подолані лише при систематичній та цілеспрямованій роботі всіх
зацікавлених ланок впродовж певного періоду часу.
Для цього необхідне поглиблене вивчення на практичному та теоретичному рівнях традицій та завдань іконопису.
Annotation. The article considers the dominating
tendencies of the modern icon painting, draws attention to the
possible variants of the surmounting the crisis in this sphere,
reveals the main principles of the training of the icon painter as
a master and creator.
Key words: scon painting, principles of forming, master,
creator, technology.
1. Ильин И. Основы христианской культуры. – Дубно:
Мелиса, 2004. – 56 с. 2. Соколова М. Труд иконописца. –
Бровары: Броварская типография, – 2005, – 224 с. 3. Эвдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. – Тверь:
Христианская жизнь, 2005. – 386 с.

96

ВІСНИК Львівської національн ої академії мистец тв. Спецвип уск.

УДК 7.046.3:75.052(477.87)"18"
Василь ЗИМОМРЯ
викладач Закарпатського художнього інституту,
м. Ужгород, Україна

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЦЕРКОВНОГО МАЛЯРСТВА ЗАКАРПАТТЯ
ХIХ СТОЛІТТЯ
Анотація. У статті досліджується формування нових
принципів стінопису та іконопису в контексті розвитку
сакрального мистецтва Закарпаття XIX – початку XX
століття. Є спроба пов’язати в одне ціле розрізнені мистецькі явища в майже столітньому розвитку мистецтва
Закарпаття. Визначається роль інституту урядових єпархіальних художників Й. Змія-Микловського, М. Манковича,
Ф. Видри, Г. Рошковича, Ю. Вірага, яким належав пріоритет
у визначенні головних напрямків не тільки монументального та станкового живопису, а навіть декоративного.
Ключові слова: дослідження, стінопис, орнамент,
декоративний розпис, колорит.

Сьогодні ми є свідками нового зацікавлення закарпатським живописом і не тільки в аспекті практичному, а й у теоретичному, зумовленому проблемами
осмислення власної культури в нових політичних реаліях.
На Закарпатті вивчення мистецьких процесів є
особливо актуальним, адже в силу історичних перипетій так і не відбулося їх повного всебічного аналізу.
На сьогодні чіткої картини розвитку живопису на Закарпатті у мистецтвознавчій літературі немає, його
досліджено тільки фрагментарно. Це значною мірою
зумовлено різними підходами до вивчення явища
живопису протягом минулого століття. Якщо,
наприклад, у публікації першої половини XX ст. при
висвітленні проблеми домінує історичний підхід у
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поєднанні з мистецьким аналізом, де серед досліджень слід назвати публікації А. Ізворіна [1], В. Саханєва [2] та інших, то у дослідженнях, які з’явилися
після 1945-х, поряд з історичним – важливу роль відіграє ідеологічний підхід. Різні цілі, що ставили
дослідники в різні періоди, не сприяли спадковості у
висвітленні названої проблеми, бо до розвідок першої половини XX століття радянські мистецтвознавці
підходили досить обережно, вибираючи тільки факти:
укладаючи його в нову схему, про що свідчать роботи
Г. Островського [3], В. Павлова [4], А. Шацьких [5] тощо. Значною мірою це було зумовлено прискіпливою
увагою радянської влади до образотворчого мистецтва, яке вважалося одним з ідеологічних засобів
впливу. Ідеологічні рамки змушували шукати відповідне місце індивідуалізму закарпатських художників
в контексті ідей партійності і народності, якими характеризувався соцреалізм.
Метою цієї розвідки є спроба пов’язати в одне ціле
розрізнені мистецькі явища XIX – початку XX ст., щоб
означити точки дотику в майже столітньому розвитку
мистецтва на Закарпатті. Означений час охоплює
період, коли головним замовником, а отже, і меценатом образотворчого мистецтва була церква. Брак
належної уваги до цієї групи пам’яток протягом останнього століття не сприяв формуванню живої картини
розвитку живопису та інших видів мистецтва. А саме в
сакральному живописі, де вперше проявилися нові західноєвропейські форми, адже протягом століття
церковне мистецтво було єдиною формою образотворчого мистецтва у краї. Із середини XIX століття
визначну роль у розвитку образотворчого мистецтва
почав відігравати інститут урядових єпархіальних художників, яким і належав пріоритет у визначенні
головних напрямків розвитку не тільки монументаль83
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ного та станкового живопису, а навіть декоративного.
Саме єпархіальні художники виконували монументальні розписи в храмах та давали дозвіл різьбярам
на виконання іконостасів Мукачівської та Пряшівської
єпархій.
Після “народних малярів” бачимо на Закарпатті в
першій половині XIX століття низку художників, що
закінчили малярські Академії [6, 476].
Серед видатних живописців у краї в XIX ст. був
випускник Віденської академії мистецтв Йосип ЗмійМикловський
(1792-1841) родом із с. Словінки (тепер Східна Словаччина), який у 1823 р. став художником Пряшівської
єпархії. О. Ізворін, Г. Островський, Й. Бокшай та інші
автори звертають увагу на іконостаси, фрески й
вівтарні образи Й. Змія-Микловського як найбільш
варті уваги твори того часу [7, 10]. Це перший
відомий офіційний маляр єпархій Закарпаття. Його
пензлю належать іконописи, фрески й вівтарні образи
в багатьох церквах Угорщини та Східної Словаччини
– в Пряшеві, де 1835 року він розписав бокові вівтарі
у Кафедральному соборі, комітатах Абауй, Шариш,
Земплин та ін. Після Йосипа Змія відомим іконописцем закарпатських єпархій був Михайло Манкович (1785-1853). Він народився в 1785 році в Блажові
на Пряшівщині. Середню освіту здобув у Сабинові, а
згодом Левочі, богослов’я вивчав в Ужгороді, висвятився неодруженим. Єпископ Андрій Бачинський
помітив здібності хлопця і післав за свої кошти
студента в академію мистецтв до Відня. У 1813 році
він повернувся на Пряшівщину і став офіційним малярем закарпатських єпархій, розмалював церкву в
Снакові, в Нижній Радвані, намалював ікону “Укладання Христа до гробу”, у 1814 році намалював іконостас у Чабалівцях, у 1887 році розмалював церкву в
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Біловежі, у 1830 році – церкву у Філянці, в 1831 році –
в Нягові, далі церкви у Вишніх Чебинах, Волиці та ін.
Особливий слід у мистецтві, що збереглося в
єпархіях Закарпаття від XIX століття, залишив професійний живописець Фердинанд Видра (1815-1879).
Фердинанд Видра народився у комітаті Веспрем у родині художника Ференца Видри, з робіт якого відомий
іконостас у 1830-х роках у Вознесенській церкві с. Кенезло (Угорщина). Зразком його різьблення та живопису став іконостас Ужгородського кафедрального
собору, що заперечує загальноприйняту думку про
виконання іконопису Хрестовоздвиженського кафедрального собору Фердинандом Видрою 1858 році.
Ф. Видра як єпархіальний художник працював переважно в Мукачівській єпархії. У 1840-х роках вивчав малярство у Віденській академії мистецтв. Після
того жив кілька років у Римі, де мав змогу ознайомитись з досягненнями італійського мистецтва. Можна
припустити, що саме в цю пору барокові розписи італійських храмів зробили на художника такий великий
вплив, який проявився у монументальних розписах
закарпатських церков, де митець прагнув перенести
на місцевий ґрунт прийоми італійського декоративного пізньобарокового живопису. Його твори визначаються композиційним розмахом, декоративністю колориту, динамікою та реалістичною достовірністю персонажів і зображення простору [3, 18]. Розписи Кафедрального собору в Ужгороді виконані 1858 року. Ф.
Видрі можна приписати тільки живопис вівтарної частини храму, де бачимо активну ритміку декоративних
карнизів та пілястр, декоративних ваз із квітами в
ілюзорних нішах, що помітно відрізняють ці розписи
від спокійної рослинної орнаментики храму, композиції у головному нефі собора було переписано у XX
столітті Йосипом Бокшаєм.
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Думку про належність Ф. Видрі тільки розписів у
вівтарній частині Кафедрального собору підтверджує
стінопис церкви Покрови Пресвятої Богородиці у с. Білки Іршавського району, де художник провів останні
десятиліття свого життя. Весь простір храму оздоблено пишними декоративними розписами у стилі пізнього барокко з переважанням декоративного архітектурного стафажу. Про час виконання розпису в
храмі свідчить напис біля підніжжя розп’ятого розбійника на сцені “Розп’яття”: (У. Е) 1865. На протилежній
частині цієї сцени зображення добре прочитується
напис: (ЕІКІН,1. Є підстави вважати, що це – ініціали
Фердинанда Видри, а (ЕІКІН – прізвище помічника
майстра, яке трапляється на підписах в інших храмах, наприклад у с. Горбок [8, 720]. Фігуральні композиції виконано тільки на склепіннях нефу та вівтаря, а
також на західній стіні реального пейзажу навколишньої місцевості при виконанні фігуративних композицій. Весь іконопис та композиції на престолі – “Покладення до гробу”, “Авраам і Мельхіседек”, “Жертвоприношення Авраама” та “Жертвоприношення Ноя
після потопу”, виконано у тій ж манері, що і фігуративні композиції стінопису. Це дає підстави віднести
виконання всього живопису в с. Білки Ф. Видрі [9,
509]. Окрім цього, Ф. Видрою розписано храми у Зарічеві, Новоселиці, у Старому Давидкові, Ростоці, Горбкові та багатьох інших. Вівтарні композиції для базиліки м. Веспрем (Угорщина) та інші.
Цей дух і традиції монументального живопису Італії XVIII ст. виявилися дуже живучими: ними пройняті
роботи багатьох закарпатських монументалістів XIX –
першої половини XX ст.; від Ф. Видри до Г. Рошковича,
Ю. Вірага та Й. Бокшая [3, 18]. Значення Ф. Видри для
формування монументального живопису на Закарпатті
є незаперечним також з огляду на те, що саме він
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спонукав юного Гната Рошковича (1854-1915) пов’язати своє життя з мистецтвом.
Народився Г. Рошкович 28 вересня 1854 року в с.
Славковці Земплинської жупи у родині греко-католицького священика. Згодом, 1857 року, Г. Рошкович
разом з родиною приїжджає до Ужгорода та вступає
до гімназії, де він і зробив перші кроки в малюванні під
керівництвом Ференца Геверле. Під час літніх вакацій
майбутній художник часто їздив до Білок, де жив і працював Ф. Видра, у якого він брав уроки малярства, що,
думається, значною мірою і визначило його подальшу
долю, адже саме монументальний живопис стане чи
не головним напрямом його діяльності.
У 1875 році Г. Рошкович вступає до Будапештської
академії мистецтв, де навчався у живописців Д.
Бенцури та Б. Секеля. На цей період Г. Рошкович виконує ряд біблійних образів. 1876 року для диригента
Кафедрального хору о. Юлія Дорогобецького виконує
образ “Св. Кирило і Мифодій апостоли слов’ян”, наступного 1877 року працює над виконанням живопису
до церкви Св. Трійці с. Велика Копаня Виноградівського району, де збереглися п’ять образів, що прикрашають амвон, та намісна ікона св. Миколая [8, 792]. До
цього періоду можна віднести розписи Цегольнянської
церкви в Ужгороді та в Мукачівській церкві. До часу
навчання в академії належить виконання копії Клокочовської Богородиці та образи до церкви Успіння Пресвятої Богородиці. У 1879 році Рошкович отримує стипендію і їде ненадовго в Париж, а потім у Мюнхен. У
Мюнхені він протягом кількох років удосконалюється
під керівництвом К. Пілоті та А. Вагнера, які прищеплюють молодому живописцю любов до класичної
спадщини, хорошу техніку, сувору художницьку дисципліну. Після цього на два роки поїхав до Італії, де багато працює над вивченням мистецького спадку.
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Однак найбільше для його творчості все ж дала
Мюнхенська академія, яка протягом цілого життя буде
розвиватися через ідеалістично-сентиментальну манеру малювання жанрових сцен.
Із Рима Рошкович повертається в Ужгород, де
якийсь час працює вчителем малювання, але вже з
1885 року він постійно живе в Будапешті. Найбільш
плідний період в його творчості припадає на 18801890-і роки. У цей час він інтенсивно працює як живописець та ілюстратор, виконує велику кількість церковних розписів у різних кінцях обширної АвстроУгорської монархії, пише статті і фейлетони [3, 21].
Зокрема, 1881 року розписав склепіння бічної каплиці
Пряшівської катедри, 1888-го виконує фрески у Синайській церкві в м. Сніна, а наприкінці 1891-го плащаницю для Пряшівської катедри. У Будапешті виконав розписи базиліки св. Стефана та римсько-католицький храм на Йозефвароші (1894-1895), 1896-го розписує зали св. Стефана у королівському палаці, поряд
з якими пензлю майстра належать композиція “Благовіщення” в монастирі Марія-Радна (Румунія), вівтарні
образи в Левочі (Словаччина), а також розписи Руського собору в Пряшеві. За роботу в жанрі релігійного
живопису Гната Рошковича 1900-го було відзначено
малою золотою медаллю [Там само].
З інших уродженців Закарпаття визначним єпархіальним художником був Юлій Віраг (1880-1949). Народився Юлій Віраг 1 серпня 1880 року в Хусті. У літі
1898 року Юлій Віраг працював у Ньодьбанській школі-колонії. Художню освіту отримує у стінах Мюнхенської академії мистецтв, де він вчиться в 1898-1899
роках у класах Ш. Холлоші і Л. Льофтце. Тут він добре засвоїв міцний академічний рисунок – непорушний
каркас його майбутніх картин, специфічно мюнхенську чорноту живопису: більшість його полотен суворо
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витримані в темних тонах і півтонах з характерними
світовими відблисками. У стінах академії Віраг зустрічається з молодим Ігорем Грабарем, у спілкуванні з
яким знайомиться з російським образотворчим мистецтвом, з працями Й. Рєпіна, В. Верещагіна, А. Васнєцова, персональні виставки яких мав можливість
подивитись в Мюнхені. Після Мюнхена – Будапешт,
два роки в школі зразкового рисунка професора Балло. У ті роки художник довго подорожує. Він їде в Париж, де якийсь час вчився в Академії Жюльєна. Одним з улюблених вчителів Вірага у Франції був художник де Лорен, при сприянні якого у Мюнхені виставляються роботи художника на релігійну тематику. Потім поїздка в Італію, Іспанію. І у 1901 році Юлій
Віраг виїжджає за океан до Америки. Там, у Нью-Йорку створює велику композицію “Коронація Діви Марії”
(22x16), за яку отримав першу премію [10, 6]. Повернувшись з Америки у 1906 році, він вступив до Чину
св. Василя Великого в Мукачівському монастирі. У
1906 році Віраг одержує перше велике замовлення
на розписи монастирської церкви на Чернечій горі поблизу Мукачева. Робота затягнулась майже на 7 років. Крім розписів монастирської церкви на Чернечій
горі, слід назвати розписи іконостаса і вівтар у Новому Давидкові, розпис церкви у Брестові, іконостас у
Чопівцях. Одним з кращих образів художника є образ
“Успіння Пресвятої Богородиці”, який знаходиться в
Успенській церкві у Зняцеві.
Творчість Вірага – важливий етап в історії мистецтва Закарпаття. Насамперед усіма своїми творами
він доводив необхідність професіоналізму як фундаментальної відправної точки дальшого розвитку образотворчого мистецтва [3, 33].
Закарпатський живопис XIX – початку XX століть
свідчить про спадковість і поступовість у розвитку
мистецьких процесів краю. Це зумовилося як певною
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культурною ситуацією, що формувалася на церковному самоусвідомленні, так і безпосередніми контактами митців різних поколінь.
Церковне малярство відіграло важливу роль у
розвитку не тільки сакрального а й образотворчого
мистецтва Закарпаття. Кращі твори, що народжувалися в системі західноєвропейської художньої культури мали могутній вплив на розвиток церковного малярства сучасних Словаччини та Угорщини, де збереглося ряд пам’яток XIX-XX ст., насамперед іконопису та стінопису, позначених характерно-особливими рисами для історичного Закарпаття.
Annotation. The article considers the formation of new
principles of wall painting and icon painting in the context of the
development of the sacral art of Transcarpathia in the 19th
century and at the beginning of the 20th century. A try is made
to show as a whole the separate artistic phenomena in the calm
development of the Transcarpathian art. An attempt is made to
define the role of the institution of eparchy painters marked by
the names of Zmiy-Miklovshiy, M. Mankovych, F. Vydra, R.
Roshkovych, Y. Virag who were the key figures in the formation
of the main trends of monumental art, easle painting and also
decorative art.
Key words: investigation, wall painting, ornament,
decorative painting, colour.
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ЕСТЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ
УКРАЇНСЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ
60-х рр. ХХ ст.
Анотація. У статті проведено аналіз головних
тенденцій та естетичних орієнтирів друкованої графіки в
Україні в 60-х рр. ХХ ст. Визначено домінуючі тенденції у
видавництвах та мистецькому середовищі. Проводиться
аналіз художніх впливів за посередництвом західних видань
та через пануючі художні принципи соцреалізму.
Ключові слова: друкована графіка, ілюстрації, офорт,
екслібрис, видавництво.

50-60-ті роки ХХ ст. позначені процесами
реабілітації художніх традицій минулого, хоч ці
процеси й не забезпечили належної глибини і мали
позитивний вплив на творчість лише окремих
художників [1]. Унаслідок деякого переосмислення ідеологічних догм у царині мистецтва у другій половині
50-х років популярність графіки репортажного характеру знижується, відповідно спадає інтерес до рисунку
та акварелі і зростає – до естампної графіки. Художники починають уникати прямолінійного копіювання натури, театралізованих композицій, натомість більше уваги звертають на творчий відбір композиційних елементів, пластичну трансформацію природного джерела.
Вперше ці невід’ємні етапи творчої роботи перестали
трактуватися як формалістичні.
Значному піднесенню традиційних графічних
технік сприяла робота графічної майстерні, що від
1958 р. почала функціонувати при Львівському
художньо-виробничому комбінаті. Ентузіастом та
натхненником її створення став відомий львівський
графік Дмитро Гринець. У майстерні, поряд із дере92
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воритом та ліноритом, активно розвивалися складні
графічні техніки – літографія, офорт, акватинта,
мецо-тинто, суха голка.
З середини 50-х і впродовж 60-х років у львівській
графіці спостерігається схильність до узагальнення,
метафори, алегорії через призму етнічної психології
та
національного
самоусвідомлення митців, що дає змогу уникнути надмірної оповідності, властивої багатьом живописним
творам цього періоду.
В українській книжковій графіці другої половини
50-х років виявлялися як кризові, так і естетично
вартісні явища, що були пов’язані передусім із
розбіжностями в уявленнях про перспективи її
розвитку. Типовим варіантом оформлення тогочасної
книги стали чіткі статичні обкладинка й титульна сторінка у поєднанні із “станковою” тоновою сюжетною
ілюстрацією на вклейках. Таким чином, ілюстрація,
хоч і була тісно пов’язана зі змістом літературного
твору, однак дуже мало спільного мала із книгою, як
цілісним художнім об’єктом. Художнє оформлення таких книг не завжди відповідало змісту літературного
твору, хоча й виконувалося у більш-менш єдиному
стилі та з урахуванням макету і набору.
Проблема цілісності та стильової єдності
художнього оформлення книги особливо гостро
постала наприкінці 50-х та в 60-х роках. Поступово
долаючи інерцію старих підходів та стереотипи
художнього оформлення книги, у творчості значної
групи молодих митців складалася нова образна мова
та стильова визначеність книжкової графіки.
Ломка догматичних уявлень другої половини 50-х
років знайшла прямий вияв у мистецтві, передусім у
графіці,
викликала
необхідність
максимально
розширити коло застосовуваних прийомів, засобів,
методів. Характерною рисою тогочасного графічного
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та книжкового мистецтва стало щораз виразніше
звернення до різних традицій та образних систем, що
нерідко
суперечили
одна
одній.
Домінантою
світоглядних уявлень переважної частини тогочасних
митців стало звернення до власних традицій недавнього минулого. Оскільки в Україні явно не можна було
прямо наслідувати традиції репресованих та гнаних
митців Павла Ковжуна чи Миколи Бутовича, окремі художники успішно і з захопленням почали вивчати та
втілювати методику щойно “реабілітованої” школи
книжкової гравюри Володимира Фаворського, який
став своєрідним кумиром творчої молоді у книжковій
графіці.
У 60-ті роки в книжковому мистецтві, станковій та
ужитковій графіці сталися суттєві зрушення. На цей
час значно зросли рівень поліграфії і якість
поліграфічних
матеріалів.
Ширше
стали
застосовувати нестандартні формати, сміливіше
впроваджувати нові методи структурної побудови
книги, частіше почали практикувати оригінальні види
набору і верстки. Про нові можливості художнього
оформлення суспільно-політичної, популярної та
краєзнавчої
літератури
свідчила
активність
застосування фотографії у книзі, поява численних
фотоальбомів. Зрушення відбувалися не лише у
царині суспільно-політичної, технічної чи навчальної
літератури, де нововведення були найпомітнішими
або й найрадикальнішими, оскільки підпорядковувалися як художньо-естетичним ідеалам, так і
швидкому поступу поліграфічної техніки. Значних
успіхів у той час було досягнуто у проектуванні
художньої літератури та видань для дітей. У правах
було відновлено традиційні для книги в минулому
графічні техніки – дереворит і офорт, ліногравюри.
Хоча серед демонстрованих на численних виставках
книги творів було багато виконаних у техніці
літографії, однак найуживанішою технікою став ліно94
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рит. Водночас було відроджено і декоративні якості
цієї техніки, що передбачала великий ступінь
стилізації. Декоративізація у львівській графіці часто
здійснювалася шляхом стилізації предметних форм і
ліній, що іноді межувало зі схематизмом. Згодом ці
плакатні
умовності
почали
збагачуватися
елементами, запозиченими із народного мистецтва.
Художниками оволоділа ідея національної визначеності форми українського графічного мистецтва, що
зумовило активне вивчення та переосмислення
тогочасними митцями творчих здобутків майстрів
попередніх
періодів,
передовсім
найдавніших
українських книг, стародруків, а також доробку художників 20-х – поч. 30-х років ХХ ст.
У 60-ті роки переглянуті численні стандарти. Прискіплива увага була звернена до функціональних та
естетичних якостей предметів народного вжитку. У
зв’язку з цим розширилося поле діяльності й для
реклами.
Передусім, завдяки діяльності українських митців у
СРСР, значно змінився зовнішній вигляд періодичних
видань. Під впливом західноєвропейських шкіл
графічного дизайну білий простір був визнаний одим
із найсильніших засобів виразності, а малогарнітурний
набір – виявом стилю. Численні нові видання почали
створювати за незвичною для тих часів методикою – з
попередньою розробкою модульної сітки. Очевидно,
спалах
структуралістичних
устремлінь
у
найрізноманітніших галузях культури і мистецтва,
зокрема і у книжковому мистецтві, став результатом
послаблення ідеологічного пресу, реабілітації кібернетики та інших галузей знань, віднесених тоталітарним режимом до статусу “буржуазних лженаук”.
Структуралістичні методики, що в цей час успішно застосовувалися в мистецтві книги, розвивалися не
внаслідок
теоретизування,
а
виходили
без95
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посередньо із книжкової практики. Структуралізм
найкращим чином проявлявся у макетуванні
підручників. У практичній діяльності та теоретичному
її аналізі зросла увага до функцій складових
елементів книжкового організму, побудові “ієрархії
змістів та значень”. За допомогою організації візуального та текстового матеріалу в підручниках та
довідкових виданнях намагалися витворити раціональні структури, що організовували б “оптимальні
умови засвоєння навчального матеріалу”.
Характерною ознакою мистецького Львова кінця
50-х – початку 70-х років стало поступове піднесення
суспільно-громадської
і
творчої
активності
студентства. У молодіжному середовищі, що ще не
знало репресій, жило ентузіазмом і надією, у той час
зароджувалися і відбувалися найголовніші події. Для
молодої генерації особливо важливими виявилися
переваги, що мала Західна Україна завдяки пізнішій
експансії мистецтва соціалістичного реалізму і
виграшному географічному розташуванню. Із Заходу
до Львова просочувалася нова інформація про
мистецьке життя у світі. Періодичні видання країн так
званого соціалістичного табору, зокрема “Bildende
Kunst”, “Neue Werbung”, “Projekt”, “Sztuka”, “Umenia a
remesla”, “Arta” сприяли знайомству молодих митців із
актуальними проблемами світового мистецького
процесу [2].
Окремі талановиті митці приєдналися до руху
шістдесятників, зокрема, до заснованого у 1962 р.
Клубу творчої молоді. Клуб творчої молоді з’явився
як спроба об’єднати молодих інтелектуалів,
передусім творчу молодь зі спілок різних напрямків,
як протиславлення закостенілості спілок офіційних,
що були втіленням системи. Клуб творчої молоді
став, до певної міри, противагою офіційній Спілці
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художників, хоча частина митців належала до обох
організацій.
Незважаючи на свою заскорузлість, офіційна
Спілка все ж залишалася бажаною ціллю багатьох
тогочасних митців. Творча праця за межами Спілки
була мало реальною, бо всі необхідні засоби – фарби,
папір, полотно та ін., – розділялися лише поміж
членами офіційної СХ. Вільним художником теж не
можна було бути, бо в СРСР існував закон про тунеядство, під який підпадали всі, що не були офіційно
зараховані на роботу [3].
Слід зауважити, що в радянський час книжкова графіка вважалася хорошим способом заробітку, оскільки
вона дещо випадала із загальної схеми офіційного
розподілу замовлень. Як правило, замовлення книжковому художнику видавав художній редактор, який
разом із головним художником згодом його приймав.
Чиновники у сфері видавничої діяльності рідко проникали у керівництво Спілки художників: керівництво
видавництвами
здійснювалося
через
систему
Держкомвидаву, що ніяк не було пов’язане із
системою Спілки художників чи Художнього фонду.
Таким чином, книжковим художникам вдавалося до
певної міри зберігати власну незалежність. Хоча їх заробітки не надто залежали від існуючої в СРСР художньої системи, однак вони все ж вважалися
повноцінними митцями, як живописці або скульптори
могли ввійти в систему: вступити у Спілку, бути членами Худфонду, а отже, – користуватися всіми благами,
що надавалися у згаданих організаціях.
Таким чином, на думку сучасників, графіки
зберігали певну автономію, користувалися значно
більшою свободою, аніж їх колеги. У часи відлиги
самі графіки і теоретики, що їх обслуговували,
самовіддано відстоювали своєрідність цього виду
мистецтва та декларували його непідпорядкованість
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загальнохудожнім,
тобто
загальноживописним
законам [4].
У 60-ті роки з’явилася своєрідна мода на
екслібрис. Пов’язувалося це не стільки з ростом
приватних бібліотек чи зацікавленням бібліофілів, а
передусім із тим, що мала графіка дозволила
вітчизняним художникам більш-менш легально заявити про себе у світі. Незважаючи на складні радянські часи, художникам, як правило, вдавалося пересилати за кордон звичайною поштою у конверті
мініатюрну графіку. Художники-графіки поступово
знайомилися із західними колекціонерами та галереями,
виставляли
свої
роботи
на
найрізноманітніших виставках різного рівня у різних
частинах світу. Вітчизняних художників в один час навіть захопило своєрідне змагання – взяти участь у
якомога більшій кількості виставок із найширшою
“географією”.
Участь
українських
митців
у
міжнародних виставках стверджувало професійні
потуги вітчизняної графіки, забезпечувало їм
визнання за кордоном. Зростання авторитету українських графіків у міжнародних професійних колах,
контакти із зарубіжними колегами та замовниками,
безумовно, впливали і на стилістику творів.
Отже, завдяки реабілітації художніх традицій
минулого у 60-х рр. ХХ ст. в Україні відбулося
переосмислення
ідеологічних
догм
у
царині
мистецтва. Це певною мірою сприяло піднесенню
традиційних графічних технік, активнішого використання їх у мистецтві книги. Окрім того, у поле зору вітчизняних теоретиків та практиків книги потрапили і почали
активніше вирішуватися проблеми цілісності та
стильової єдності художнього оформлення книги, розробка стилістично та структурно нових із огляду на художнє оформлення періодичних видань.
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Annotation. The article analyses the main tendencies and
the aesthetic orientation points of the printed graphics in
Ukraine of the 1960s. The dominating tendencies in the
publishing houses and in the artistic surroundings are defined.
The artistic influences through the mediation of western
publications and through the predominant principles of social
realism are under analysis.
Key words: printed graphics, illustrations, etching, ex-libris,
publishing house.
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завідувач кафедри дизайну
Закарпатського художнього інституту,
м. Ужгород, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ КОЛІРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЮ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УЖГОРОДА
Анотація. У статті розглядається колірна символіка
об’єктів візуальної комунікації, зокрема колірних меседжів
корпоративного стилю сучасних банківських установ Ужгорода. Аналізується тенденція меседжів колірної презентації протягом 2007-2008 років. Відзначається поглиблення
небезпечної ситуації руйнування колірних асоціативних стереотипів в умовах становлення української держави та
незрілості українського дизайну. Підкреслюється важливість формування національно-орієнтованого дизайнерського світогляду на кафедрах дизайну вищих навчальних
закладів України.
Ключові слова: корпоративний стиль, корпоративна
колірна гама банківських установ, символіка колірних асоціацій, український дизайн.

Сьогодні корпоративний стиль, що з’явився як об’єкт проектування понад сто років тому [2, 27-28], є
важливою складовою поняття “дизайн” – глобального
феномену, який охоплює найрізноманітніші сфери
людського буття та формує навколишнє середовище.
Першопричиною появи та розвитку корпоративного
стилю в тодішньому суспільстві була конкуренція, те ж
спостерігаємо і нині. Корпоративний стиль виникає як
самозахист, адже будь-яка складна система бореться
за своє існування, і її життєздатність залежить від
міцності її внутрішніх зв’язків та від результативності
пристосування до зовнішніх умов, зокрема і через систему візуальної ідентифікації. Відсутність стилю де100
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монструє відсутність певного обов’язкового культурного рівня, тому навіть найменша компанія, лише з’явившись на світ, починає створювати свій імідж, а отже, і власну візуалізацію, і власну рекламу.
Сучасне міське середовище перенасичене різноманітними видами реклами, яка атакує людину зусібіч,
впливаючи на неї візуально, вербально, фінансово,
емоційно. Інформація, яку несе реклама через колір,
сприймається найшвидше, бо колір впливає на споживача емоційно, на першому рівні асоціацій.
Асоціативні колірні стереотипи склалися дуже давно. Якщо в античному світі колір одягу давав змогу одразу визначити належність людини до того чи іншого
суспільного стану, то сьогодні за домінуючим корпоративним кольором ми визначаємо належність компанії
до того чи іншого сегменту ринку. До прикладу, страхові компанії найчастіше обирають спокійні кольори – зелений і синій, які викликають довіру і впевненість. Фармацевти полюбляють зелений колір – символ здоров’я,
молодості, природи. Виробники кави зазвичай обирають коричневу гаму.
Велику роль у сьогоднішньому глобалізованому
світі відіграє мода. Так, у роки перебудови певний період був поширений синій колір – антипод червоного,
радянського. Після 2000 року став модним жовтий колір – символ професіоналізму, високих технологій.
Певний час широко вживалося поєднання жовтого та
синього. З 2004 року країна поділилася на дві модні
групи – помаранчеві та біло-голубі (згодом додалися
ще й біло-червоні). Нині реклама знову масово переповнена червоною гамою. Як приклад, можемо навести найбільш масштабний в Україні ребрендинг:
UMC змінила свою назву (на МТС) і відповідно свої
корпоративні кольори (фіолетовий з оранжевим на
червоно-бордовий). Домінування червоного в рекламі
101

ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск.

– ознака перенасиченості ринку, коли рекламодавці
звертаються до найпростіших, доволі примітивних засобів завоювання симпатій споживача.
Така ж тенденція простежується і в колірній презентації банківських установ, яких останнім часом з’явилося надто багато. Спостерігаючи за колірними меседжами останніх, доходимо цікавого висновку.
Відомо, що тактильно банківські послуги не відчуєш. Боротьба за споживача відбувається опосередковано, через бездоганний корпоративний стиль установи. У нашому випадку засобами його творення виступають система візуальної графіки і колір. Для логотипа
та фірмового знака найоптимальнішими є шрифти з
позитивною емоційною дією та абстрактна нейтральна
графіка. Це викликано тим, що, по-перше, у логотипі
зазвичай присутнє слово “банк”, яке недвозначно говорить про сферу діяльності, по-друге, дуже складно мовою графіки просто, зрозуміло і нетривіально відобразити сферу надання фінансових послуг. Таким чином,
у випадку корпоративного стилю банку вдало підібраний колір відіграє надзвичайно важливу роль.
Колір існував у системі візуальної інформації
здавна. Еволюційно здатність до сприйняття кольору
розвинулася у людини разом з тактильними, нюховими, слуховими властивостями з метою орієнтування
у навколишньому середовищі. У процесі історичного
розвитку сприйняття кольору змінювалося. Спочатку
він використовувався як комунікативний засіб, потім
як знак-символ і нарешті як система мовного характеру [4, 38]. На зображення колір накладається настільки природно, що такі його виражальні характеристики, як теплий (червоний), холодний (голубий), близький (жовтий), далекий (синій), легкий (білий), важкий
(чорний) і т. п., з часом набули стійких асоціативних
значень [4, 67-68].
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Знайомлячись із знаковою колірною символікою
різних часів і народів, яку докладно розглядає у своїй
монографії “Цвет в искусстве книги” Флоріан Юр’єв
[4], доходимо висновку, що усі без винятку національні колірні символічні системи містять семіотичні знаки
широкого узагальнюючого змісту. Ними оперували і
теологи, і філософи, і вчені, і художники.
Колірні знаки-символи об’єднуються в групи за
схожими ознаками.
Асоціативна група об’єднує кольори з найбільш
поширеними (і найбільш древніми) міметичними ознаками: білий – Світло, Срібло; чорний – Пітьма, Земля;
жовтий – Сонце, Золото; синій – Небо, Повітря;
червоний – Вогонь, Кров; зелений – Природа, Рослинність. Завдяки натуралістичній асоціативності такі
символічні означення первинні в усіх культурах і
найбільш живучі.
Асоціативно-кодова група включає в себе ширше
коло асоціацій. Наприклад, існують такі відповідності:
– білий – Світло, Духовність, Чистота, Невинність,
Ясність;
– чорний – Морок, Матеріальність, Безпросвітність,
Важкість;
– жовтий – Сяйво, Легкість, Динаміка, Близькість,
Радість;
– синій – Небо, Глибина, Нескінченність, Холод,
Безпристрасність;
– червоний – Активність, Насилля, Агресія, Пристрасть;
– зелений – Спокій, Безпека, Статичність, Благотворність.
Як колірна метафора асоціативно-кодові позначення набувають особливого виражального значення
в мистецтві візуальної інформації, зокрема в корпоративному стилі банків. Число їх невпинно зростає.
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Якщо влітку 2007 року в Ужгороді їх нараховувалося
понад тридцять, то вже через рік, у 2008 році, кількість банків наближається до п’ятдесяти. За такої
конкуренції кожен з них прагне завоювати свого клієнта усіма можливими засобами, зокрема візуальними, намагаючись переконати його у власній привабливості, перевазі. І саме корпоративний колір, що викликає емоції, властивістю яких є дія на підсвідомому
рівні, може стати вирішальним чинником.
За домінуючим корпоративним кольором банки
Ужгорода об’єднуємо у чотири групи. Посилаючись
на їх кількісний склад, проаналізований автором в попередній на цю тему статті, фіксуємо таку тенденцію.
У 2007 році найбільша група за чисельністю (одинадцять банків) була з домінуючим зеленим кольором.
Це: Управління Національного банку України в Закарпатській області, Ощадбанк, ПриватБанк, Банк Універсальний, Східно-Європейський Банк, Укрсиббанк,
Індексбанк, Надра Банк, Брокбізнесбанк, OTP BANK,
Банк Фінанси та кредит, Банк Хрещатик.
Майже наздоганяла її група банків з домінуючим
синім корпоративним кольором (десять банків):
UKREXIMBANK, Банк Форум, Кредобанк, ВТБ Банк, Укргазбанк, Імексбанк, Родовід Банк, Банк Таврика, Міжнародний комерційний банк МКБ, Експрес-Банк.
Загрозливо багато було банків з домінуючою червоною корпоративною гамою (вісім), ця група займала
за чисельністю третє місце: Коопінвестбанк, ПравексБанк, ProCredit Bank, Укрпромбанк, ЕлектронБАНК,
Укрсоцбанк, СоцКомБанк, Ва Банк.
Четверте місце (три банки) займали установи з іншими різними корпоративними кольорами – золотим,
червоним, жовтим, фіолетовим: Промінвестбанк,
Райффайзен АВАЛЬ-Банк, ТАС Комерцбанк.
У 2008 році ситуація змінилася таким чином.
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Перше місце за чисельністю (шістнадцять) зайняла
група із синім домінуючим корпоративним кольором.
До вже існуючих додалися: Експрес-Банк, Факторіал
Банк, ERSTE BANK, Банк “Українська фінансова група”,
Промінвестбанк, Universai Bank.
Лише на одну позицію менше має група банків з
червоною домінуючою гамою (п’ятнадцять). До восьми установ, які існували минулого року, додалися:
Альфа-Банк, Банк Київська Русь, VAB Банк, Дельта
Банк, Плюс Банк, Укрпромбанк.
На третє місце посунулася група банків із зеленою домінуючою корпоративною гамою (одинадцять).
До них долучився Східно-Європейський Банк, зате
Банк Універсальний з цієї групи здійснив ребрендинг,
перетворившись в Universal Bank та змінивши корпоративну колірну гаму на синьо-червону.
Четверта група банків у 2008 році зросла числом
до п’яти проти трьох у 2007 році. З минулого року
залишилися Промінвестбанк та Райффайзен АВАЛЬБанк. ТАС Комерцбанк злився із Swedbank і відповідно
змінив фіолетовий корпоративний колір на колір
золотої охри. У цій же групі з’явилися три новачки: Банк
“Національний кредит”, Банк Фінанси, МегаБанк – усі з
золотою домінуючою колірною гамою.
Таким чином, сьогодні в Ужгороді чисельно переважають банки із синім домінуючим кольором, який
психологічно сприймається як спокійний, консервативний, діловий. На жаль, синій несе у собі зовсім
інші відтінки емоційних асоціацій, які не пов’язуються
із фінансовими послугами.
Підступають майже впритул і посідають друге місце за чисельністю банки з червоним домінуючим кольором. Революційність, наступальність, владність,
навіть тривога червоної корпоративної гами не співпадають з очікуваннями клієнта фінансових установ.
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Традиційні для будь-якого банку меседжи надійності, очікуваності, поваги до клієнтів, які зазвичай
передавалися домінуючим зеленим (з жовтим або золотим кольорами), нині втратили свої позиції. Банки
із зеленим домінуючим кольором за чисельністю посунулися на третє місце.
Подібна ситуація з тенденцією колірної презентації
корпоративного стилю, що нині існує в банківських
установах, викликає занепокоєння. Хронічна нестабільність та невизначеність, яка панує вже вісімнадцятий рік побудови ринкових відносин в Україні як
незалежній державі, віддзеркалюється і у сфері візуальних комунікацій, про що недвозначно сигналізує
нефахове застосування кольору в корпоративних
стилях банків. Сьогоднішній непродуманий підхід до
застосування кольору пояснюється тим, що в умовах
несформованості дизайнерської політики конкуренція
диктує бажання вирізнитися будь-яким чином, що призводить до неграмотного використання невластивих
фінансовій системі кольорів. Традиційні для будь-якого банку меседжи надійності, очікуваності, поваги до
клієнта, які зазвичай передавалися домінуючим зеленим корпоративним кольором, втратили свої ведучі позиції. Лідерство перехоплює синій, а за ним і червоний
кольори. Кількісна перевага синього, який психологічно
сприймається як спокійний і діловий, але не пов’язаний
з фінансовими послугами, доволі незначна. За рік часу
динаміка кількісного збільшення (прибуло сім банків)
належить червоному кольору, абсолютно недоречному
в банківському корпоративному стилі.
Традиційно корпоративна гама будь-якого банку повинна справляти враження виняткової надійності, сталості, поваги до клієнта. Вона не може залежати від
смаків керівництва певної інституції чи малоосвіченого
дизайнера: корпоративний стиль створюється пере106
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дусім для споживача, а він хоче бачити “свій” банк переконливо надійним. Колір швидше за всі інші фактори
інформує про якість об’єкта, і ми – підсвідомо чи ні –
довіряємо цьому “інформатору” більше, ніж іншим.
Таким чином, непродуманий підхід до застосування колірної презентації, руйнація традиційних колірних стереотипів пояснюється, з одного боку тим, що
існує стійкий попит на продукцію графічного дизайну і
поруч із професійно вишколеними фахівцями у
процесі творення візуального обличчя країни масово
беруть участь і недосвічені професіонали, і аматори.
З іншого боку – в Україні відсутня належна увага до
порушеної проблеми з боку державних інституцій.
Несформований український дизайн перебуває у
стадії росту і разом з перейманням сутності ринкової
економіки бездумно запозичує і західні стандарти візуальної культури [1, 207]. Поверховому характеру,
ширвжитковості дизайнерської діяльності сприяє також і поширення всюдисущої глобалізації. Українське
суспільство із захватом переймає “американізований”
продукт не завжди належної естетичної чи стильової
якості та нехтує духовним потенціалом власне національної культури.
Отже, аналіз тенденції колірної презентації на
прикладі корпоративного стилю банків Ужгорода,
проведений автором на підставі власних досліджень
2007-2008 років, виявляє поглиблення домінування
профанації та нищення культурних асоціативних кодів, що разом із підміною традиційних колірних стереотипів руйнує еволюційно сформовані стрижні орієнтації людини, породжує у неї відчуття невпевненості,
розгубленості, маніпульованості.
Нинішній візуальний безлад пов’язаний ще й з
тим, що дотепер явище “український дизайн” твориться доволі несміливо й повільно [1.209]. За виснов107
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ками В. Даниленка, складнощі, які постають перед сучасними українськими дизайнерами, мають три рівні:
– найпростіший – поверхове накладання візуальних національних стереотипів на дизайнерський проект;
– більш складний рівень – кваліфіковані дизайнерські творення, які повторюють знахідки колег з високорозвинених країн;
– найскладніший рівень – високомистецький дизайн із залученням глибинних цінностей національної
культури у синтезі з найновішими досягненнями світової дизайнерської думки.
Останній рівень досягається нечасто, оскільки він
вимагає від творців глибоких знань в галузі україністики, яких більшість кваліфікованих дизайнерів у нашій країні поки що не має [1, 222].
Формування “власного обличчя” вимагає чималих
зусиль і часу. Та українські дизайнери повинні усвідомити, що тільки національно орієнтований дизайнерський світогляд, сформований у сфері дизайнерської освіти дасть змогу його носіям – нинішнім та
майбутнім студентам дизайнерських кафедр вишів
України – через певний час таки утвердити в світі “обличчя українського дизайну”.
Annotation. The article deals with the colour symbols of
the objects of visual communication and specially with the
colour messages of the corporate identity style of modern bank
institutions in Uzhhorod.
The tendency of the messages of the colour presentation
during 2007-2008 is being analysed. It is marked that the
dangerous situation of ruination of the colour associative
stereotypes in the conditions of buildng the Ukrainian state and
immaturity of Ukrainian design is getting deeper.
The importance of the formation of the national-oriented
design outlook at the design departments of the high
educational institutions of Ukraine is stressed.
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УДК 766(477.87)"1950/1960" Іван НЕБЕСНИК (молодший),
викладач Закарпатського художнього інституту,
м. Ужгород, Україна

ГРАФІКА НА ЗАКАРПАТТІ 1950-1960-х рр.
(формування післявоєнного покоління графіків)
Анотація. 1950-1960 роки ХХ ст. заклали основу у
розвитку графічного мистецтва у Закарпатті. Такі
ключові фігури, як Павло Бедзір, Юлій Сташко, Шандор
Петкі, Адальберт Борецький, Семен Мальчицький,
Гаврило Глюк зробили великий внесок у популяризацію
графіки.
Провівши
зріз
стилістичних
тенденцій,зауважимо, що в цей період спостерігаються цікаві
явища зародження особливостей графіки у Закарпатті.
Утвердившись на традиціях живописної школи, графіка
перейняла багато живописних прийомів, що додало оригінальності у розвиток цього виду мистецтва у краї.
Ключові слова: графіка, образотворче мистецтво
Закарпаття, графічні техніки, соцреалізм, модернізм.

Початок 1950-х рр. у Закарпатті – це важливий
період для історії образотворчого мистецтва.
Художньо-промислове училище здійснило перший
випуск, відтак разом із живописом почали
розвиватися й інші види мистецтва. Хоч до сьогодні
живопис так і залишився домінантою у Закарпатті, та
все ж графіка набула великої популярності і зайняла
високі позиції. Давніх традицій пов’язаних із графікою
у краї не було, а сформувалися ці традиції на базі,
котру підготували живописці. З цієї причини, починаючи із 1950-х рр., графіка Закарпаття унаслідувала
декотрі засоби та прийоми, більш властиві живопису.
Це помітно у ставленні до кольору, до широкого застосування живописних прийомів. Найпопулярнішими
техніками були монотипія, акварель, пастель – і така
лінія простежується аж до початку 1980-х рр.
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Одним із найдостойніших учнів А. Ерделі був
Адальберт Борецький (1910-1990), котрий протягом
усього творчого шляху попри живописні техніки
звертався
до
таких,
як
вугілля,
олівець, акварель та пастель. Його творчість щільно
зав’язана на фігуративному трактуванні природи. Борецький присвятив себе людині та середовищу, що її
оточує, пейзажні мотиви у графічних малюнках
майстра менш помітні. Прагнення досконалості
спонукало Борецького до щоденних тренувань, кожного вечора не менше 28 замальовок фігур [6, 6].
А. Борецький активно виставляється та працює,
починаючи з кінця 1930-х рр., його постать одразу
стала помітною на закарпатському мистецькому
горизонті. Його спадок – це сотні живописних та
графічних робіт. Як його живописні, так і графічні
твори зазнали великого впливу А. Ерделі. Так званий
“експресивний реалізм” – помітна складова його
творчості. Для його рисунків характерна динамічна
композиція, тремтлива, ніби випадкова лінія,
тональне заповнення, часто відредаговане пальцем.
Борецький не соромився незавершеності і спонтанності своїх малюнків, акцентуючи на цьому
залишками
допоміжних
ліній
і
залишаючи
неторканими робочі тональні моменти. Нам відомий
факт, коли А. Борецький дивував професорський
склад академії образотворчого мистецтва у Празі
здатністю малювати фігури у складних ракурсах по
пам’яті. Любов до складних ракурсів приводила
митця до цікавих формальних знахідок. Фігурні
зображення працюють великими плямами, в яких
через якийсь час промальовується одна або кілька
фігур, із елементів вбрання формується сюрреалістична ритміка. А. Борецький не давав назв своїм графічним творам, очевидно, майстер вважав
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свою графіку підготовкою до живописних студійних
творів, чи способом підтримання форми, та все ж
серед сотень малюнків трапляються прогресивні
твори, що випередили час свого автора.
У 1944 році закінчив навчання в Академії образотворчих мистецтв у Будапешті ужгородець Шандор
Петкі (1917–2006), який перед закінченням війни
повернувся додому. Працював митець переважно як
аквареліст.
Його
акварелі
відрізнялися
колористичними знахідками, свіжими й цікавими технічними і образними рішеннями, більшість робіт
виконані
у
техніці
акварелі по мокрому. Серед творів Ш. Петкі варто
назвати “Соняшники” (1966), “Верховинка” (1970),
“Осінній натюрморт” (1964). Митець ніколи не намагався
перейти
межу
дозволеного.
Будучи
академічним художником і притримуючись реалістичного трактування, Петкі відводив велику увагу деталям, шукав найтонші тональні співвідношення, та все
ж не об’єм і гра світлотіні, а кольорова пляма і лінія
формували образний світ митця. Академічна позиція
та зацікавленість Ш. Петкі світом простої людини
співпала із пануючими ідеями соцреалізму, все ж,
будучи вихованцем західної культури, митець обходив прямі шляхи ідеологічного соцреалізму.
У перші повоєнні роки група художників-графіків
стрімко
розросталася.
Але
найціннішим
її
поповненням було прибуття до Ужгорода в 1947 році
зрілого митця, уродженця м. Сігет Гаврила Глюка
(1912-1983). Протягом 1931-1933 років Г. Глюк
навчався у Вищій школі образотворчого мистецтва в
Будапешті, де викладачами були Деже Пейч Пілх та
Іштван Рейті. На початках творчого шляху художник
цікавився мистецтвом Густава Мадьяра Менгамера
та Мано Вештровці. Протягом 1936-1940 років Гаври112
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ло Глюк проживав у Бухаресті і вивчав творчість Ніколає Григореску та Йона Андреєску.
Творча манера Глюка – це складна мистецька
система, котра визріла на традиціях європейського
академізму, угорського пленерного живопису кінця ХIХ
ст., французького імпресіонізму та румунського
реалізму початку ХХ ст. Хоч критика у певній мірі
зауважувала Глюка як видатного графіка, та все ж до
сьогодні графічні твори митця не досліджені належним
чином.
Рисунок був улюбленою справою Г. Глюка,
органічною необхідністю, творчою лабораторією,
головним
засобом
художнього
пізнання
й
дослідження природи й людини. Олівцем, вугіллям,
пастеллю чи фломастером Глюк виконував велику
кількість малюнків. Деякі рисунки були потрібні як
матеріал для тематичних композицій, інші для того,
аби завжди бути у “формі” гострого й уважного
спостерігача життя. Художник пильно приглядався до
людей, що його оточують, фіксував їхні рухи,
характерні жести, вирази обличчя. У цих вільних,
моментальних начерках іскриться живе, невигадане
життя, не скуте упередженою манерою, не
“впорядковане” заданою художньою концепцією, та
все ж начерки, виконані олівцем чи іншою технікою,
не залишають враження незавершеності, а навпаки,
виліплюють довершений образ. Завдяки контрастним
масштабам багатофігурних композицій, вивіреним
пропорціям, узагальненому трактуванню форм малі
формати набувають монументального розмаху. Ця
манера яскраво виражена у чисельних роботах,
серед яких “На полі” (1956), “На сінокосі” (1958), “Початок робочого дня” (1958), “Розмови” (1958) [5, 6].
Як у живописі, так і у графічних творах, кожен
мотив – це окрема сторінка у творчості митця. Так,
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портретний жанр був одним із улюблених, і,
можливо, великий досвід і прив’язаність до роботи з
натури,
велика
увага
до
індивідуальності
зображуваної людини приводили до точних але непозбавлених стилевості і мистецької вартості творів. До
відомих портретів, виконаних олівцем, належить
серія
автопортретів
майстра,
портрет
мистецтвознавця Г. Островського (1958), “Жінка, що
читає” (1955), сповнені динамізму чисельні замальовки дітей, серед яких “Діти” (1951), “Хвора” (1960) –
портрет дівчинки, замальований із різних позицій та в
різному масштабі. Особливо відчутний досвід
академічного фахівця у підході до портрету, в якому
кожна деталь підпорядкована основній несучій
формі, де тональна гра є завершальною прикрасою.
У своїх малюнках Г. Глюк залишається в межах
емпіричного методу, й саме в них – по-своєму і не
менш яскраво, ніж у великих картинах, –
проявляються кращі якості його обдарування:
закоханість у людину й природу, оптимізм і життєрадісність, постійне прагнення відобразити все
багатство й різноманітність навколишнього життя.
Висока майстерність його малюнків і неповторна
художня своєрідність, що вирізняють їх, примушують
визнати за Глюком місце одного із найсильніших рисувальників не тільки у Закарпатті, а й, на думку
багатьох критиків, серед українських художників
радянської доби.
Недослідженою належно є графіка Семена Мальчицького (нар. 1924 р.). У 1946 р. отримав екстерном
диплом
Ужгородського
художньо-промислового
училища. Улюбленими жанрами митця були пейзаж
та натюрморт. Як і Ю. Сташко, у перші повоєнні роки
С. Мальчицький був залучений своїми вчителями до
педагогічної праці в училищі.
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Карпатська земля, з тільки їй притаманними ознаками, упродовж багатьох років хвилює творчу уяву
митця. Придивляючись до силуетів рідної природи,
він не тільки відтворює її зовнішню принаду, але й
прагне передати різні нюанси її настрою, свій
емоційний стан, відчуття захоплення та радості від
зустрічі з близькими серцю місцями [6, 6]. У
залежності від сюжетної спрямованості художник
обирає необхідну систему засобів художньої
виразності: колірне багатозвуччя пастелі і динамічні
композиційні ритми сусідують зі стриманою палітрою
та пом’якшеними мелодійними формами і лініями.
Не природа сама по собі як об’єктивна,
непорушна субстанція, а складні порухи душі,
переломлені через сприйняття
реальності
й
декоративні поєднання барв цікавлять митця. Ближче
до 1960-х рр. Мальчицький винайшов творчий метод,
близький до конструктивізму, котрий знайшов своє
адекватне застосування у пастельних пейзажах.
Захоплено
відтворює
митець
дерев’яну
архітектуру: стрункі церкви як мовчазно неприступні
фортеці, старі, похилені часом верховинські хатки. До
цього циклу можна віднести серії “Новели
Закарпаття” 1960-і рр., “Кам’янець-Подільський” та ін.
Відповідаючи одного разу журналістці Наталії Гончаровій на питання, що означає формат його робіт, С.
Мальчицький сказав: “Почуття у моїх картинах різне.
Якщо це вертикаль – то це ніби молитва, а горизонталь – це стабільність. І ніколи двічі не йду однією
стежкою, ні географічно, ні творчо” [3,16].
Перелік імен випускників академії та училища
перших повоєнних років говорить про результати
діяльності мистецького закладу: Василь Габда,
Семен Мальчицький, Юлій Сташко, Павло Бедзір,
Павло Балла, Ласло Балла, Єлизавета Кремницька
та ін. Серед випускників училища наступних років
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були такі відомі митці України, як Володимир Микита,
Микола Медвецький, Михайло Романишин, Наталія
Герц, Юрій Герц, Іван Шутєв, Едіта Медвецька
(Лутак) та інші.
Особливої уваги заслуговує творчість художника,
що представляв перший випуск училища, – Павло
Бедзір (1926-2002). Під час навчання у Мукачівській
торговельній академії ходив на студії до майстерні
художника-графіка Вільмоша Береца, після чого почав
займатися малюнком дуже інтенсивно. У 1944 році познайомився з йогою, почав серйозно вивчати східну
філософію, історію світової культури. У 1946 році, відразу після відкриття поступив в Ужгородське
художньо-промислове училище, де його зарахували
на 4 курс. З його слів, він не зміг багато навчитися в
цьому навчальному закладі, але близько познайомився
із А. Ерделі, Й. Бокшаєм, Ф. Манайлом, Е. Контратовичем.
Творчість П. Бедзіра і його дружини Єлизавети
Кремницької (1925-1978) в повоєнні роки відразу
привернули
до
себе
увагу.
На
думку
мистецтвознавця Г. Островського, їхні монотипії –
пейзажі Карпат і Ужгорода, представлені на обласних
виставках, були одними з найцікавіших експонатів
графічних відділів [4,112].
З особливою любов’ю П. Бедзір працював над
серією робіт під назвою “Життя дерев”. Ці твори
художник виконував на картоні в техніці гравюри на
чорному ґрунті. Про них мистецтвознавець Олена
Приходько писала, що “пластично-технічні ознаки
обраної ним системи зображальності та сюжетнотематичні пристрасті автора вирізняються послідовною стабільністю. У своїх монотипіях, присвячених
світу життя дерев, художник в філософсько-метафоричній формі прагне відтворити одвічні проблеми
людського буття. Фігура П. Бедзіра уособлює
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зародження дисидентського руху серед митців
Закарпаття. Окрім того, що митець не припиняв
експериментувати із новітніми формами, постійно вів
пошук філософського підґрунтя власних концепцій, Бедзір заснував свого роду приватну академію мистецтв,
де проповідував вільне мистецтво” [1, 286]. У 1960-х
роках результати експериментів митця були близькі
ідеям ташизму, а оп-арт став відправною точкою у
винайденні власних образотворчих формул.

Роботи Е. Медвецької (зверху) та П. Бедзіра (внизу)
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Разом із П. Бедзіром в 1946 році отримав
екстерном
диплом
Ужгородського
художньопромислового училища ще один випускник, який усе
своє творче життя присвятив станковій графіці, – Юлій
Сташко (1923-1998). У повоєнні роки художній
навчальний заклад Ужгорода був переповнений талановитими студентами, хвиля за хвилею прибували
цікаві люди. Це пов’язано із новизною і зростаючою
популярністю професії у Закарпатті. 1946 р. Юлій
Сташко завершив навчання в Ужгородському
державному художньо-промисловому училищі. Хоча
митець вів активне творче життя, брав участь у багатьох колективних виставках, персональних виставок у
нього назбиралось всього чотири. Серед колективних
виставок найважливішою була перша графічна
виставка у Закарпатті, організована 1968 р. професійними графіками краю – В. Скакандієм, М. Митриком, П.
Бедзіром, С. Мальчицьким та Ю. Сташком.
Аналізуючи творчість Юлія Сташка, необхідно зазначити впливи, котрі заклали основи у формуванні
його манери. Перш за все – це Федір Манайло,
котрий викладав фахові дисципліни в Ужгородському
художньо-промисловому
училищі
від
початку
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існування закладу (до 1955 р.), вихований на європейському модернізмі, зокрема на чеському експресіонізмі. Юлій Сташко повністю довіряв досвіду
Манайла, хоч на початку шляху навчався у класі Й.
Бокшая в Ужгородській гімназії (1930-1931 рр.), де
способи і концепція образотворення схилялися до
більш академічного трактування.
Також велику роль у формуванні майбутнього художника відіграли відомі угорські митці 20-30-х рр. XX
ст., серед яких Мігай Тівадар, Чонтварі Костка, Аурел
Бернат і – найбільшою мірою – Вільмош Аба Новак,
із творчістю яких молодий митець активно
знайомився у галереях Будапешта, вивчаючи там
юриспруденцію. Майбутній художник виконував батькову волю, та все ж потяг до творчості взяв верх. У
Аба Новака Сташко навчився будувати композицію
так, щоб, будучи активним у кольорі та насиченим лінійно, і текстурно залишатись небагатослівним та виразним. Вмінню естетично подавати та інтерпретувати зібраний етноматеріал автор навчився
у свого вчителя Федора Манайла.
До 60-х років належать цілі галереї чорно-білих
портретів та фігурних замальовок, виконаних тушшю.
Привертає увагу майстерна гра пропорцій, котра
дійшла до значних перебільшень, та ніколи не
доходила до карикатурного стану. Поєднання
пластичної лінії із насиченими тональними акцентами, нюансними проробками, ювелірним штрихом та
ритмічним горизонтальним орнаментуванням утворили своєрідну графічну мову. Фігуративні композиції
цього періоду вже засвідчують риси зрілого
художника. Так, у студійних зарисовках селян із
глечиками, серед яких “Студія чоловіка” (1964), “Жіноча постать” (1964), митець виводить формулу
свого бачення людини. З цього часу Юлій Сташко
чітко
окреслює
діапазон
своїх
зацікавлень.
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Портретний замальовок “Студія голови в капелюсі”
(1967) виражає не тільки власне бачення митця у
творенні образу, а й свої погляди на технічну сторону
твору. Обмежуючись у засобах, художник позиціонує
себе графіком, котрий здатний створити свій багатий
образний простір. У роботі “Дівчина у хустині” (1970),
автор вирішує складну пластичну проблему жіночого
портрета. Овал обличчя проглядає маскою на
закутаній у полотняну хустину голові, портретні деталі виконані гострою аскетичною лінією в один дотик
із контрольованими елегантними натисками пера, на
контрасті виділена товстими ударами пензля пляма
волосся. Багатофігурні композиції “На базарі” (1969),
“Ярмарок” (1969) передують наступним крокам і
експериментам Юлія Сташка до розвитку в цьому
жанрі. На цих листах чітко видно основу подальших
робіт художника: використовуючи тільки три-чотири
тони у градаціях чорного, автор досягає враження
багатої “колоритної” розповіді. Це свідчило про
готовність художника до вирішення складніших
завдань.
Також варто відзначити графічні пейзажі, які
займають велику частину творчого доробку майстра.
Поміж чисельних замальовок, вправ і завершених
робіт важко виділити сильніші, з тої причини, що
автор відповідально ставився до кожного найменшого твору. Та все ж кілька графічних листів викликають особливу симпатію. Гострі форми дахів
дерев’яної конструкції і деталі в нижній частині
композиції у роботі “З минулого” (1964), підсилені
виразними каліграфічними штрихами вертикальні
елементи творять живу ритміку, що виказує смак автора, його відчуття простору і пропорцій листа.
Робота “Після дощу” (1969) перегукується із
графічними пейзажами Альбрехта Дюрера. Тут
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використаний характерний дугастий штрих, притаманний Дюреру, а настроєва атмосфера безлюдного пейзажу теж наштовхує нас на подібні асоціації. Вона досягається композиційним прийомом, у
котрому зображене дерево набуває ще більшої
значимості завдяки низькому горизонту і майже пустій площині неба. Нижня смуга роботи вкрита стилізованими килимами зораного ґрунту, на роботі не
зображено фігур, та в цілому композиція залишає
відчуття присутності людини.
Творча система Сташка розвивалася протягом
десятиліть: спочатку це були лаконічні графічні
вирішення, а згодом вони перейняли новий етап –
вибух кольору та наповнення деталями, в хаосі яких
око глядача зрештою повертається до прочитання, в
цілому, простої композиції. У чисельних роботах із
довготривалої серії “Торги” вже утвердилися як
тематичні, так і стилістичні ознаки автора. Залишаючись художником-графіком, Сташко надавав
велику увагу кольору. “Пейзаж із копицями” (1966)
виконаний пастелями в холодній гамі, на філігранно
підібраних відтінках фіолетово-синього тла промальовується м’який чорний контур і охристо-білі
акцентуючі плями. Ця робота презентує художника як
вишуканого колориста. “Гуцульський базар взимку”
(1973) – яскравий приклад розуміння кольору
художником-графіком. Тут кожна пляма отримує
виразну форму завдяки білилу, котрим автор прорисовує деталі і окреслює більші групи кольорових
скупчень.
Фольклорна тематика присутня у багатьох
закарпатських графіків, свого піку захоплення етнікою
досягло якраз у цей період (1950-1960-і рр. і
продовжувалася аж до кінця 1980). Особливою
цілісністю сприйняття народного світобачення від121
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значались такі митці, як В. Скакандій, М. Митрик, Ш.
Петкі, С. Мальчицький та Ю. Сташко.
Із числа художників, що прибули після війни в Ужгород і заявили про себе як художники-графіки, можна
виділити
яскравого
представника
соцреалізму
Михайла Роскіна (1923-1998). Уродженець м. Нікополь
Дніпропетровської області, він, будучи ветераном
війни та випускником Студії військових художників ім.
М. Грекова, свої графічні роботи присвячував темі
війни. Займався також ілюстраціями, пейзажем, натюрмортом. Основними техніками були туш, лінорит,
олівці, акварель. Попри політичну заангажованість, у
роботах митця відчувалася професійна закоханість у
творчі процеси. М. Роскін володів лінією, котра вдосконалювалася протягом творчого шляху, вибудовував динамічні сюжети, тонко застосовуючи контрастність чорного і білого.
Брав участь у виставках, починаючи з 1964 року.
Характерними творами, що представляють його
художній стиль, є такі, як “Моє подвір’я” (1953),
“Зимовий ранок” (1960), “Квітникарки” (1969). Вони
виконані пастелями.
Перелік імен, що з’явилися в середовищі
художників-графіків Закарпаття під час війни, після
1945 року, можна продовжити, але ті, що вже названі,
дозволяють нам зробити певні висновки.
1. Протягом війни та в перші роки після її
завершення в Закарпатті почала працювати група
художників, що здобули фах професійних в Празі,
Будапешті чи Бухаресті, і в їхній творчості значне місце
займала графіка. До таких митців відносимо Е. Грабовського, Г. Глюка, В. Береца, Ш. Петкі, М. Роскіна.
2. В означений період частина учнів А. Ерделі та Й.
Бокшая обрали для себе графіку як основний вид мис122
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тецтва, в тому числі С. Мальчицький, Ю. Сташко, П.
Бедзір, Є. Бедзір-Кремницька.
3. Творчість художника-графіка Павла Бедзіра,
що опиралася на певні філософські концепції і
втілювалася у філігранно відпрацьованих автором
технологіях, є окремою визначною сторінкою
закарпатської графіки в другій половині XX століття.
Annotation. The 1950s and the 1960s laid the foundation
of the development of the graphic art in Transcarpathia. Such
key figures as Pavlo Bedzir, Juliy Stashko, Sandor Petki,
Adalbert Boretskiy, Semen Malchytskiy, Havrylo Gluck made a
great contribution into popularization of graphics. Having made
a cut of stylistic trends of this period one can observe
interesting phenomena of the origin of the graphics peculiar features in Transcarpathia. Having strengthened itself on the
traditions of thr painting school, graphics adopted many painting
devices, which brought certain originality into the development
of this type of art in the region.
Key words: graphic arts, fine art of Transcarpathia, graphic
techniques, socialist realism, modernism.
1. Вишеславський Г. Коло Бедзіра; вплив на сучасне мистецтво Ужгорода // Науковий вісник. – К., 2005. – С. 284-294.
2. Владич Л. Малярство Гаврила Глюка // Образотворче
мистецтво.– К., 1983. – № 6. – С. 22-24. 3. Гончарова Н. Ніколи не йду однією стежкою, каже людина, від картин якої
випромінюється тепло// Срібна Земля. Фест. – 2004. – № 21.
– 3-9 червня. 4. Островський Г. Образотворче мистецтво
Закарпаття. – К., 1974. – 198с. 5. Федорук О. Великий Глюк з
відстані часу // Каталог, К. – 2007. – С. 3-6. 6. Kaprálová D.
“Vojtech Borecký” // Сatalog.– Preśov – 2001. – С. 6-10
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викладач Закарпатського художнього інстуту,
м. Мукачево, Україна

ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКІ ПЕРЕДУМОВИ
СТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ
ШКОЛИ ЗАКАРПАТТЯ
Анотація. У статті досліджуються основні історикомистецькі явища, які вплинули на процес становлення образотворчої школи Закарпаття. Проблема розглядається
в контексті мистецьких подій Європи другої половини ХIХ
початку ХХ століття.
Ключові слова: образотворча школа Закарпаття,
етномистецькі традиції, Підкарпатський барбізон, пленеризм.

Вивчаючи історію утворення образотворчої школи
Закарпаття як частину всеукраїнського культурного
здобутку, необхідно розглянути та з’ясувати явища в
мистецтві, які цьому передували. Одним із засобів
вивчення явища в мистецтві є аналіз цієї епохи. Кінець ХIХ початок ХХ століття породив безліч нового у
мистецтві та філософії. Зростання індивідуалізму,
який проявився у титанічних спробах особи піднятися
над горизонтом суспільної свідомості, спричинило виникнення таких несподіваних поглядів на прекрасне,
що ще й сьогодні думки дослідників мистецтва на ці
процеси залишаються різними [8, 7]. Спроба дослідити мистецтво ХХ століття як явище синтезу вченого
мистецтва та примітиву і народного мистецтва виставляє перед нами цілий ряд завдань. Розглядаючи
образотворче мистецтво Закарпаття як невід’ємну
субстанцію європейського мистецького простору, необхідно враховувати всі аспекти, які стояли біля джерел цього явища. Важливим є оцінка саме історичних
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чинників, що були передумовою такого процесу. Українська історія, зокрема мистецтвознавство, сьогодні
формує усвідомлення і сприйняття національних витоків та дослідження мистецьких явищ ХХ ст. Відомо,
що саме цей час характерний утвердженням нових
стилів та напрямків. Чинники, які формували
ці тенденції були різні, інколи полярно протилежними.
Особливо важливим для України є на сьогодні усвідомлення необхідності дослідити всі події, що
історично формували мистецькі процеси нації.
Мистецьке життя Європи кінця ХIХ початку ХХ
століття залишило значний відбиток та задало нові
тенденції розвитку європейському мистецтву в
цілому та українському зокрема. Щоб зрозуміти епоху
та ідеї, що формували художні стилі, необхідно проаналізувати та зрозуміти історичне явище та його
причини, які стали рушієм цього процесу. Пошуки
новаторських ідей на той час привели до
утвердження різних напрямків та стилів. Час виходу
на європейську арену стилю модерн (у різних країнах
цей стиль мав власні назви: ар нуво, англійський
стиль, сецесія, стиль ліберті та ін.) не випадково збігся із пожвавленням інтересу до міських прикладних
ремесел і народного сільського мистецтва. Власне
цього традиційного примітивного мистецтва, котре вже
майже згасло в Західній Європі і йшло до занепаду в
Центрально-Східній. Здавалося, що етнотрадиційні
стереотипи, які були живою динамічною структурою
народного мистецтва, відійдуть разом з творцями. Але
етномистецька традиція була підхоплена і творчо засвоєна професійними художниками-модерністами, які
бачили в ній одну з протидій реалізму та еклектиці [10,
92]. Європейське мистецтво в стилі “модерн”, що за
своєю суттю було новою формою творчого мислення,
відзначено активізацією думки в контексті народного
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мистецтва. Загалом відбувається перегляд усталених
художніх критеріїв та утвердження нових світоглядних
принципів. Поняття “народності” несе за собою звернення до традицій народного мистецтва [9, 91-92].
Поява нових суспільних цінностей дозволяє відкрити
цілий пласт, “золотого запасу” етнокультур. У митців
відкриваються можливості почерпувати та аналізувати
торіння народної культури, яка була глибоко
обґрунтованою в плані традицій, семантики, філософії
та релігії. Закарпатська тема народного мистецтва була і залишається надзвичайно полігамною у зв’язку з
геополітичним знаходженням, де домінуюча етнокультура завжди збагачувалась традиціями інших
культур.
Будучи в підпорядкуванні Чехословацького уряду
(1917-1938), тогочасна територія Закарпаття активно
досліджувалась в культурно-мистецькому плані.
Народні традиції досліджувалися і перепліталися з
суспільно-політичними подіями того часу, та відображалися в культурній політиці держави. Зокрема вагомими є дослідження народного мистецтва М. Маковським, відомим мистецьким критиком, який в 1922 р.
приїхавши на Закарпаття та за півтора року зібравши
колекцію взірців народного мистецтва, сформував
виставку: “Побут та мистецтво Підкарпатської Русі”,
яка відбулася в Празі у березні 1924 року. Неймовірний успіх такого проекту дозволив видати книгу: “Народне мистецтво Підкарпатської Русі”, яка була віддрукована на п’яти мовах і, як зазначив А. Ізворин,
викликала значний інтерес та мала вплив на формування нового змісту в творчості мистецької інтелігенції Закарпаття [12, 401]. Саме на ґрунті засадних ідей,
народне мистецтво стає одним із критеріїв творчого
переосмислення митцями, вихідцями із Закарпаття,
та створення ними власного мистецького доробку під
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його впливом. Художники, як правило, вибудовували
свою філософію максимально наближеною до природи, саме до тенденцій народного мислення, в деякій
мірі банального спрощення та прямолінійності. Адже
лише народне мистецтво відзначено максимальним
узагальненням побаченого або уявного та відтворенням цього в матеріалі. Питання доцільності копіювання народно-мистецьких творінь було не актуальним.
Художник іде шляхом мислення в руслі народної філософії, легенд, фольклору, що було основою мислення також і народних майстрів. Невід’ємним формотворчим та стилістичним критерієм народно-мистецької творчості є узагальнення та стилізація. Такі
принципи стають динамічними критеріями творчої основи багатьох митців тогочасного нового вченого
мистецтва європейського простору. Це відбувалося з
огляду на тогочасну світоглядну систему, що мала на
меті змінити усталені норми мистецтва та культурну
політику часу в цілому. Предтечами нової політики
модерну були романтики. Це вони сміливо взялися
за перегляд усталених вартісних критеріїв. Так, культура середньовіччя у 1830-х рр. дістає визнання і підноситься на один рівень з культурою епохи Відродження. Водночас важливими ціннісними критеріями
стають поняття “народність” і “національність”, які тісно пов’язані здебільшого також з мистецтвом середньовіччя [5, 78]. Такі історичні події в мистецтві та
культурі в корені міняють методологію творчого підходу художників. Джерелом творчості багатьох митців стають теми народного мистецтва, вільні студії та
пленер. Пленер як здобуток “барбізонців” та імпресіоністів набуває ще більшої популярності в середовищі
художників. Завдяки пленеру організовуються творчі
групи однодумців, а згодом цілі мистецькі колонії.
Стосунки ученого мистецтва та фольклорної творчос127
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ті також набувають все тісніших контактів. Поєднання
таких ідейно-протилежних мистецьких шляхів породжує принципово нові мистецькі образи. Творчий
синтез формує гостро нові перспективи, які зададуть
тон мистецтву ХХ століття. Звичайно кожен наслідок
має причину. Причина – це намагання змінити соціально-світоглядну систему, яка приходила в занепад,
з іншого боку це наслідок – поява якісно нових шляхів
вирішення творчого процесу. Для митців відкрився цілий широкий пласт національно-культурного насліддя. Як пише мистецтвознавець О. Петрова: “Історія
мистецтва ХХ століття знає кілька періодів зближення вченого мистецтва з фольклорною творчістю. Інтерес професіоналів до фольклору проявлявся в періоди, що загрожували зламом соціально-світоглядної ситуації. Цей час, як правило позначений кризою
образотворчої системи і, відповідно, пошуками нових,
просторово-пластичних концепцій” [7, 21].
Заглиблюючись в мистецькі явища Європи
необхідно зауважити про події в мистецькому
просторі Європи середини ХIХ століття, які дали
поштовх подальшому розвитку мистецтва ХХ ст. в
цілому. Особливо це події у французькому живописі
середині ХIХ століття. Розглядаючи їх у загальноєвропейському просторі іде мова про об’єднання художників, яке дістало назву “барбізонці”. Саме художники, які об’єднались в цілях спільних дій, щодо
відношення природи та митця. Це об’єднання
присвятило свою творчість реалістичному пейзажу. В
більшості, їх облюбованою темою були пейзажі
околиць сіл, без зайвої надуманості, героїзму та
романтизму. Стан природи, настрій літнього дня з
його освітленням, тобто намагання уважно вивчити
природу правдиво її передати. Слід відзначити,що
саме пленеризм, як явище стає основою творчості
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митців. Дослідження митцем мінливості стану
природи береться за основу творчих доробок та
визначається
новий
критерій
професійного
вирішення складності, як стану природи так і пошуку
колористичних поєднань для вираження побаченого
на полотні. Одним із принципів, якими користувались
“барбізонці” є вислів Жуля Дюпре (1811-1889): “Небо
– завжди перед деревом, за деревом в дереві, небо –
це повітря”. Ці слова формують образно нове
уявлення кольорових співвідношень де домінантою є
передача настрою та повітря в пленері. Творчу концепцію барбізонської школи найгостріше висловив, в
одному із своїх листів 1854 року, ще один з яскравих
“барбізонців” – Шарль Франсуа Добіньї (1817-1878):
“Коли споглядаєш великий спокій суєта та суперечки
європейських кабінетів міністрів здаються ще більш
непотрібними та запитуєш себе, для чого потрібно
убивати людей, яким хочеться жити?” Що є свідченням суспільної кризи, яка сприяла пошукам
змістовно нових орієнтирів та підходів до творчості і
не тільки у мистецтві але і в переосмисленні
естетичних та суспільних цінностей того часу. Ідеї
об’єктивної реальності змінюються підкресленою увагою до внутрішнього життя особистості, стимулюючи
зростання суб’єктивізму, як у філософії, так і у мистецтві [1, 12]. “Барбізонська школа” та її ідеї пленеризму пізніше підхоплюють імпресіоністи та згодом ці
засади набувають більш широкого значення в
мистецтві Європи. Приводячи приклади “барбізонців”
закінчуючи початком ХХ століття, перш за все можна
говорити, що основною причиною таких явищ у мистецтві, були суспільно політичні проблеми та нові
пошуки митця-творця, що завжди було основною
динамічнамікою творчості, поступу в мистецтві. Це
явище відбулося на початку ХХ століття, також в
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мистецтві Угорщини та Закарпаття. Засновники мистецької школи Закарпаття будують свої принципи роботи на засадах пленеризму, що в свою чергу
дозволяє більш широко підходити до теми народного
мистецтва та розширювати її в напрямку жанрів,
зокрема творчої інтерпретації та дослідження.
“Підкарпатський Барбізон” виникає невипадково,
природний шлях становлення цього явища описує, у
свій час А. Ізворин тим самим утверджуючи під цим і
його зміст. Закарпаття під протекторатом Чехословаччини набуває статусу автономії, то чому би воно не
могло будувати в таких нових обставинах художню
автономію? Відповідаючи на це запитання А. Ерделі
та Й. Бокшай прийшли поступово до ідеї “Підкарпатського Барбізону” [12, 397].
В цілому, Україна кінця ХІХ поч. ХХ століття
історично перебуває під впливом різних державних
формацій. Схід перебуває під впливом Російської
імперії, захід розділений між Польщею, Угорщиною,
Чехословакією.
Що
відповідно
впливає
на
формування майбутньої мистецької мапи України.
Тобто, відбувався мистецько-культурний взаємо обмін.
Панівна
політико-економічна
формація
приносила з собою також і власну культуру, яка в
певній мірі, синтезувалася з домінуючою етнокультурою регіону. Політично, економічно та
географічно тогочасне Закарпаття перебувало під
впливом європейських подій. Відповідно всі процеси,
що відбувалися на європейському просторі та зокрема в Угорщині відбилися і на мистецькому майбутньому
Закарпаття.
Майбутні
художники
Закарпаття, що були вихованцями угорських,
австрійських
та
чеських
педагогів-художників
здобуваючи освіту в горожанських школах, гімназіях та
семінаріях. Саме на цій базі здобували основи мисте130
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цької грамоти. Так починаються відліки творчих шляхів
багатьох художників Закарпаття. А продовження мистецької освіти вони проходить у вищих учбових
закладах Будапешта, Праги, Мюнхена, Риму. Відбувається процес пізнання ними здобутків світової
культури, культурних традицій Європи та модних
тенденцій, що набували все більших обертів у Європі.
Йосип Бокшай з цього приводу пише: “Все, що ми
бачили довкола себе, все чому навчилися від своїх
незабутніх учителів, спонукало нас часто дбати не тільки про особисту творчість та успіх митця, але і про завтрашній день мистецтва, прагнути до організації і
утвердження своєї художньої школи. Це могло не тільки зберегти усталені давні традиції, але й було покликане продовжити і розвинути досягнуте в нашому мистецтві” [3, 34].
Ставлячи перед собою мету дослідити явище в
українському мистецтві, яке вплинуло на подальше
його формування, необхідно брати до уваги всі
історичні обставини до цього причетні. Враховувати
також багатогранні зв’язки суміжних етнокультур, які
історично пересікалися з українською. Дослідження
вітчизняного образотворчого мистецтва у ХХ ст.
розглядається в ракурсі взаємовпливів цих культур,
традицій, що історично переплітались та збагачували
українську культуру. Як пише мистецтвознавець Р.
Шмагало: “Зв’язок українського мистецько-освітнього
процесу з європейським сприймається, як об’єктивна
історична константа, утверджена історією України та
інших європейських країн ХIХ-ХХ ст.” [11, 217].
Окреслення комплексу явищ, що були пов’язані з
мистецьким життям яскраво можна простежити в
творчості художників Закарпаття в першій чверті ХХ
ст. Мистецькі традиції тісно пов’язані з народним
мистецтвом та мистецтвом Європи, яке на той час
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перебуває в періоді змін та формування нових
шляхів мистецько-філософського мислення. Зокрема,
наприкінці ХIХ ст. та початку ХХ століття Закарпаття
перебуває під владою Австро-Угорщини, що
відповідно вплинуло на різні аспекти життя краю в
тому числі на формування власної образотворчої
школи.
Доцільно розглянути мистецькі поді в Угорщині,
що безпосередньо мали вплив на формування
традицій
мистецької
школи
Закарпаття.
В
образотворчому мистецтві Угорщини відбувалися на
той час складні процеси. У середовищі де домінували
реалізм, часом еклектика, часто натуралістичні
пейзажі,
зароджувалися
нові
напрямки,
що
відповідали мистецьким пошукам в інших європейських країнах. Європейські модні тенденції диктували
свої параметри, щодо нового в мистецтві. В Мюнхені
у приватних студіях проходять практику багато художників. Випускники академій та інші митці,
вважали,
що
для
вдосконалення
творчої
майстерності необхідно було їхати до Мюнхена. Це
місто вважалося осередком мистецтва та мистецької
науки тогочасної Європи, в середовищі художників
його називали “Баварські Афіни”. Приватні студії та
школи збирали навколо себе однодумців митців, що
мали на меті підвищити свій професійний рівень у
реалістичному мистецтві. Ці тенденції набувають
розмаху в Європі а також і в Угорщині. З 1896 року
провідним центром, де кристалізувалося нове мистецтво Угорщини, була літня школа живопису в
Надьбані (тепер Бая Маре, Румунія) під керівництвом
Шімона Голлоші та Кароя Ференці. Пізніше у 1912
році новоутворена у місті Кечкемет в Угорщині мистецька колонія очолюється К. Ференці Сюди в 1913 році був запрошений на творчу практику студент худож132
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нього інституту Адальберт Ерделі [6, 14-16]. Що в свою
чергу дало поштовх майбутній творчості митця в напрямку пленерного живопису. На подібних засадах
мистецької колонії пізніше будують свої творчі
стосунки А. Ерделі та Й. Бокшай формуючи біля себе
творчу групу художників, до якої підключається Ф.
Манайло. Якість такої групи визначалася в першу чергу
активною творчою роботою та основами мистецької
грамоти. Ця команда складалася нетільки з досвічених,
але також із молодих художників тобто учнів: Е. Контратович, А. Коцка, З. Шолтес, А. Борецький, А. Добош,
що пізніше стануть кістяком образотворчої школи
Закарпаття.
Наприкінці ХІХ ст. мистецька освіта у Європі
набуває більш індивідуального характеру. Багато
відомих митців створюють власні педагогічні системи
для подолання однобокості академічного методу. Як
відомо, академічне гальмо першими подолали
“барбізонці”, а згодом – “імпресіоністи”. Подібні завдання ставлять перед собою і митці у кінці ХIХ ст. Починаючи від 1891 р. і впродовж чотирнадцять років,
власну педагогічну систему розвивав видатний словенський митець Антон Ашбе (1862-1905), який працював у Мюнхені. Він притримувався принців
живописної передачі у живому мінливому образі,
якою вона є в дійсності. Подальша творча практика
учнів А. Ашбе зробила його метод надбанням
багатьох європейських шкіл [4, 3]. Розглядаючи
предметний простір, як мінливе середовище художник повинен був приймати швидке та правильне
рішення. Подібними принципами користуються також
художники, що виходять та працюють на пленері.
Тому, передові традиції у мистецькій освіті кінця 19
ст. є не що інше, як ті ж принципи, якими у свій час
користувалися “барбізонці” та імпресіоністи, які теж
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будували свої засадні принципи на першому
враженні.
Художники – Шімон Голлоші та Карої Ференці,
також формують біля себе однодумців, що
притримуються поглядів, щодо вдосконалення
творчої майстерності в умовах пленеру. Обидва ці
майстри та вчителі виходили з принципу, що основою
мистецтва є навколишній реальний світ, який мав
навчитися зображувати живописець. Працюючи в
мистецькій колонії містечка Надьбань, Шімон Голлоші в роботі зі своїми учнями враховував нові тенденції утвердження в живописі реалізму і його
різновидності – натуралізму, що передбачало точне
відтворення зображуваної натури, як її бачить око
художника.
Шімон
Голлоші
став
одним
із
найзнаменитіших в Європі кінця ХІХ століття
вчителів рисунку та живопису, у майстернях якого
навчалися такі відомі в майбутньому митці як І.
Грабар, Д. Кардовський (Росія), О. Мурашко, В.
Кандінський (Україна), Я. Торма, І. Реті, К. Ференці, І.
Грюнвальд (Угорщина) та сотні інших художників
[6,10]. За час існування “Надьбанської школи” її
відвідало близько 150 митців, яких об’єднував творчий дух новаторських пошуків. Їхніми зусиллям було
створено нове явище у світовому мистецтві, ствердило своє право на існування поряд із так званим
“салонним мистецтвом”. Приклад “Надьбанської
школи” активно підхопили митці Закарпаття,
насамперед А. Ерделі та Й. Бокшай, створивши передову школу живопису [11, 32]. Важливим для
мистецтва
Закарпаття
стало
надбання
цієї
мистецької школи, що безпосередньо вплинуло на
творчість засновників Закарпатської мистецької школи. А. Ерделі був учнем К. Ференці та І. Грюнвальда,
які в свою чергу привили знання та досвід здобутий
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ними в “Надьбанській школі” Пленеризм, як явище,
формує цілу концепцію, що домінувала в даній школі,
а також була одним із важливих та засадних факторів
у митців Закарпатської мистецької школи. Пізніше Й.
Бокшай відмітить: “В кінці ХІХ початку ХХ століть в
мистецтві багатьох країн відбувався процес творення
і зміцнення своїх національних художніх шкіл, що
протиставляли
себе
салонному
офіційному
мистецтву. Приклад Надьбанської школи, що довкола себе об’єднала зацікавлених у розвитку на своїй
батьківщині справді національного мистецтва з
істинно народною традицією художників-реалістів,
був перед нашими очима” [3,3-4]. Про вагомість авторитету Карої Ференца пише Адальберт Ерделі у
своєму щоденнику:” На мою думку, Карої Ференці
стоїть вище французьких імпресіоністів”. Роблячи
такі висновки можна вважати, що А. Ерделі пройшов
етап переосмислення досягнень імпресіоністичної
школи, та зробив відповідний крок вперед в плані самовдосконалення та пізнання нового, прогресивного і
це нове формувала в художниках Надьбаньська
школа на чолі з її провідниками.
Національно мистецький патріотизм засновників
мистецької школи був важливим елементом
формування традицій у осередку мистецького
простору тогочасного Закарпаття. Домінуючими та
засадними принципами є максимальність наближення до природи, та внутрішнього змісту народного
мислення.
Дещо
банального
спрощення
та
прямолінійності і водночас автентичної індивідуальності та унікальності, що є притаманне народному
мистецтву. Адже саме воно відзначається максимальним узагальненням побаченого або уявного та
відтворення його в матеріалі. Незмінним джерелом
натхнення, міцним фактором культурної само
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ідентифікації залишалися національна самобутність і
регіональні особливості, серед яких особливо вартує
наголосити на народному мистецтві Закарпаття, та
оригінальному світогляді провідних митців-професіоналів, неперехідному значенні природи краю, яка
вплинула на колористичні, композиційні, формотворчі
принципи закарпатського образотворчого мистецтва
[2, 7-8]. Саме завдяки засновникам мистецької школи
Закарпаття та їх учнам, поняття пленеру набуває
більш широкого змісту. Пленер стає не тільки
можливістю малювати на повітнрі, але включає в
себе дослідження митцем народної культури, побуту,
фолькльору та народної філософії, що була
заключена в легендах, піснях, приказках та казках.
Кожен мистець мав власний невеликий музей, що засвідчувало причетність до явища в українському
мистецтві, яке називається “закарпатська школа
живопису”.
Ставлячи перед собою завдання дослідити
історичні передумови формування мистецької школи
Закарпаття можна зробити висновки та відмітити
декілька причин цього явища:
1. Перш за все це митці, які були вихідцями із
Закарпаття, кі в процесі вишколу пізнавали ідеї
Європейських напрямків в мистецтві, що в свою
чергу несло певні філософсько-естетичні погляди.
Звязок часів “барбізонців”, “імпресіоністів”, “модерну”,
що мали спільні ідейно-засадні принципи, та їх вплив
на
формування
образотворчого
мистецтва
Закарпаття.
2. Модернізм – як явище, в мистецтві Європи
визначає пріоритетні напрямки діяльності митців в
дусі народного мистецтва, що стали визначальними
в розвитку етномистецьких традиції Закарпатської
мистецької школи.
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3. Мистецькі утворення Угорщини – Нодьбаньська
та Кечкеметська колонії, школа Антон Ашбе, які
стали прикладом для митців Закарпаття в контексті
пленерного живопису, на етапі становлення власної
мистецької школи.
Annotation. The article investigates the major historical
and artistic phenomena that affected the process of formation of
the pictorial school of Transcarpathia. The problem is reffered to
in the context of the art events in Europe in the second half of the
19th and beginning of the 20th century.
Key words: Fine art School of Transcarpathia, ethnicalartistic traditions, Pidkarpatskiy Barbizon.
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ОСОБЛИВОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ
ЗАКАРПАТСЬКОГО МИСТЕЦТВА У РАДЯНСЬКИЙ
КОНТЕКСТ (ТЕНДЕНЦІЇ 1945-1954 рр.)
Анотація. У статті зроблено спробу прослідкувати
взаємодію закарпатських митців з радянською владою в
період з 1945 до 1954 р. На прикладі життєвих ситуацій
видатних закарпатських художників А. Ерделі, Й. Бокшая
та Ф. Манайла простежуються методи нав’язування
художникам ідеологічних вимог та принципів соціалістичного мистецтва.
Ключові
слова:
соціалістичний реалізм.

тоталітаризм,

ідеологія,

Розвиток українського мистецтва в реаліях
сьогодення вимагає принципового переосмислення
мистецьких подій та художніх процесів, що
розгорталися у ХХ столітті. Здобуття Україною
незалежності надало можливість реставрувати, а
точніше переглянути тлумачення мистецьких процесів, що розвивалися за умов тоталітарного режиму.
Зіставлення і критична оцінка суперечливих
складових розвитку образотворчого мистецтва в
Україні упродовж ХХ століття, й усвідомлення нанесених деформацій, переосмислення замовчуваних
або применшуваних явищ зумовлюють новий погляд
на художні процеси, що відбувалися в регіонах,
зокрема Закарпатті.
Тоталітарна
доба
в
історії
Закарпаття
розпочалася об’єднанням із “єдиною дружною сім’єю”
– Радянським Coюзом. Надії та очікування ніяк не
асоціювалися із стражданнями та політичними
репресіями, які охопили на той час увесь радянський
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простір. Панівна комуністична ідеологія, що
сприймала все європейське з пересторогою, а радше
із упередженням чи повним запереченням, прагнула
перетворити цей чарівний куточок – Срібну Землю на
типовий радянський простір.
Мистецтво
Закарпаття
опісля
приєднання
опинилося в ситуації, коли потрібно було
дотримуватися сталінського заповіту “спільного і
єдиного”, ідеологічно правильного. Новій владі вкрай
необхідними були пролетарські митці – “товариші-художники”. Керуючись апробованими методами, в
мистецтво краю вживлюється геть іншородне тіло –
соціалістичний реалізм, основними вимогами якого
було “правдиве, історично-конкретне зображення
дійсності у її революційному розвитку” [1, 81].
У висловах одного з найактивніших апологетів
соціалістичного реалізму – Максима Горького
знаходимо
мету
цього
творчого
методу:
“безперервний розвиток найцінніших індивідуальних
здібностей людини заради його перемоги над силами
природи, заради його здоров’я та довголіття, заради
великого щастя життя на землі…” [1, 79].
На зорі радянської влади класик радянської
літератури стверджує та прославляє особистість, у
творчості якої не стоїть першорядним завданням
оспівування здобутків нового ладу та його вождів.
Офіційна назва “соціалістичний реалізм” була представлена у передовій статті “Літературної газети” 29 травня
1932 р. та повторена Сталіним на зустрічі з письменниками у Горького 26 травня 1932 року. На перше місце
висувається ідейно-творча спрямованість діяльності художника, а мистецтво трактується як знаряддя перетворення світу у світлі певних соціально-ідеологічних програм, як елемент класової практики. На довгі роки у радянському мистецтві запанував метод соцреалізму, інструментами якого були грубе втручання у творчість,
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нетерпимість до “чужорідних” художніх явищ.
Домінантою стає авторитарне управління та нормативні
програми, що не могло не відбитися на стилістиці творів. Починає панувати канон та схематичність, що
перешкоджає розвитку творчої індивідуальності.
Тоталітаризм нового ладу позначився на культурі
краю, де національне самоствердження відбулося за
часів Чехословацької Республіки, президент якої
Масарик стверджував, що “національна ідея є ідея
культури” [2, 99]. У той час Закарпаття за
короткий період виривається з пут культурної
законсервованості, що тривала століттями.
Пошук мистецької самототожності на культурній
мапі Європи, який розпочали Адальберт Ерделі та
Йосип Бокшай. Ще у 1927 році в Ужгороді було
відкрито “Публічну школу малювання”, а 1931 року –
“Товариство діячів образотворчих мистецтв на
Підкарпатській Русі” – творче об’єднання художників,
де членство визначалося лише мистецьким рівнем,
незалежно від національності чи політичних поглядів.
За висловом відомого угорського критика Ернеста
Каллаї у творчості митців прослідковуються “незаперечні слов’янські властивості, що дуже відрізняють
їх від угорського сприйняття” [4, 36]. У 1940 році він
відзначає “автономну, своєрідну карпатську художню
одухотвореність” [4, 38], що домінує у творах
тогочасних художників. Не дивно, що більшість
художників з приходом нової влади щиро раділа та
мала великі надії “…перетворити Закарпаття на
квітучий край Радянської України”, на “…край трудівників, що стали господарями своєї землі” [7, 52]. У
цьому аспекті не виникає ніяких суперечностей чи
незадоволення митців, які були зацікавлені у
розвитку “обласної школи живопису у рамках інтернаціонального за своїм характером радянського
мистецтва” [7, 2].
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Чи очікували закарпатці тих наслідків, які одразу з
приходом
радянських
військ
“відкоригували”
усталене, навіть в умовах військового часу, життя?
Репресії угорців та німців Закарпаття, ліквідація
греко-католицької церкви, конфіскації “ворожої”
літератури, комендантські години – лише частина
“новацій” радянської ери. Закарпаття поринуло в
новий етап своєї історії – “інший ступінь свободи”, де
свобода стає залежною від основного мірила буття і
загальнолюдської свідомості – ідеології. Художники
не могли уникнути ідеологічного пресу і в різний
спосіб намагалися пристосуватися до тогочасних
реалій.
Сьогодні, коли тоталітарна система вже не існує,
спробуємо проаналізувати шляхи інтеграції живопису
Закарпаття до радянського образотворчого мистецтва
та наслідки цього процесу.
Нова
радянська
влада,
впроваджуючи
соціалістичні порядки на територіях, що були
приєднані останніми, діяла виважено й без поспіху.
Застосовувались менш різкі та агресивні методи, що
були випробувані на українських землях у 20-30-х
роках. Разом з тим, слід відзначити і позитивні
зрушення у загальноестетичному сенсі, що відбулися
у житті області. У 1945 році в Ужгороді відкрито Державний університет, 1946 року – створено обласну
організацію закарпатських художників УРСР, Закарпатський обласний державний
український
музично-драматичний театр, відкрито обласну філармонію та наукову бібліотеку, 1948 – обласну картинну
галерею. Ідейно-концептуальна мета соціалізму, що
спонукала до творчості широкі народні маси, на
перших порах активізувала розвиток науки, культури
та мистецтва Закарпаття. На фоні українського мистецтва, що було ідеологічно програмним, де та чи
інша подія або художній твір присвячується
історичній даті, мистецтво Закарпаття вписується у
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всі норми та вимоги соціалістичного життя. Так, у
1946 році Друга обласна виставка образотворчого
мистецтва Закарпаття в Ужгороді ініціюється
“рішенням Закарпатського облвиконкому, обкому
КП(б)У та облуправління Спілки радянських художників” і присвячується 29-й річниці Великої Жовтневої
революції та 2-й річниці визволення Закарпаття.
Із середини 40-х років в українському живописі почала домінувати підміна зображення реального
життя його прикрашанням. До творчості художників
ставилися
тематичні
вимоги,
заохочувалося
зображення переваг радянського способу життя, відновлення зруйнованого народного господарства,
боротьба за мир та дружбу народів. Нове звучання
отримує тема праці та соціалістичного побуту. Для
живопису Закарпаття, яке вирізнялося на загальноукраїнському фоні своєю індивідуалістичністю, існуванням поза політикою, своїми формальнопластичними та естетичними прийомами й методами
ця тематика була явно чужорідною. При зовнішній
близькості до західного мистецтва сприйняття завдань
мистецтва у Закарпатті було дещо відмінним.
Сприйняття світового доробку й модернізмів йшло тут
складними, опосередкованими шляхами, трансформуючись в першу чергу крізь місцеві естетичні традиції,
сакральне мистецтво та національні культурні орієнтації.
Підтвердженням цього факту є творчість
Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая та Федора
Манайла – найяскравіших представників живопису
першої половини ХХ століття на Закарпатті. У
соціально-побутових сценах чи жанрових композиціях
Манайла розкривалася закарпатська дійсність, де все
“осмислено і окроплено гіркими сльозами журби і
туги”. Майстер жанрових композицій – у своїх “оповідях про минуле і у мріях про майбутнє” [3, 266-267] –
завжди був невіддільним від людей. Життя рідного
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краю показував через призму фольклору та народної
психології, висвітлюючи насамперед глибинний
внутрішній світ закарпатців. У роботах відчувається з
одного боку експресія, навмисне спрощення,
небагатослів’я, з іншого – поліморфний, непередбачуваний, іноді максимально суворий, вимогливий
до правди життя живопис.
У натюрмортах, побутових сценах, пейзажах чи
сакральних монументальних композиціях Бокшая
виразно проступає замилування красою Закарпаття.
Життя народу і природа краю – основна тема і зміст
творчості митця. Трактування образів не як
етнографічних персонажів, а глибоко реалістичних
представників народу – особливість творчості митця,
в якого імпресіоністична манера живопису сприяла
ліричному розкриттю обраної теми. Художник
свідомо уникає схематичності та ідеалізації. Особливість композиційних рішень дозволяла досягнути панорамності, епічності звучання. Реальна, невигадана
краса рідного краю та його представників становили
для Бокшая єдину й найвищу естетичну цінність у
живописі.
Головною проблемою художнього процесу в
Закарпатті післявоєнного періоду можна визначити
зіткнення, з одного боку, прагнень національного
самовизначення та збереження засад модерного
мистецтва, а з другого – пошуку шляхів розвитку в
українському
культурному
просторі.
Це
поособливому виділяло регіональну школу живопису,
яка відразу завоювала авторитет у Києві та Москві.
Митці активно беруть участь у всеукраїнських та
всесоюзних виставках, відвідують художні виставки,
музеї і галереї в Києві, Ленінграді та Москві.
Але попри всю “неподібність” художники
Закарпаття все більше відчувають “зашморг”
ідеологізації у мистецтві. Так, на II обласній виставці
із 32 учасників тільки двоє виставили твори в дусі
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нових віянь. Василь Свида представив 8 робіт, серед
яких тарілки із портретами Сталіна та Леніна,
“Прощання партизана!” та “Зустріч Червоної Армії”, а
скульптор Іван Гарапко – бюст Сталіна та ескіз до композиції “Партизани”. Серед інших творів найбільшу
кількість становили пейзажі та натюрморти, в яких зберігалась традиція колористичного живопису з елементами “реалістичного відображення…” і “правильного
розуміння проблем та прагнень закарпатського народу
до свободи” [5, 5].
Період
“очищення”
культури
краю
від
націоналістів, куркулів та клерикалів набирає обертів
у 1947 році. Радянська влада, усвідомлюючи
авторитет відомих митців серед інтелігенції та
місцевого населення краю (таких, як А. Ерделі, Д. Задор, П. Сова, П. Милославський), у своїх інтересах
поступово і неухильно “звільняється” від їхнього
впливу на культурне життя області. У 1946 році –
усунено з посади ректора Ужгородського державного
університету – філолога та історика Степана Добоша,
Петра Сову – видатного історика та краєзнавця, першого мера Ужгорода, заступника Голови Народної
Ради Закарпатської України призначають ненадовго
директором художнього музею, а згодом звільняють, у
лютому 1947 року без усяких пояснень Адальберту
Ерделі пропонують звільнити посаду директора Ужгородського художньо-промислового училища [6, 159].
Кампанія наступу на “космополітів”, розгорнута на
пленумі правління Спілки радянських письменників
України, охопила середовище художників Закарпаття у
1949 р. Пропагандистський апарат обирає серед митців
“героя” та “антигероя” – двох друзів, поборників однієї
ідеї і, зрештою, справжніх митців – Й. Бокшая та А.
Ерделі. Моральний тиск й цькування одного із засновників закарпатської професійної школи живопису і
звеличення іншого – вульгарні та гнітючі методи,
якими користувалася радянська ідеологія.
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У творчості Ерделі зажди дотримувався власних
принципів, тож його твори ніяк не вписувалися у
деформований
ідеологічними
настановами
тогочасний живопис. У березні 1949 року в
друкованому органі обласної організації комуністичної партії газеті “Закарпатська правда” Ерделі звинуватили у формалізмі, назвали “буржуазним естетом”. На загальних зборах Спілки художників його засудили за “помилки” у розбудові соціалістичного
ладу. Як наслідок – відсторонення від керівництва
обласною організацією Спілки художників. Творчість
митця критикується за барвистість та “зневажливе
ставлення до форми” [8, 2], ескізність, манірність та
стилізаторство. Художник почувається розгублено і
невпевнено, нищівна критика у пресі накладає
відбиток на його творчість. В атмосфері психологічного терору митець ніяк не міг зрозуміти, що
від нього вимагалось, пропоновані методи соцреалізму ніяк не узгоджувалися з європейським
світоглядом художника. Незважаючи на певну
кількість творів у дусі “актуального” радянського мистецтва, Ерделі до кінця життя перебував під
особливим наглядом ідеологічних структур.
Імовірно, що ставлення нової влади до Й. Бокшая
було не таким вже однозначним. Адже довоєнний
період митця був насичений фактами, не сумісними
із званням “радянського художника”: російський
полон у статусі солдата австрійської армії,
захоплення сакральним монументальним живописом і
т. д. Художника, який твердо cтояв на позиціях
національного романтизму зробили прикладом для наслідування, зразковим радянським митцем. У післявоєнний період в його творчості домінує жанр пейзажу,
що найменше піддавався ідеологічному аналізу.
Оскільки метод реалізму був основним у художній
практиці пролетарського мистецтва, твори Бокшая у
цілому задовольняли всі вимоги радянської діалектики,
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соцреалізму. Він залишився вірним своєму захопленню
природою Закарпаття. Емоційно-психологічні пейзажі
митця були спрямовані не на безпосереднє відтворення соціальної тематики і, хоч виходили далеко за площину інтересів соцреалізму, вільно могли трактуватися
як далека мета соціально-художньої свідомості
радянської епохи.
Тоталітарна влада усіляко відзначала митця. У
1951 році Бокшай першим серед закарпатських
художників отримав почесне звання заслуженого
діяча мистецтв УРСР. Цього ж року його запрошують
на
посаду
доцента
живописного
відділення
Львівського інституту декоративного і прикладного
мистецтва.
У щоденнику Адальберта Ерделі знаходимо
записи, які митець зробив для наступних поколінь
після першої та єдиної персональної виставки за
часів радянської влади у 1955 році. Він висловлює
переконання, “що серед великої кількості блискучих
художників, яких ми зустрічаємо в історії мистецтва,
небагато справжніх митців… Даремно мене били,
терзали як газети, так і художники…Ерделі може
критикувати тільки суб’єкт, що володіє значною багатосторонньою підготовкою, що сам є грамотним і багатостороннім…” [6, 181].
Попри всі складні обставини, в яких перебували
творчі
особистості,
стосунки
засновників
закарпатської школи живопису Ерделі та Бокшая не
зазнали краху. Головну причину слід шукати у
світоглядних позиціях обох митців – у характері одержаної ними європейської мистецької освіти,
сформованих здорових естетичних принципах, підкріплених
довоєнним
періодом
творчості,
у
моральних, гуманістичних засадах.
Політичні та соціальні події, що охопили
Закарпаття після приєднання до Радянського Союзу
й УРСР відразу зачепили і життя творчої інтелігенції
146

ХУДОЖНЯ СТРУКТУРА КУБОФУТУРИСТИЧНОГО ПОРТРЕТА

краю. 1945-1954 роки – період переосмислення і
адаптації до умов офіційного радянського мистецтва
у закарпатському живописі. Реакція митців була неоднозначною і сьогодні потребує об’єктивного
висвітлення без ідеологічної цензури.
Annotation. The article is an attempt to observe the interaction of Transcarpathian artists with the Soviet power in the
period from 1945 till 1954. The methods of thrusting the
ideological demands and principles of socialist art are traced on
the examples of the life situations of the outstanding
Transcarpathian artists Erdeli, Bokshay and Manaylo.
Key words: totalitarism, ideologt, socialist realism.
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Анотація. У статті зроблено спробу розглянути кубофутуристичні портрети українських художників, закцентовано на актуальних питаннях, що стосуються
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авангард,

порт-

…Зображення реального, – художньо не
деформованого й не трансформованого, –
не може бути предметом живопису.
З каталогу десятої державної виставки.
Безпредметний живопис і супрематизм.
М., 1919, с. 22-23

Відроджуючи духовні цінності – як національні, так
і загальнолюдські, – ми не повинні забувати про становлення кращих традицій власної національної культури. Тому особливо актуальним для дослідження є
такі прояви української культури, в яких вона з рівня
провінційності виходить на рівень кращих світових
досягнень. Саме таким проривом на світовий рівень є
творчість представників українського художнього
авангарду.
Українське авангардне мистецтво й особливо його
світоглядний, філософсько-естетичний аспект на сьогодні залишаються ще малодослідженими. Тема українського авангарду як загальноєвропейського художнього явища займає одне з основних місць у числен148
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них ґрунтовних працях відомого дослідника Д. Горбачова. Протягом багатьох років українські мистецтвознавці О. Федорук, О. Тарасенко, О. Лагутенко, Л. Соколюк вивчають ук- раїнський авангард як європейське культурне явище. Ці науковці одностайно
засвідчують неповторність та оригінальність українського авангардного мистецтва й культури загалом.
Щодо вивчення кубофутуризму, то першими, як
окремий напрям, його вивчали зарубіжні науковці Дж.
Ліста, А. Наков, росіяни М. Харджиєв, Д. Сараб’янов, Є.
Бобрінская. В науковий і творчий обіг введений
великий матеріал, багато з’ясовано й висвітлено у
процесах виникнення та розвитку кубофутуризму. Однак в міру наростання інтересу дослідників до нього
з’являється ризик кривотлумачення самої сутності
цього творчого напряму.
Портретний живопис, на рівні з іншим ведучим пейзажним жанром, в живописі кубофутуризму займає
помітне місце. Портрет складав істотну частину спадщини таких авангардних художників, як Олександр Богомазов, Анатоль Петрицький. Роботи цього жанру
присутні у творчості Володимира та Давида Бурлюків,
Василя Єрмилова, Віктора Пальмова та Казимира Малевича. Звісно, що розвиток портретного жанру завжди з належною увагою вивчався критиками та теоретиками мистецтва. Проте цей розвиток не був однозначним. Та чи міг він завжди протікати однаково
інтенсивно? З часом він народжував свої проблеми,
нові творчі ідеї, що охоплювали нові кола питань та
тем. Тому портрет міг бути жанром, більш або менш
захоплюючим для художника, а його зміст міг змінюватися й змінювався.
Ми не маємо на меті розповідати про історію портретного живопису. Мета роботи інша: пропонуємо розглянути кубофутуристичні портрети українських
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художників. Не претендуючи на всеоб’ємний аналіз,
хотілося б зупинитися на актуальних питаннях, що
стосуються природи портретного мислення художників-авангардистів у створенні кубофутуристичного
портрета.
На початку ХХ століття портрет перетворився на проблемний, глибоко філософський жанр, що сполучав у
собі найсу перечливіші тенденції, яскраві реалістичні
індивідуальні характеристики й абстрактно експресивні деформації моделей. У новому кодексі художніх формул однією з центральних була опозиція
“реальне – безпредметне”. Такі напрями у мистецтві
початку ХХ століття, як кубізм, футуризм, супрематизм, перестали копіювати реальні предмети, вони
звели себе до іншої площини, що пов’язувала реальне із збагненням інтуїтивного, і це було тим зерном, із
якого розвивався правдивий сучасний, на той час,
твір мистецтва. Оскільки художник творить “із себе”,
являючи собою джерело, то головна функція його
свідомості – це критичне переосмислення інтуїцією
власної природи. Так, через особисте перетворення
зримого висувалося поняття творчого розрахунку,
поєднання художніх засобів із художньою метою для
абстрактної творчості. Кубофутуризм, дав єдине у
мистецтві за силою, гостротою вираження злиття
двох світів – суб’єктивного й об’єктивного, тобто перетвореного й реального. Тут виникає питання: саме у
чому проявляється “суб’єктивність” художника при
створенні портретного образу? Лише у праві добору
головних, визначальних рис оригіналу, вірності натури
або в свободі творчої фантазії, утвердженні якоїсь нової та більш широкої реальності, ніж даний “оригінал”?
В історії мистецтва ще не було епохи, яка б сумнівалася в необхідності “подібності” між портретом та
моделлю. Але сама “подібність” кожного разу розумі150

ВІСНИК Львівської національн ої академії мистец тв. Спецвип уск.

лася, вочевидь, історично специфічною. Звісно, проблему подібності ставили під сумнів у деякі періоди
розвитку європейського мистецтва – в основному в
моменти кризові або переломні. Цікаво уявити, як розуміли авангардисти поняття “подібності”. Раніше, в
естетиці попередніх епох, проблема схожості пов’язувалася з теорією наслідування, копіювання і була у
цьому смислі досить зрозумілою. Однак авангардисти
не задовольняються теорією наслідування: “...зображення реального, – художньо не деформованого й не
трансформованого, – не може бути предметом живопису”, – констатують вони [1, 22-23]. Отже, теорія наслідування змінюється на теорію вільної інтерпретації
натури, її творчого перетворення, тим самим загострюючи питання про схожість.
У мистецтві кубофутуризму домінували дві проблеми: пошук сутності й ефективне використання у
живописі руху. Реальність, про яку так багато говорили, часто, хоч і не завжди, була метафізичною. У художників-авангардистів невловима сутність асоціювалась з динамічним або віталістським розумінням
космосу, і з такої точки зору, такі художники не були
ідеалістами, але намагалися зобразити на полотні
конкретні енергії, сили, потенції й ритми. Цікавість до
індивідуальності, особистості художника мала безпосереднє відношення до пошуків сутнісної реальності,
так як процес збагнення художником життєвих сил,
властивих предмету, і в подальшій передачі їх глядачу
через твір мистецтва міг бути виключно особистим і
підсвідомим; відчуття передавали лише поверхневий
світ того, що ми бачимо, багато в чому тотожний для
усіх людей. Відмінності виникали з “підсвідомого”,
“внутрішньої необхідності”, “інтуїції”.
Звертаючись до естетики авангарду 1910-1915-х
років, можна говорити про формування уявлень про
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особливий зір – зір внутрішній, що здійснюється без
очей. Контекстом для таких концепцій були наукові
дослідження фізіології зору, але в більшій мірі “нова
містика”, філософія, та психологія [2]. Увага художників-авангардистів була сконцентрована на відкритті нових можливостей у свідомості та психіці людини. Пафос відкриття нової психіки, нового зору, нових органів
відчуття й свідомості складав основу футуристичного
міфу. Він сформував багато положень естетики:
алогізм та абсурдизм, акцентування несвідомої механіки творчості, захоплення інфантилізмом та примітивом, цікавість до різного роду технік психічних
трансформацій.
Концепція “психічної еволюції” отримала розвиток
у кубофутуристичних портретах, де особливу роль відіграють засоби виявлення ще не відомих, не свідомих джерел нового значення і нового сприйняття. К. Малевичу належать такі слова: “Бачити світ ще не значить бачити його очима, але бачити світ можна і
знанням, і всім єством, <…>, в нашому психічному
світі фіксується нова реальна уява про сучасний стан
нашого світорозуміння або ж в психічному світі мозок
наш відображає як у дзеркалі свій реальний стан” [3,
226]. Єдине, що дає нам інше, сучасне сприйняття
світу, та відчуття нової реальності це – “мозковий
екстракт вражень” [4, 62].
Подібний “екстракт вражень”, зауважуємо у класично-кубофутуристичному творі А. Петрицького –
“Портрет Ольги” (1920 р.). Особливості композиційної
структури портрета зумовили особливе відтворення
зовнішнього вигляду моделі. В обличчі підкреслено
форму носа і повні вуста, які трактовано цілком площинно, утрирувано й форму очей, але разом з тим не
втрачено відчуття зосередженого погляду. У подібному тлумаченні обличчя, – особливо носа у формі ко152
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нуса й тіней навколо голови, відзначаємо подібність з
кубістичними портретами П. Пікассо, однак обличчя
моделі виражає ніжність, котра повністю відсутня в
портретах всесвітньовідомого майстра.
Зображена модель у картині зайнята музикуванням. Визначити інструмент, на якому грає Ольга,
неможливо, оскільки в композиції його немає! Утім, у
лінійно-площинному ритмі вгадуються абриси, схожі
на форму кришки рояля. Музичний інструмент перетворюється на умоглядну категорію, тобто умовний
предмет, де вихоплюються окремі деталі – прикмета,
ознака існування. Цього цілком достатньо для створення композиційної та ігрової інтриги, що загалом
властиво кубофутуризму.
Відзначимо, що однією з основних тем футуристичного мистецтва, було створення синтетичного твору,
який одночасно передавав би багатоманітні відчуття і
впливав на різні органи сприйняття. Таке мистецтво,
було аналогом реальності, а точніше – нової реальності. Істотне місце тут належало експериментам в
галузі синестезії (коли художники намагалися передати на картинах музичні відчуття). Характерно, що саме
музикування моделі в “Портреті Ольги”, в яких лінії й
ритм, звільнені від зображальної функції, створюють
свого роду візуальну музику.
У теоретичних побудовах низки українських художників новий живопис із простору реальних зорових образів та світу фізичних законів немовби переноситься до галузі свідомості, психіки, а матеріальні
форми картини дають лише імпульси, вихідні елементи для власних внутрішніх споглядань, що її розглядає людина. “...Відчування ґрунтується на ритмічних властивостях (рух), на певній їх дії на наші нервові центри, які передають відчування свідомості,
...що ж робить свідомість з одержаним відчуванням.
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Вона сприймає його, але судить про нього лише на
підставі спогадів” [5, 143] – такі положення нового
принципу сприйняття розробляв О. Богомазов. Зображення набувало тієї форми, яку мають сліди
побачених образів, предметів у мозку художника, що
володіє “великою сумою спогадів” [6, 144]. (Очевидно, на О. Богомазова вплинула робота Бергсона “Матерія й пам’ять”.) Перед тим, як перенести на полотно картини такі “сліди”, автор повинен був побачити
їх у своїй свідомості. Такий візіонерський елемент –
“мислення очима”, був розглянутий художником у своєму теоретичному трактаті “Живопис та елементи”. З
огляду на вище сказане ми по-особливому оцінюємо
слова українських митців (О. Богомазова, О. Екстер, К.
Васильєвої та ін.) – “очевидців незримого”, які задекларували у передмові до каталогу виставки “Кільце”,
таку концепцію: “...Краса не у баченому, а у відчутному переживанні. Немає предмета, немає речі, а є
щось інше, приховане, і це інше – світ взаємних стосунків, <...> світ, вловлений душею...” [7, 189]. Опосередкованим “механізмом” при такому сприйнятті
ставала вже чисто умоглядна область – свідомість
або сфера несвідомих психічних відчуттів. Давид
Бурлюк багато проповідував про очі думок
художника, який повинен писати аналіз своїх знань.
Отже, як нова футуристична поезія шукала слова,
якими можна бачити, слова-очі, слова-руки, якими
можна творити, так само і живопис авангарду шукав
“очі-свідомість”, якими можна мислити, або “очі-руки”,
якими можна сприймати на дотик.
Тактильний елемент зору, прихований у глибинах
людської психіки, в мистецтві авангарду проявлявся,
в особливій увазі до фактури живописного твору.
Такий дотикальний, “фактурний” компонент у новому
живописі займав істотне місце. Майже всі без винятку
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художники та поети так чи інакше говорили про
фактуру і намагалися створити “фактурні речі”. А
відомий арт-теоретик того часу М. Тарабукін називав
представників новітніх живописних течій “фактуристами”. На думку К. Малевича, фактура – “самоцінна сутність”, і тому предмет робиться, “твориться”, а вільна та індивідуальна форма стає основою
конструкції площин (хоча Малевич ніколи не захоплювався фактурою картинної поверхні, його цікавили лише зображені фактури, які сприймаються умоглядно)
[8]. Поет-футурист М. Семенко розглядав фактуру як
поняття сукупне, передбачаючи єдність трьох
елементів – “матеріалу”, “форми”, “змісту”, та вважав
її “абсолютом” [9, 234]. Д. Бурлюк у статті “Фактура”
один із перших художників, який намагався дати
“єдиноможливу” класифікацію творів живопису, розуміючи під фактурою характер поверхні картини,
властивості її площини [10]. Підкреслена, згущена,
гіпертрофована фактура картинної поверхні відсилала
вже не до зору очей, скільки до сприйняття на “сліпо”,
на дотик.
До такого “тактильного-зору” звернено багато кубофутуристичних творів Д. Бурлюка. У картині “Час”
(1910-ті рр.) зображено реалістичне жіноче обличчя,
розташоване у калейдоскопі урбаністичних форм, яке
сприймається лише умоглядно. Художник намагався
передати невловиме, інтуїтивне – можливо людську
пам’ять, спогади, відчуття прийдешнього в живописному просторі, збагнувши манеру насичення дотикальними об’ємами вільного простору. Живописні
площини, які виступають та заглиблюються на картинному полотні, ніби витають у повітрі, вони позбавлені всього, що фіксувало б їх у реальному становищі, й перебувають у засадничому протиріччі з принципом перспективи, тобто ліній, що збігаються в од155
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ній точці. Характер вирішення простору, змішана перспектива – фронтальна, пряма, зворотна, аксонометрична, кольорова та повітряна, що загалом властиво
живопису авангарду. Картина постає перед глядачем
як синтез видимих вражень та уявлень пам’яті, у світі
з особливим фактурним ландшафтом. У згаданій вище статті про фактуру Бурлюк описував такий світ як
цілком самостійну реальність “кольорових просторів”.
Деякі твори художника тих років немовби навмисно
створювалися для того, щоб дослідити трансформацію зорового сприйняття у тактильне, на дотик.
До числа хрестоматійно-кубофутуристичного портрету відноситься інший живописний твір Д. Бурлюка –
“Сибірська флотилія” (1911 р.). Для цієї роботи
характерним є зовсім інше деформуюче трактування
простору. На картині зображений матрос, роздроблений на фрагменти, розібраний на окремі елементи
(подібно до слів у футуристичній поезії, які часто розпадалися на окремі літери) та знову зібраний, але
вже не за законами подоби зовнішньої реальності.
Своєрідним спецефектом у портреті стає “розбивка”
образу, зображення розбивається рваними лініями
на гострі та відкриті кути, із чіткими геометричними
контурами, немов сколені з льоду. Обличчя “флотського” зображено репортажним фіксуванням, одночасно під кількома кутами зору, у трьох і чотирьох
обертах, тобто розкриваючи проблему позірного руху
художника навколо моделі. Художник акцентує увагу
на русі, сполучивши кубістичне розкладання форми
на площині з футуристичним прийомом послідовної
передачі окремих фаз руху голови. Загалом, кубофутуристи намагалися передати рух об’єкта чи фігури
та різноманітні ракурси пластичними засобами.
Динамічні відчуття поширювалася футуристами
не лише на механічний рух, але й на “рух” психіки,
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внутрішній динамізм. Художники-авангардисти намагалися вловити пластику сучасного стану душі та передати ефемерний стан психічної реальності, це отримало розвиток у створенні на основі пластичних еквівалентів своєрідних “внутрішніх пейзажів”. Такою, наприклад, може бути робота А. Петрицького “Портрет
актриси В. Чистякової”.
У портреті В. Чистякової художник розташував
фігуру актриси на нейтральному фоні, утвореному з
трикутних форм, у тектоніці постаті домінують трикутні форми, що перекликаються з формами загального
фону. Це створює складну взаємодіючу структуру.
Композиційно “Портрет”, побудований як діагональна
композиція, яка дозволяє суміщати різні аспекти
сприйняття постаті і на цій основі розвивати метафоричний супровід портретної характеристики [11].
У контексті нашого аналізу являють цікавість кубофутуристичні портрети О. Богомазова, що в повній мірі, на нашу думку відображають внутрішній стан, “внутрішній пейзаж” як портретованих, так і самого художника. Майстер писав портрети від внутрішнього
до зовнішнього, усвідомивши, “...що живопис – не копія з натури. <...>, що художник, наче деміург... інтуїтивно, як музикант, добирає ключа” [12, 132].
Цікавим, на наш погляд є “Портрет дружини (В. В.
Богомазової)” (1910-ті рр.), у який включено цілий реєстр геометричних форм та ліній. Зображення будується з площинних формоутворюючих елементів за
схемою перевернутого трикутника, вістрям донизу.
Такі ритми площин нагадують кубістичний живопис,
що демонструє свої пластичні та емоційні можливості
повною мірою. При всій очевидній образній деформації моделі у портреті простежується специфічне поєднання жіночості й шарму, замасковане неприкрашеною, ледь не іронічною схожістю. Аналізуючи цей
портрет, ми відкриваємо відчуття тонкої проникли157
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вості власного бачення художника та загостреного
відчуття краси. Власне, й сам Богомазов стверджував, що “логіка розуму не збігається з логікою краси”
[13, 133]. “Портрет дружини” – свідчення дивного синтезу піднесеного почуття та нових пластичних ідей.
Портрети О. Богомазова побудовані не на умоглядних асоціаціях, а на емоціях та відчуттях, що передають характер та “стан душі”. Очевивидним є те,
що важливу роль тут відігравали літературні уподобання художника – твори Станіслава Пшибишевського з його мотивом теорії “оголеної душі”. Такий мотив
відчувається не лише в портретах, а й досить часто
зустрічатиметься у листах та щоденниках О. Богомазова. Усе це дозволяло художнику побудувати особливу реальність у просторі картини, що більшою мірою відповідало внутрішнім віддзеркаленням зовнішнього світу, його рефлексам у психіці, у відчуттях, у
свідомості. Однак, художник намагався не просто вловити у фарбах і лініях, в геометричних фігурах та барвистих живописних комбінаціях “душевний стан”, але й
аналітично побудувати нові образи, нову реальність.
Прагнення відтворити на полотні новий світ, що
єднає внутрішнє та зовнішнє, стало основою цілого
ряду кубофутуристичних портретів іншого порядку.
Такі портрети відтворюють вигляд людини, що складається з різного роду відчуттів тактильних та зорових, з асоціативних ланцюжків, в яких вибудовуються
предметні й фактурні комбінації. “Обличчя” у цих портретах з’являються як проекція психічних відчуттів і
особистих сприймань, у яких художник намагається
вловити індивідуальні конфігурації. Вони демонструють спробу поглибити, загострити портретну концепцію, дати не зовнішню оболонку обличчя з внутрішнім
змістом, а створити особливу художню конструкцію,
яка передає цілий комплекс відчуттів обличчя, що
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завжди виткані з ряду вражень, що розбігаються, і які
майже не піддаються логічним описам. Блискучим
прикладом, описаного вище є кубофутуристичні портрети Н. Гончарової “Дама в капелюшку” (1913), Л. Попової “Ескіз до портрета” (1915), “Мандрівниця” (1915),
В. Маяковського “Автопортрет” (1918), в яких
відбувається трансформація смислів, змісту, принципів розуміння та сприйняття. Художник у такій ситуації виступає з якісно новим рівнем свідомості. Його
абстрактне мислення стає більш гнучким та сильним,
відчутним стає перехід до чуттєво-психологічного асоціативного бачення.
Усі ці “портрети” – ігри у спогади, де один образ
розкривається в іншому, як сюрпризи у пасхальному
яйці. Це “парад асоціацій”, що виникає з фантастичного перехрещення різноманітних геометричних площин та ліній, де “низу й верху немає, це живе лише в
мозку людини, вітчизні ілюзій” [14].
У всіх вище проаналізованих портретах більшою
або меншою мірою простежується еволюція мистецтва, що сходить від кубофутуризму до явища позамежного розуму, який у 1913-1914 роках Малевич назвав алогізмом.
Отже, кубофутуристичний портрет демонструє ряд
проблемних відношень – між реальністю та способами
її відображення, між візуальним фактом та мисленим
образом. З’ясовано, що в кореневій системі
кубофутуристичних портретів лежить пошук нової естетики, відкриття “чуттєвої індивідуальності” та утвердження власного бачення. Кубофутуристичний портрет
будувався на перетині двох смислових планів – явища
нової реальності і нового сприйняття, і головна роль
належала саме сприйняттю, а постійна гра суб’єктивного – об’єктивного, підміна значень зміщує рамки
колишнього сприйняття. Портретний образ у кубофуту159
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ристів, подається в категоріях нового асоціативного
сприйняття, це означає те, що художник усе ще
пов’язаний з відображенням дійсності, але тільки асоціативної, яка перетворює, хаос абсурду у нові зображальні форми, що створює, прецедент відкриття.
Annotation. An attempt is made to review the cubofuturist
portraits of the Ukrainian artists, the accent is made on the
actual questions of the nature of the portrait thinking of the
avant-garde artists.
Key words: cubofuturism, avant-garde, portrait painting,
model, aesthetics.
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ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА
МУКАЧІВСЬКОЇ РАТУШІ
Анотація. У статті йдеться про історію будівництва
Мукачівської ратуші, історія якої досконало не вивчена, не
досліджена. У монографії 1907 року Т. Легоцький згадує
ратушу, але увагу фокусує на урочистому закладенні підвалин. Автор, цитуючи документ, який помістили у фундамент, доповідає про попередні спроби зведення ратуші,
про архітектора будівлі, його гонорар, про затрати на будівництво та час завершення різних етапів роботи. Утім,
без відповідного українського перекладу монографія міста
не може потрапити до широкого кола науковців та зацікавлених історією Мукачева.
Ключові слова: ратуша, архітектор, сецесійна споруда, історичні стилі, призери конкурсу, дуалізм, мілленіум,
архітектурний план, кошторис, міське самоуправління.

Мета нашої публікації: на основі архівних матеріалів висвітлити на сьогодні невідомі, можливо менш
яскраві, але не менш важливі подробиці, моменти з
історії та процесу будівництва Мукачівської ратуші.
Нинішнє центральне управління м. Мукачеве розташоване в споруді, зведеній у 1903-1904 рр.
Оформлення та планування будинку пов’язане з ім’ям
видатного архітектора Яноша Бобула молодшого,
якому також завдячуємо лікарнею Колош м. Естергом
(Угорщина), “червоною церквою” м. Дебрецен (Угорщина), а також євангелійською гімназією в м. Ніредьгаза (Угорщина) та віллою Корані в Балатонфелдварі (Угорщина). Але ж призером конкурсу,
оголошеного з метою побудови Мукачівської ратуші,
був інший видатний архітектор Пал Тоашо. Бобула був
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нагороджений другим місцем. Суперництво між двома
архітекторами спостерігалося і в інших тодішніх конкурсах: наприклад, при плануванні церкви Кальвіна у
Дебрецені
(Угорщина)
та
ратуші Турго Муреша (Румунія). Хоча задум Яноша Бобули був неординарним і не відповідав вимогам мукачівського конкурсу, проте міське керівництво доручило
все ж таки йому виготовлення плану та його втілення в
життя [1].
Двоповерхова сецесійна споруда нагадує Середньовіччя. Найвагомішою частиною будинку вважається виділена триелементна частка фасаду. З двох
сторін від головної інкрустованої вежі розташовано
по одній восьмикутній башті. Фасад розділяється
колонами. Ряд аркадів на першому ярусі вглиблюються в структуру споруди квадерною технікою [2, 72].
Основні європейські риси побудови міста – розстановка, відкритість будівлі, використання першого рівня
для торгівельних цілей, спостерігалися і в Угорщині.
Невипадково при будівництві споруд спочатку брали до
уваги історичні стилі (необароко, неоренесанс, неоготика). Після компромісу 1867 р. адміністративні зміни привели до необхідності будівництв нових ратуш та відомств. Фінансове забезпечення проектів було можливим завдяки економічному росту, а ідеологічно до
цього спонукав дуалізм та наближення мілленіуму [3].
Історія міста сягає XIV століття. У 1376 р. Мукачеве
отримало дозвіл на використання офіційного герба, а
в 1378 р. − статус міста. До першої половини ХIХ
століття орган міського самоуправління і правосуддя
через відсутність спеціального приміщення працював
в житловому будинку бургомістра. Там зберігалися
міська печатка і найважливіші офіційні документи.
Хоча офіційна ратуша була зведена тільки в 1810
році [4, 66] перед “мілленіумськими перегонами”,
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джерела згадують про ратушу вперше у 1777 році. З
ростом адміністративних завдань, уже в другій половині ХIХ ст. керівництво не поміщалося в одноповерховому будинку. З цієї причини в 1870 році намагалися збільшити ратушу, а в 1878 році перебудували
її. План цього будівництва виготовив міський архітектор Янош Ціхлар. Новий флігель був споруджений
на південно-східному боці старої ратуші [5, 109; 152].
Задум щодо виготовлення нових архітектурних
планів ратуші існував уже в 1879 році, але оголошення
конкурсу відбулося тільки 30 жовтня 1898 року. Про
конкурс більшість зацікавлених дізналися з журналу
“Валлалкозок Лапйа” (Журнал Підприємців). На конкурс надійшло дванадцять робіт. Задуми оцінювалися
Спілкою угорських інженерів та архітекторів. Комітет
архітекторів був вибраний з членів Будівельного та архітектурного відділу. До його складу входили Іштван
Баторі, Калман Герштер та Антал Палоці. Крім Комітету, активну участь в оцінюванні робіт брав місцевий комітет, відповідальний за будівництво. Роботи надійшли з наступними назвами: “Бескид”, “Тільки вперед”,
“Червоне та зелене коло”, “Мукачівська ратуша”, “Урбі
ет орбі”, “Подвійне чорне коло”, “Площа Арпада”,
“Похід за Батьківщиною” («Покорення Батьківщини«),
“Червоне та чорне коло”, “Ілона Зріні”, “Батько наш,
Арпад, не хвилюйся за свій народ”. Задум Яноша
Бобули надійшов без назви. На думку Спілки угорських інженерів та архітекторів ні одна з робіт не відповідала умовам конкурсу. Вони вважали за потрібне оголосити новий конкурс.
Керівництво міста вважало, що “зведення ратуші
необхідне, відкладання проекту невиправдане, і при
цьому розміщення адміністративних відомств по різних куточках міста наносить великі фінансові збитки.
Таким чином, керівництво не бачить сенсу відкладати
будівництво”.
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Таким чином із 12 проектів була вибрана та нагороджена в розмірі 400 форинтів робота під назвою
“Бескид” у виконанні Пала Тоашо із міста Арад (Румунія), та в розмірі 200 форинтів робота столичного
Яноша Бобули. Задуми призерів залишилися у власності міста. Всі інші були повернуті виконавцям. При
розгляді планів для будівництва ратуші було затверджено задум Бобули.
Договір уклали 12 вересня 1899 року. За контрактом архітектор був зобов’язаний: “...керувати будівництвом відповідно до своїх найкращих переконань
та вмінь, керуючись інтересами міста; для постійного
контролю за процесом будівництва, а також при потребі, та хоча б 2 рази на місяць, і, крім цього, на вимогу мера бути присутнім на будівництві; оглянути всі
деталі будівництва, перевірити замовлення будматеріалів, дати чіткі вказівки виконавцям робіт, перед використанням перевірити придатність матеріалів, непридатні зразу ж вилучити за допомогою виконробів;
оглядати щоденник будівництва, результати перевірки
вносити сюди ж, виконувати вказівки Комітету, відповідального за будівництво”. Крім гонорару в розмірі
1000 форинтів, архітектор отримав 400 форинтів для
витрат на дорогу. За виготовлення масштабного плану, за вимірювання, за складення кошторису, за визначення чітких загальних та детальних умов щодо підприємництва, за оформлення конкурсних переговорів,
а також після завершення якогось етапу роботи,
наприклад, покриття або після закінчення зведення
будинку, місто виплачувало архітектору суми різних
розмірів.
На знесення старої будівлі віднайшлися 22 особи:
Емануел Вейс та Шамуел Маргулеш, Якоб Шенфельд, Бенце Мейселс, Мор Хоніг, Лейб Розенбаум,
Абрахам Херман, Антал Лаутнер, Херман Відер, Абріш
Клайн, Габор Бернштейн, Ш. Штарк та партнер,
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Ізраїль Зінгер, Херш Лейб Штерн, Імре Сланчовк, Шаул Вейс, Вольф Акерман, Шандор Калуш, Калуш та
Острейхер, Ебер Розенберг, Ное Стробель, Якоб Глук,
Х. Б. Клайн. Роботу доручили останньому.
Обраний виконроб, субпідприємець мукачівський
Якоб Шенфелд, опередив таких суперників, як інженерне підприємство Лайоша Інце і його партнера з м. Орадеа (Румунія), торгівельну фірму Франкла А. Германа
та його сина з Будапешта, а також акціонерне товариство судно- та машинобудування Данубіус-Шоеніхен-Гартманна. Договір підписали 2 липня 1903 року.
За контрактом до кінця жовтня споруда мала буди
покрита, а перший ярус мав бути придатний до використання [6]. Будівництво розпочали 16 липня 1903
року. За планом робота мала завершитися через 11
місяців, тобто у травні 1904 року [1, 152-153]. Повністю, бездоганно завершеною ратуша мала передатися 20 червня 1904 року. При запізненні виконавець за
кожен день мав би сплачувати 100 корон в день. Затрати на будівництво передбачалися в сумі 168 095
корон 10 філлерів. На здійснення будівництва місто
отримало на 50 років чотиривідсоткову позику від Заставного банку Угорської ощадкаси. Сума позики з
часом збільшилася до 36 600 корон. Гроші були перераховані з столичної установи до Берег-Мукачівського Ощадбанку. Заставою позики став дохід запланованих під ратушею торгівельних точок.
Велич проекту, крім грошових, виявилася і в територіальних розмірах. Для будівництва місто під
керівництвом мера Лайоша Чеха було вимушене за
5000 корон закупити за шириною 10 метрову частину
вулиці. Попередніми власниками земельних ділянок
були Фрідеш Шлезінгер та його дружина Марія Якобі, а
також Єнов та Йозеф Фіш. Для розташування госпо165
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дарських будівель було закуплено ділянку на вулиці
Латоричній.
Під час будівництва адміністраторські відомства
потрібно було розмістити деінде. З 1 травня 1903 року
частину установ помістили в будинку Лайоша Керешмезеї, іншу – в будинку сім’ї Ясаї. Річна орендна плата
за будинок Керешмезеї становила 320 корон, а
будинок Ясаї – 1200 корон [6].
Фундамент ратуші урочисто був закладений 23
липня 1903 року в присутності таких видатних осіб, як
мер міста Лайош Чех, депутат парламенту Угорщини
Янош Недецеї, а також граф Фрідьєш Кароль Шенборн Буххейм. Крім них, в монографії Легоцького згадуються: Янош Форгач, римо-католицький настоятель
та головний декан, Янош Дешко, греко-католицький
головний декан, Калман Шетев, реформатський священик, Міхай Кіш, секретар єврейської общини, Бейла
Фазекаш, капітан поліції, Густав Бернович міський архітектор, Жігмонд Лехотаї, головний нотаріус, Дюла
Вараді, юрист, Калман Сел, санітарний лікар, Мікловш
Мелега, голова промислової спілки, Лайош Хуберт,
перший радник, Шандор Складі, другий та Антал Форгач, третій радник [1, 154].
За виконанням роботи спостерігав інженер та
радник з будівництва Густав Бернович, він у звітах
часто дорікає, що Якоб Шенфелд використовує для
новобудови старі будматеріали, вироби із жерсті криві, непрофесійні, браковані, фасад оштукатурюють свіжогашеним вапном тощо.
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Мукачево. Ратуша. Листівка з 1915 р.

Мукачево. Ратуша. Листівка з 1917 р.

Виконроб не зміг здати роботу в зазначений термін: замість червня 1904 р. він частково здав її Комітету
будівництва тільки 6 жовтня. На думку Густава Берновича, “причиною цього була невідповідальна поведінка
та діяльність виконавця”. Хоча протокол передачі був
підписаний 8 лютого 1905 р., дійсна передача будівлі
Комітету додаткового догляду здійснилася тільки 30
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листопада. Про внутрішнє оздоблення споруди майже
не знайдено відомостей. Є дані тільки про верхній ярус
радницької зали, хоча і для великої зали були теж
необхідні подіум, лавиці, стільці, а також робочі столи.
Місцева рада на основі конкурсних переговорів
вибрала пропозицію мешканця Мукачева Йосифа Блума, власника місцевого складу меблів та магазину
килимів. Обігрів ратуші здійснювався за допомогою печей. Бобула отоплення великого залу планував
здійснити керамічними печами Жолнаї, але ціна їх на
700 корон перевищувала кошти, відведені на опалення.
Освітлення здійснювалося завдяки Акціонерному
товариству
“Сименс
Шуккер
Електроенергія”.
Оздоблення виконала фабрика “Акціонерне товариство угорських залізних та світильних виробів” з м. Ковбань. В актовому залі розмістили одинадцятиреберний, у вінчальному – семиреберний світильники. Крім
люстр, в офісі мера та у фойє поставили бронзові
стоячі лампи.
Задум годинника вежі належить будапештському
майстру Йосифу Савінському, а також мукачівському –
Ліпоту Енгелю. Місцевий фахівець так висловився з
цього приводу: “Мотивувався не матеріальними інтересами, а амбіціями, щоб майстерність та професійність розповсюдилися та були відомими у великому середовищі, я також як місцевий мешканець, намагався з
патріотичних міркувань, для особистої репутації відповідати вимогам міста”. Про те, хто став виконавцем роботи нічого не відомо. А годинник ще і сьогодні коротким дзвоном відраховує кожні 15 хвилин. Також
невідомий виконавець кованих воріт ратуші [6].
З будуванням цього “храму адміністрацій”, керівництво міста “сподівається, що новий будинок буде
дійсно відповідним своїй меті, буде направляючим
стимулом для розвитку та покращення майбутнього
міста” [1, 153].
168

ВІСНИК Львівської національн ої академії мистец тв. Спецвип уск.

Янош Бобула не мав таких високих думок про будівництво ратуші. Він – як митець – знав точну вартість своєї роботи. “На основі мого задуму та
реального кошторису мешканці міста стали багатші
прекрасною спорудою”. Гонорар його визначили в
розмірі 2800 корон, цим підтвердили його сподівання,
що “жителі Мукачева дійсно здатні оцінити цей твір
не тільки з фінансового боку, а також з точки зору
мистецтва” [6].
Важливу роль будівництву Мукачівської ратуші надавало місто. Це чітко відображається у документі, що
помістили у фундамент: “Нехай дасть Бог, щоб міська
резиденція стояла на варті закону та адміністративного
управління, завжди була відправним пунктом загального прогресу і розвитку культури, провідником
найпалкішої любові до Батьківщини та джерелом поширення національної освіти! […] Нехай це буде прикладом для інших поколінь, щоб вони теж шанували
своїх предків і сприяли розвитку міста. Благослови, Боже, наше місто та Батьківщину!” [1, 154-155].
Після розпаду монархії в залах ратуші засідала
мукачівська директорія радянської республіки, тут діяла група чиновників, яка боролася проти чехословацької окупації та добивалася повернення Закарпаття
у склад Угорщини. За часів СРСР будинок був використаний як пошуковий центр. Міська рада та мерія
переселилися до цієї споруди тільки в 90-х роках.
Статус ратуші з тих пір не змінювався.
Annotation. In 2004 one of the most famous buildings of
Mukachevo celebrated its centenary. But this important jubilee
didn’t have a big resonance mostly due to another event: in
2005 the centenary of the roman-catholic cathedral was also
celebrated. This day became really majestic and unforgettable.
The other reason, in my opinion, lies in the fact that the history
of our town hall has not been studied perfectly yet.
It is a fact that in the monograph of 1907 Lehockij mentions
the town hall, but he focuses his attention on the solemn laying of
the foundation-stone. Citing the document which was put into the
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foundation, the author reports on the previous trials of building the
town hall, on the architect, his fee, the costs of the building and of
different stages of work. It must be said that without a suitable
Ukrainian translation the town′s monograph cannot reach the
wide circle of people interested in the history of Mukachevo.
Key words: Town hall, architect, secessive building, historical styles, winners of the competition, dualism, millennium,
architectural plan, estimate (of the cost), local government.
1. Легоцький Т. Нова монографія міста Мукачева // Закарпатське угорське культурне товариство. Т. I. − 1998. − 214 с. 2.
Немет А. Закарпаття // Панорама. − 2000 − 161 с. 3. Петравіч
А. Ратуші та комітатні будинки в період дуалізму //
Конференція: Історичність та сецесійність як захист будованих
середовищ, 9-10 жовтня 1995 р., м. Будапешт. 4. Попович А.
Культурологія м. Мукачева віддзеркалена в місцевій пресі //
Асоціація Закарпатських угорських скаутів. Том I. − 2005. −
357 с. 6. Державний архів Закарпатської області. − 1552. Оп.1,
− Справа 117.
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викладач Закарпатського художнього інституту
м. Ужгород, Україна

ЗЕЛЕНІ ЗОНИ МІСТ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИСТОТИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Анотація. У статті розглядається проблема відсутності культури міського населення у ставленні до природного середовища та шляхи її розв’язання. Особлива роль у
цьому відводиться приміським рекреаційним зонам, які через продумане планування та зонування можуть значно
зменшити
антропогенний
вплив
на
природу.
Підкреслюється зростання ролі фахівців ландшафтного
дизайну в розумному розв’язанні цієї проблеми.
Ключові слова: рекреаційна зона, планування, збереження, рекультивація, ландшафний дизайн.

Сьогодні в умовах зростання кількості міського населення та розширення урбаністичного середовища
особливої ваги набирають рекреаційні зони. Їх основне
завдання – створення комфортного, здорового і естетичного середовища для відпочинку людей, що вимагає широкого озеленення та оводнення простору, зберігаючи або рекультивуючи природне середовище.
Зробити це в умовах міста дуже важко, проте на
“порозі” міста і за його межами це можна зробити
шляхом будівництва центрів відпочинку.
Рекреаційні утворення, пов’язані з організацією
короткочасного відпочинку, можуть створюватися:
– в урбанізованому середовищі – багатопрофільні
та спеціалізовані парки, інші установи відпочинку на
території міста;
– в культивованому або природно-урбанізованому
середовищі – лісо-, луго-, гідропарки, пляжі та комплекси відпочинку на території зеленого поясу;
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– в природному середовищі – універсальні рекреаційні об’єкти на приміських територіях.
Перша група рекреаційних утворень формується в
межах міських територій, друга і третя служать для
щотижневого відпочинку і здебільшого розміщується
на “порозі” міста або за його межами. Співвідношення
полі- та монофункціональних рекреаційних утворень,
представлених центрами відпочинку, на “порозі”
міста сприяють вільному вибору рекреаційних
занять, забезпечать комфортні умови відпочинку,
високий рівень обслуговування і можливість спілкуватися за інтересами.
Практика експлуатації рекреаційних територій показує: чим ближче вони розміщені до населених пунктів, тим інтенсивніше порушується природне середовище, що вимагає вчасної реакції, розробляючи заходи
щодо цільового використання цих територій. Наростання рекреаційного навантаження на природний ландшафт різко знижується комфортність відпочинку. Цим
пояснюється постійне розширення зони рекреаційного освоєння приміських територій і послідовний перехід деградації природних комплексів на більш віддалені райони.
Завдяки високому рівню благоустрою, проведенню
спеціальних
архітектурно-планувальних
заходів
центри відпочинку дозволяють уникнути негативного
антропогенного впливу на природні комплекси, на базі
яких вони створені.
Функціональне зонування та структурне планування рекреаційних центрів на “порозі” міста залежить від
характеру послуг, які передбачається реалізувати в
процесі роботи комплексу. Перевагою центрів
відпочинку на “порозі” міста в порівнянні з заміськими
є їх хороша доступність, особливо для мешканців сусідніх міських районів. Однак основним чинником кон172
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центрації значної частини рекреаційного потоку є набір
пропонованих рекреаційних послуг. Він повинен бути
еквівалентним замінником рекреаційних умов, які відвідувачі центрів могли би знайти за містом.
Функціональна програма центрів відпочинку повинна
бути багатоцільовою, включаючи відпочинок дорослих і
дітей пізнавальний, розважальний, спортивний і оздоровчий вид відпочинку.
Зважаючи на незначну віддаль таких центрів від
міста, організація нічлігу тут не обов’язкова, однак досвід підказує, що з часом вони стають популярними не
тільки у мешканців міста, але й населення, що знаходиться в зоні впливу цього міста. Тому при необхідності
в склад центрів на “порозі” міста можуть входити туристичні готелі, мотелі, кемпінги і площадки для розміщення нестаціонарного сезонного житла.
У всьому світі і в нашій країні сформовані і формуються зелені рекреаційні зони на базі приміських
лісів для використання їх міськими мешканцями: для
відпочинку, прогулянок, збирання квітів і ягід, грибів,
лікарських рослин. Рекомендується частину лісу в таких зонах благоустроїти, створюючи площадки для
відпочинку, розведення вогнищ, формуючи доріжки і
перетворюючи частину лісу в лісопарк. Для належного відпочинку необхідно врахувати також естетичний
чинник, з цієї причини важливо не перевантажити зелену зону.
Існує основний принцип формування зелених зон:
вони повинні розміщуватися в межах до 30 км від
обласних центрів і до 10 км від районних. Такі зони
починаються на околицях міст, навіть можуть заходити в межі міст. Таким прикладом може бути весь
оповитий зеленню Дармштадт (Німеччина). У цьому
місті лісові масиви починаються відразу за останніми
будовами і часто не помічаєш, що вже виїхав з насе173
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леного пункту на природу. Через це основним принципом формування міського середовища повинен стати принцип: ні квадратного метру закинутої і відкритої
поверхні землі без рослин. Це дає можливість створювати зелені зони для міських мешканців поблизу
міст, доповнюючи зелені масиви парків, скверів, розміщених безпосередньо в населених пунктах. Зрозуміло,
що в наш час міські мешканці часто їдуть на значні відстані (100-200 км) від міста на прогулянку до лісів та
озер. Це варто вітати, адже приміські ліси і лісопарки
легше витримають антропогенне навантаження.
Останні роки демонструють зростання навантаження на природу, що веде до зникнення багатьох
видів рослин, обміління річок, забруднення водойм –
природа вже не встигає відновлювати свій баланс.
Потрібне термінове розумне втручання людини, в чому значну роль може відіграти ландшафний дизайн.
Завдання з охорони водойм, організації місць відпочинку, спорту легше виконувати, коли вдається розумно сформувати відпочинкові зони, мінімізувавши
негативний антропогенний вплив. Відсутність елементарної культури у ставленні до природи, приводить до ганебних “слідів”, які залишають за собою
люди в лісах, на озерах, по берегах річок. Складність
проблеми культурного відпочинку зростає разом зі
збільшенням міського населення не тільки в Україні,
але і в інших країнах. Стресовий стан повсякденного
життя у міському середовищі стимулює міських мешканців їхати на відпочинок ближче до природи. Проте
потребу в комфорті навіть на природі відпочиваючі
не забувають. Через це зростає роль власного автотранспорту, який за останні роки кількісно зріс. А це
вимагає облаштування відповідних стоянок, чого
практично не бачимо.
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Тут прикладом могла б стати Фінляндія. Приведемо основні дані із короткої настанови-проспекту “Право кожної людини на природу в Фінляндії”, виданої
Міністерством навколишнього середовища. Перші
слова в ньому такі: “Свобода і відповідальність – нероздільні”. На відміну від багатьох країн, в Фінляндії
права кожного громадянина на природу відносно великі. Але при цьому кожна людина, знаходячись на
природі, повинна відчувати свою відповідальність за
національне багатство – природне середовище. Кожний громадянин має право користуватися природою
безкоштовно без дозволу землевласника, але при
умові, що таке користування не шкодить і не турбує інших. У цьому ж документі міститься роз’яснення, що
стосується окремих сторін спілкування людини з природою. Наприклад, рухатися на велосипеді, на лижах,
верхи дозволено, якщо це не псує природне середовище. Заборонено використовувати для проходу
дворові ділянки, що є приватною власністю. Неможна
використовувати для проходу поле, луг, якщо це завдає шкоду навколишньому середовищу. Тимчасове
знаходження на природі (відпочинок, купання, розміщення палаток) дозволено в тих же місцях, де можна рухатися, але при умові, що це не завдає шкоди і не
турбує землевласника. Квіти, ягоди, гриби дозволено
збирати в тих же місцях, де дозволено рухатися або
пересуватися.
У цьому проспекті також представлені списки рослин, які охороняються на всій території країни і в окремих її губерніях. Заборонено збирати і продавати
більшість весняних квітів. Не оминули тут і важливе
питання для України – сміття. Чітко і ясно роз’яснено,
що таке засмічення: це залишки будь-яких предметів
в природі, а також скирдування рідких відходів. Заборона засмічення навколишнього середовища у Фінляндії стосується всіх територій незалежно від фор175
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ми власності. Людина, що засмітила територію, повинна її очистити. Що стосується автотранспорту, заборонено під’їзд до озера, річки, лісу, лугу, окрім доріг загального користування.
Проїзд транспорту поза межами доріг загального
користування контролює поліція, митниця, прикордонна служба, а державну землю – також Лісова служба
Фінляндії і інститут Лісу.
Користуватися водоймами можна, але це не повинно турбувати інших. Заборонено кататися на шумових
катерах поблизу прибережних поселень. Кожний
громадянин має право ловити рибу вудочкою безкоштовно і без ліцензії; рибна ловля заборонена тільки
на проточних ділянках річок. У кінці документа підкреслено, що всі права і обов’язки при користуванні
природою поширюється і на іноземців.
Вище ми підкреслили значення і важливість правильної поведінки людей на природі: в міських парках, передмістях та за містом. Однак вирішити ці
проблеми тільки заборонами, певно, що не вдасться.
Цю проблему необхідно вирішувати комплексно. Необхідно привести до норм природоохоронне законодавство, проводити активну виховну роботу як у школах, так і в різних молодіжних організаціях, створювати комфортні умови для відпочиваючих, здатних мінімізувати негативний вплив людського фактору на
природу. Остання проблема може бути вирішеною
при активному залученні фахівців ландшафного дизайну до проектування і створення відповідних рекреаційних зон як у містах, так і за їх межами. Функційно
та естетично проаналізоване відпочинкове середовище допоможе нам швидше пройти великий і непростий шлях формування цивілізованого ставлення до
природи.
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Annotation. The article deals with the problem of the
culture of the city population in their attitude to natural
environment and reviews the ways of solving of the problem.
The role of the suburban recreation areas is quite significant in
this respect. Due to the considered planning and location they
can considerably decrease the man-made burden on the
nature. The increasing role of the specialists of landscape
design in the reasonable solution of this problem is stressed.
Key words: recreation area, planning, preservation,
recultivation, landscape design.
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Період 1960-1970-х рр., так би мовити, є час “духовної нестачі” в архітектурній і дизайнерській практиці. Та водночас це період, овіяний яскравим спалахом творчої енергії, де творчі особистості прагнули
відтворити нездійсненну мрію. Яскравою сторінкою в
історії містобудування XX ст. стали фантастичні проекти міст майбутнього. Така концепція звільняла архітекторів і дизайнерів від обмежень фізичного світу і
максимально зближувала їх з мистецтвом живопису.
Проекти-мрії створювали ідеальний світ, можливий
тільки в снах, у кіно або в химерному майбутньому
(яке з усіх трибун обіцяло бути світлим “комуністичним завтра”), митці імпровізували фантастичні міста,
переосмислювали звиклий устрій життя та вигадували будинки на неіснуючих островах.
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Напрям фантастичного проектування демонстрував
творчі проекти 1960-1980-х рр. минулого століття як
час радикальних змін, котрий вплинув на покоління архітекторів. Невдоволені типовим будівництвом, вони
прагнули змінити світ на краще своїми героїчними
уявами про трансформацію реальних міст. Напрям же
експериментального проектування ХХ ст. – це зародження конструктивних течій архітектурних фантазій:
мегаструктур, течій постмодернізму і далі – деконструктивізму.
Проектування “міст майбутнього” бере початок з
романтико-фантастичних творів доби європейських
соціальних утопій XV-XVIII ст. (“Утопія” Т. Мора, “Місто сонця” Т. Кампанелли та ін.), пригодницьких романів ХIХ ст. (“Плавучий острів” Жуля Верна), здобуває
яскравого ідейного втілення за часів російського архітектурного авангарду, засновниками якого були Ель
Лисицький, М. Ладовський, В. Татлін, І. Леонідов, К. Малевич, та продовжує розвиватися протягом ХХ ст. у
романах Є. Замятіна (“Ми”), Дж. Оруелла (“1984”), Олдоса Хакслі (“О дивний новий світ”) та ін.
Проекти російських авангардистів, створені в напрямі “космізму”, у традиціях російської філософії і
культури кінця XIX – початку ХХ ст., найбільш яскраво репрезентовані у творчості Якова Георгійовича
Черніхова (1889-1951), у його фантасмагоричних проектах “Палаців комунізму”, “Архітектурі індустрії” та
“Архітектурних казках” 1920-1930-х рр. Архітектормрійник підкреслював, що в “Архітектурі індустрії” він
“немовби оспівує ті чудові споруди нашої епохи, котрі
можуть існувати у дійсності і навіть частково вже існують. …Наша епоха індустріалізації країни у цілому
ряді вже здійснених об’єктів або об’єктів, що належать здійсненню, вимагає від нас, архітекторів, показу тієї величі, що її здійснюють у країні соціалізму. А
разом з тим показати засоби і прийоми, за допомогою яких промислова архітектура може бути викона179
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на у більш радісних, величних і виразних будівельних
об’єктах [1]”. Стосовно своїх “Архітектурних казок”
Я. Черніхов підкреслював: “Фантастичний архітектурний пейзаж слід розуміти як загострений реалістичний мотив. Це не є казка, але це не може бути втілено у натурі. Це скоріше збагачене уявлення, яке ви
никло у мозку зодчого при підвищеному стані його
творчої діяльності. Сюжетом фантастичних архітектурних пейзажів служать іноді численні мотиви різних
часів і національностей, але, окрім цього, зароджуються особливі форми змісту, і сюжетність виникає у
зовсім новому викладенні та характері. Такі пейзажі,
подані у більшості випадків при деяких нових освітленнях, іноді з їх умовним світловим трактуванням,
перетворюють думку зодчого у таку форму, яка переносить нас у спеціальну сферу переживань. …Ці “казки” мають ту позитивну сторону, що, по-перше, значною мірою розвивають уяву, здібність образно і просторово мислити; по-друге, розвивають здібність до
вигадки, до вироблення змістових і багатонасичених
тем; по-третє, спонукають глядача до творчої роботи,
збуджуючи його фантазію і наштовхуючи на інші, нові
уявлення; по-четверте, тренують не тільки око і руку
для фіксації уявлень, але тренують пошукову думку,
і, по-п’яте, – надто активно сприяють процесу віддзеркалення зображення у найрізноманітніших його
формах [2]”. З численних теоретичних висловлювань
зодчого з необхідністю витікає, що чим більш різнобічною буде багата фантазія сучасного освіченого
архітектора, тим більше вона буде продукувати
розумні образні твори, і навпаки. У загальних ансамблях величних “паперових” “Палаців комунізму”,
як назвав свої абстрактні проекти Я. Черніхов,
концентруються архітектурні об’єми найвизначніших
за функцією споруд, які впливатимуть на майбутній
силует міста. Будь-який палац, будучи домінантою у
загальному вирішальному ансамблі, слід уявляти у
2

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД ДОСВІДОМ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ МАЙБУТНЬОГО

найбільшій виразності та логічно-розумній оригінальності. “Героїка епохи, без сумніву, знайде в
архітектурних спорудах той виразний і лаконічний образ, який висуне особливу категорію композиційних
трактувань, просторових форм [3]”. Безперечно, мрії
визначного радянського архітектора-дизайнера, чи не
першого радянського “паперового архітектора” (а відтак і “паперового дизайнера”) не могли навіть незначною мірою бути втілені у реальному житті не лише
через їх конструктивну та художню химерність, але й
через відсутність конкретного запиту на його проекти.
Однак не можна не наголосити на тому, що проекти
Я. Черніхова, відомі на той час, сприяли у своєму
формальному вираженні створенню проекту Палацу
Рад у Москві (1934 р., архіт. Б. Іофан та ін.), в
архітектурних формах якого відчутно пластичну
алюзію з “Палацами комунізму” Черніхова. Але ані
проекти
Черніхова,
ані
Палац
Рад
навіть
затверджений до реалізації не були створені: кожні
через свої причини. Перші – у зв’язку з відсутністю соціального замовлення, другий – у зв’язку з технологічними труднощами та змінами соціально-політичної
орієнтації замовника-держави. І хоча за Хрущова ідею
створення Палацу Рад не було забуто, і навіть
розроблявся спеціальний проект для будівництва на
Вітряних (Ленінських) горах у Москві, споруду не було
зведено, адже 1960-ті рр. вже отримали інший
ідеолого-політичний вектор у сфері архітектури і будівництва.
І, таким чином, в епоху масового типового
будівництва з’явилась друга хвиля продовжувачів
авангарду 20-х років. Одним із них був у 1960-х рр.
В’ячеслав Іванович Локтєв – архітектор-фантаст,
мрійник, що проектував не прагматичні буденні споруди, а літаючі міста, і через те не був архітекторомпроектувальником у звичайному смислі, а працював
викладачем Московського архітектурного інституту і
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займався науковою темою, пов’язаною з генезисом
бароко у європейській архітектури (тепер доктор архітектури, професор МАрхІ).
Його
концепція
“метаморфічної
архітектури
космічного простору”, експериментальні проекти
“градольотів”
та
інші
ескізні
проекти
міст
майбутнього, створені на початку 1960-х рр., були засновані на концепції динамічного функціоналізму та
структурного метаморфізму, з гнучким просторовим
каркасом, на якому кріпилися осередки, кожний з
яких проектувався як житловий будинок, завод,
театр, з можливістю переміщення на рухомому
каркасі [4]. У створенні літаючої архітектури, невагомих будівель у космічному просторі на творчість
В. Локтєва вплинула робота в конструкторському
бюро інженера й архітектора М. Туполєва. Під враженням фотографій космонавтів, що літають у
відкритому космосі, у невагомості він спробував винайти архітектуру вільно літаючих споруд. Ці
архітектурні форми не мають центру і периферії, не
мають низу і верху, і звідти виникає враження, що
життя у космічних містах проходитиме в скафандрах і
без створення штучного тяжіння. Він створював
утопічні міста на інших планетах, міста-градольоти,
що переміщаються у космосі. Це були не просто
архітектурні ескізи або макети, а складні об’єкти
різних геометричних форм. Присвятивши свою
діяльність 1960-70-х рр. різновидам літаючих міст,
В. Локтєв відродив пошуки в напрямі фантастичного
проектування, силоміць припинені у 1930-х рр., і
сприяв збереженню традицій високої архітектури в
епоху масового типового будівництва. Відмінність В.
Локтєва від інших архітекторів-пошуковців полягає в
тому, що він робить свої експерименти не з металом і
склом, а швидше з п’ятиповерхівками, які скручуються
у стрічки Мьобіуса, вивертаються навиворіт, утворюють просторові тривимірні хрести і вільно летять у
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просторі поза всяким тяжінням планет. В. Локтєв став
попередником популярного і поширеного у 1980-х рр.
жанру “паперової архітектури”, цього справжнього
нащадка традицій 1920-1930-х рр., шансів на
реалізацію якого принципово не було. Такі проекти
нагадували ілюстрації до наукової фантастики. Для
Радянського Союзу такі проекти були абсолютно
фантастичними, а рівень будівельних технологій
набагато нижчий, ніж в розвинених країнах.
Частина проектів 1970-1980-х рр. демонструє
житло майбутнього як велику багатоповерхову
конструкцію, інші задуми передбачають розташування
житлових і громадських споруд на поверхні моря та у
повітряному просторі. Серед робіт радянських архітекторів у галузі створення житла майбутнього слід відзначити проекти Ю. Лебедєва, Г. Градова, О. Гутнова,
Я. Белопольського, Ф. Гажевського, А. Іконнікова, І.
Лежави, О. Рочегова, Ю. Платонова, К. Пчельнікова
та багатьох інших. Радянські архітектори, так само,
як їх колеги за рубежем, в експериментальних
проектах спрямовували свої зусилля на рішення
проблем соціологічного та екологічного характеру,
розв’язання актуальних, на їх погляд, питань
естетики і психології, а також розробляли пропозиції
конструктивних систем споруд.
Так, наприклад, варіант експериментального
проекту
“Енергетичного
міста”
запропонував
радянський архітектор Юрій Сергійович Лебедєв. У
концепції проекту закладена задача використання
біологічної і космічної енергії в тих місцях, де виникає
гостра проблема заселення малозасвоєних і важкодоступних районів Землі: Крайньої Півночі, пустель,
підводного, надводного і підземного просторів. Це
проекти трансформованого міста з використанням
міцних
конструкцій,
елементами
житла
та
виробничими осередками, які можна швидко замінювати в міру їх морального старіння [5].
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Експериментальні
пошуки
радянських
архітекторів вбудовувалися у певну пошукову колію,
якою рухалася архітектурна думка того часу. У період
1970-1980-х рр. архітекторами різних країн світу було
створено багато проектів та тему архітектури майбутнього. У них закладалися різноманітні ідеї, в яких
міста трансформуються, звільняють природну
поверхню землі вертикальними й горизонтальними
схемами. Частина проектів демонструвала житло як
велику
багатоповерхову
конструкцію,
інші
передбачали розташування житлових і громадських
споруд на поверхні моря або в повітряному просторі.
Загальний експериментальний задум проектів
міст майбутнього, можливості їх мобільного
інкорпорування в динамічному розвитку міста були
вельми значними й вагомими, оскільки такі проекти
формували не тільки нову естетику архітектурних
форм, але й соціальні основи архітектури як форми
суспільного буття [6]. Вони виникли в результаті
соціальних протиріч, зіткнень різних типів думок та
різних ідеологій. Для прикладу наведемо декілька
відомих проектів міст майбутнього, які виникали у
різних частинах світу в період 1960-1980-х рр.
Нові пропозиції експериментального характеру
були
віддзеркалені
у
проекті
міста-дерева
“Дендритом” архітектора Массімо Маріа Котті з Туріну.
Концепцією проекту є звільнення природної поверхні
землі від зайвої забудови та надлишку вільного
простору біля підніжжя будівель. Піднятий рівень
споруд створював житловий простір у чотири рази
більший за площу землі. Використана земля у
підніжжя цих монументальних веж та підвішених
мегаструктур не мала певного призначення: це пустища або ж паркінги [7].
Цікавим був задум архітектора Глена Смолла –
проект міста у повітряному просторі з використанням
антигравітаційних сил. “Вертікал-Сіті” – схема
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вертикального міста у вигляді житлової гори, що
органічно поєднує всі види міської діяльності.
Загальна конструкція – “макроструктура” з житлових
осередків на зразок “літаючих будинків”, які
встановлюють за допомогою кранів або гелікоптерів
[8].
Особливе місце займають проекти акваполюсів –
міст на морських поверхнях, занурених у воду або
розміщених на морському дні, що репрезентують ще
більш
екзотичні
підземні
міста.
Своєрідною
пропозицією є проект американського архітектора
Паоло Солері. Він розробив проекти двох міст: “Нованоа А”, що є лінійним містом, призначення якого для
відпочинкового плавання, і “Нованоа Б”, варіант
морського міста, яке розвивається рухом концентричних кругів навколо центрального ядра. У місті
запроектовані внутрішня комунікаційна система та
сади. Переміщення здійснюється по горизонталі і
вертикалі ескалаторами, а енергія утворюється від
розташованих внизу під землею ядерних реакторів
[9].
Проект “Астеромо” є астероїдом, розрахованим
приблизно на 70 тис. мешканців, у формі циліндра з
подвійною стінкою під постійним тиском, що
обертається навколо головної осі. “Твердим ґрунтом”
під ногами є “шкіра”, вкрита зеленим рослинним килимом сільськогосподарських культур з циклічним
живленням вуглекислоти і кисню. Людина зможе
літати у просторі без будь-яких механічних пристосувань. Простір між двома стінками використовується для технічного устаткування, складів, станцій
прибуття, а також для кібернетичної установки
управління, яка контролювала б життєдіяльність,
систему попередження і допустимі відхилення” [10].
Ще одна мрія “літаючого” будинку і міста втілена в
проекті
“Коконоплан”
архітектора
Андрія
Мутняковича. Проект брав участь у Міжнародній
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виставці “Земля’2”, яка відбулася 1981 р. у Вроцлаві.
Концепція проекту “Коконоплан”: мегалополіси поглинають усю територію навколо себе, наявна відсутність необхідних земельних ділянок. Залишаються
неосвоєними для будівництва гори, вода і
величезний повітряний басейн. Людству потрібно
взяти до уваги ці простори як необхідну умову свого
існування. Раціоналістичне пояснення проекту полягає в організації контакту з поверхнею води,
повітряним об’ємом та атмосферою літаючих міст.
Коконоплан – своєрідна перемога людини над силою
тяжіння, досягнення природної форми житла,
можлива альтернатива урбанізаційної кризи [11].
Проект житла майбутнього запропонував також
Луїджі Колані. Це еліптичний об’єм, що вкладається в
захисну оболонку, в яку вбудовані круглі діапазони
менших розмірів. Основний об’єм використовується
як загальне житлове приміщення з ванною кімнатою,
обладнане пристроями, що обдувають теплим
повітрям. У спальній зоні людина відпочиває на мікропористому латексі, накриваючись ковдрами з
синтетичних матеріалів. У приміщеннях передбачене
кондиціонування повітря й регульована система
освітлення. Підлога від центру до країв вистелена
мікропористим латексом з різними товщинами та
формою.
Передбачена “кухня-кабіна” з ультракороткими
хвилями, в центрі якої крісло для особи, що управляє
цим процесом; навколо крісла, на легко доступній
відстані, розташовані кухонні прилади і продукти
заводського приготування, що зберігаються в холодильнику.
Стіл сервірують одноразовим посудом, який після
використання вкидають в сміттєподрібнювач [12]. На
прикладі цього проекту видно, що простір для нового
способу життя – це рішення, яке підпорядковане
певній людській логіці, котра знаходить незалежність,
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створюючи собі штучне середовище, пристосоване до
природних властивостей організму.
2000 р. у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку
відбулася виставка “Зміна авангарду”. На ній була
продемонстрована колекція проектів, рисунків і
колажів 1960-1970-х рр. Роботи характеризуються
футурологічним
спрямуванням
і
цілісним
архітектурно-дизайнерським підходом до розробки
проектів міст майбутнього та мобільного житла, що
нагадували ілюстрації науково-фантастичних книг.
Серед відомих архітектурних фантазій ХХ ст. на
виставці були репрезентовані роботи архітекторів
Альдо Россі, Реймунда Абрахама, Джона Хейдука,
Пола Рудолфа, Рема Кулхааса, Пітера Айзенмана,
Пітера Кука, групи “Аркігрем” та “Суперстудіо”.
Яскравим прикладом метаболічної архітектури є
футуристичний проект “Крокуючого міста” Пітера
Кука, лідера і засновника радикального британського
колективу “Аркігрем”. Він запропонував ідею
функціональних осередків, які могли б вільно
переміщуватися і приєднуватися один до одного.
Така
мобільна
урбаністична
мегаструктура
спроможна перебудовуватися та реагувати на зміни
в суспільстві. Житлові, офісні та торговельні
приміщення, кожне з різним життєвим циклом, нанизувалися б на своєрідний урбаністичний кістяк,
утворюючи вузли-перехрестя, які розгалужуються
або ущільнюються у нескінченній різноманітності.
Цей проект П. Кука репрезентує суперміське
утворення, яке багатоманітно інтерпретує ідею змінних функціональних чарунок. Практично незмінною
тут лишається тільки інфраструктура – просторова
система опорних елементів і комунікацій, до яких у
будь-якому місці і в будь-якому порядку можуть
підключатися
будь-які
чарунки
подібно
до
електроприладу: достатньо встромити вилку в розетку. Чарунки можуть з легкістю перегруповуватися, за169
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мінятися на інші. Частковою модифікацією тієї ж ідеї
є “діагональні” структури, які забезпечують кожній
змінній чарунці власну терасу на даху чарунки, що
лежить нижче. Ці структури можуть розташовуватися
на природних схилах або ж на штучних конструкціях,
приймати абриси прямих або перевернутих вирв, пірамід [13].
У проекті Пітера Айзенмана відтворені ідеї
деконструктивізму. Його будинки з об’ємних блоків
розташовані за принципом автономної архітектури,
де кожний наступний крок є наслідком попереднього,
в якому має пристосуватися її майбутній мешканець.
Проекти “Місто-тунель” та “Місто-техноголічний корабель”
Реймунда
Абрахама
демонструють
захоплення мегаструктурами, це гігантські міста у
стилі хай-тек. У напряму створення мегаструктур
працювала італійська група “Суперстудіо”. Задум
проекту (“Монумент, що продовжується”) – єдина
структура, яка збільшується і охоплює весь світ. Білі
монолітні структури, подібні до прогонів величезних
мостів,
що
перетинають
неосяжні
простори
живописних
природних
ландшафтів,
підпорядковуючи все навколо своєму раціональному
порядку, – формальна ознака цієї праці [14].
Архітектор Рем Кулхаас з Голландії у проекті
“Місто полоненого глобуса” пропонує урбаністичну
модель, в якій єдність досягається різноманітністю.
Він інтуїтивно прирівнює архітектуру до жорсткої клітки, а кожний блок міста – автономне ціле з різним світосприйняттям. Серед стилізованих манхеттенських блоків можна розпізнати
“Трибуну Леніна” Ель Лисицького, супрематичну вежу
Казимира Малевича та інші зразки радянського
конструктивізму.
Отже, зарубіжний досвід проектування міст майбутнього репрезентує широку палітру задумів та їх
проектного втілення – від розробки нових типів міст
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як урбаністичних утворень незвичного характеру до
розробки нових типів конструктивних систем, які можуть бути корисними для створення цих міст.
Радянські архітектори і дизайнери не відставали
від зарубіжних у тому важливому напрямі, який слід
розцінювати як вітчизняний практичний внесок у розробку ідеології та практики міст майбутнього. Якщо в
проектах зарубіжних колег йшлося про створення химерних, доволі абстрактних форм, про міста, які будуть
реальністю у 2000-х рр., тобто зараз, то у проектних
розробках радянських фахівців йшлося про розробку
конкретних конструктивних систем об’єктів архітектури в нових містах, також дещо химерних або
уявних.
Не можна обминути увагою та не порівняти проекти “Плавучого міста” американського архітектора
С. Тігермана або проект “Будинку-міста” для Норильська радянських архітекторів О. Шипкова та Є. Шипкової, виконані з широким і принциповим використанням ґратчастих конструкцій. У ґратчастій системі закладено значні пластичні можливості, а відтак і розмаїття прийомів архітектурного рішення. Архітектор Н. Гаврилова (Тбілісі) наприкінці 1960-х рр. запропонувала
і сконструювала бетонний блок (панель) з
варіантними властивостями. Хоча
у проекті
Н. Гаврилової йдеться про декоративні і сонцезахисні стіни, проте при відповідній конструктивній
розробці її ідею можна використати для створення
несучих ґратчастих стін багатоповерхового житла.
Так, саме своєрідним чином інтерпретовані ґратчасті
системи використано у проекті будинків-пірамід для
Норильська, які являють собою комплекс з 580
квартир з обслуговуючими приміщеннями, що ізольовані від суворих кліматичних умов Сибіру.
Трубчасті просторові ґрати було покладено в основу
проекту “Житло-2072” радянських архітекторів І.
Лучкової та О. Сікачова. У цій роботі просторові ґрати
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використано як основні несучі системи у сполученні з
панелями-платформами і надувними об’ємними блоками, тобто фактично було запропоновано нову
конструктивну систему – ґратчасто-панельно-блочну.
В. Є. Ясієвич у книжці 1974 р. зазначав, що ці та інші
приклади “свідчать про те, що останнім часом відбувається процес швидкого засвоєння все нових і нових конструктивних систем на основі лише шести генетичних конструктивних елементів. У цій різноманітності помітну роль відіграють ґратчасті елементи і
системи, які будуть застосовані у майбутньому” [15].
Поряд з ґратчастими системами об’ємно-вантові
системи, відомі з архітектурної практики кінця 1920-х
років, також набули активної розробки і застосування
саме за часів абстрактного проектування міст майбутнього і в СРСР, і за рубежем на початку 1970-х рр.
Поряд з ними виконувалися проекти з нитко-стрижневих систем (архітектор В. Іваненко, СРСР), проекти будинків-міст, підвішених на тросах до штучних супутників Землі (архітектор Р. Мейснер, Польща). “Більш віддалені перспективи у використанні вантових елементів відкривають автори “комбінованих” конструкцій
або конструкцій “тенегритті”, в основі яких стрижні,
площини або об’єми, напружені вантовими тяжами.
Над ними працювали Д. Емерліх, О. Фрей, Б. Фуллер.
У СРСР відомі роботи В. Колейчука, Ю. Смолярова,
В. Іваненка. Такі системи мають необмежені можливості формоутворення, вони здатні “складатись” із
просторових у плоскі і навпаки – самоспоруджуватись,
що особливо може бути ефективним для технології
просторових сіток, які збираються на землі. Так можуть
виникнути складні просторові системи з плоскими майданчиками, на яких розмістяться житла” [16]. Можливо,
одним з підтверджень цих прогнозів було створення на
початку 1970-х рр. українським архітектором Й. Каракісом проекту будинків-башт на схилах Дніпра, схожих
на Вавилонську вежу.
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Один з аналітиків проектування міст майбутнього у
прагматичному аспекті О. С. Перемислов, у книзі “Коефіцієнт майбутнього” (1968) писав, що ми часто згадуємо про зростаючі вимоги народу до своїх архітекторів, до архітектури. Але не завжди уявляємо собі,
що ж це таке, якою є сутність цих вимог, яким чином
вони формуються, як найбільш вдало знайти засоби
їх реалізації. Між тим вони є настільки значними, посідають настільки особливе місце у житті людини і
суспільства, що їх, ці вимоги, необхідно не лише з’ясовувати і формулювати, але й широко пропагувати у
масах. Тут, на погляд О. С. Перемислова, можуть
бути два основні напрями: 1) прищепити людям чіткі
уявлення про соціальні задачі архітектури, про шляхи
розвитку нових форм праці, побуту та культури в комуністичному суспільстві, про нові типи будинків та
містобудівних комплексів, нові досягнення науки і
техніки, які стимулюють і забезпечують цей розвиток;
2) виховувати, культивувати довершені естетичні
смаки, які допомагають правильно оцінювати новаторську спрямованість в архітектурній творчості.
Обидва ці напрями нероздільні [17]. Власне кажучи, у
цих досить беззаперечних твердженнях теоретика
міст майбутнього закладено програму самої експериментальної творчості дизайнерів і архітекторів у перебігу з суспільною значущістю самого експерименту
як науково обґрунтованого задуму, що диктується потребами життя [18].
Отже, є очевидним, що ідея створення міст майбутнього зазнала проектної реалізації у двох головних
напрямах: теоретико-прогностичному та практико-конструкторському.
У проектах теоретико-прогностичного напряму,
який сягає коріннями утопічних ідей європейських класичних соціалістів (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ш. Фур’є) й
архітекторів-фантастів (Антоніо Аверліно Філарете,
Дж. Б. Піранезі, К. Н. Лєду, А. Сант’Еліа, В. Татлін, Ель
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Лисицький, Я. Черніхов, В. Локтєв, Ю. Лебедєв, П. Маймон, П. Вірільйо, П. Солєрі, П. Кук, А. Ісодзакі та багато інших), спостерігається прагнення розв’язати засобами дизайну й архітектури передовсім соціальні проблеми урбанізації, котра до 1960-1970-х рр. набула незвичної раніше гостроти через екологічні, економічні
та територіальні колізії.
У проектах практико-конструкторського напряму,
який був логічним продовженням інженерно-дизайнерського пошуку архітекторів та інженерів-будівельників, спостерігається прагнення розв’язати тими ж
засобами дизайну, архітектури й інженерної справи
проблеми ефективного використання новітніх технологій і технічних засобів при створенні житла майбутнього у прагматичному смислі – як вдосконалення існуючої “палітри” конструкційних засобів архітектора.
Безперечно, обидва ці напрями рухалися паралельно, збагачуючи одне одного. Не можна окремо
говорити про кожний з них, не застосовуючи досвід і
напрацювання в галузі теорії урбанізації і практики рішення конструкційних систем громадських і житлових
будівель. Обидва напрями були спрямовані на вирішення комплексу задач, які постали перед людством
доби швидкісної урбанізації та інтенсифікації будівельного виробництва, і якщо в одному напрямі робилися плідні спроби розв’язати абстрактні, фундаментальні проблеми майбутнього влаштування штучного середовища існування людини, то інший напрям
був орієнтований на технічне й технологічне забезпечення реалізації фундаментальних потреб.
Ідеї архітектурно-дизайнерських проектів міст
майбутнього періоду 1960-1970-х рр., в яких застосовували нові науково-технічні прийоми та засоби, у
свою чергу, формували нову емоційну естетику архітектури, притаманну епосі індустріалізації. Проте
шляхи внутрішнього розвитку міст майбутнього були
набагато складнішими, ніж те, як це змальовують у
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сміливих фантазіях архітектори. Вони, ці шляхи, пов’язані з історією, економікою, технікою, соціологією,
географією та науково-технічним прогресом. Отже,
явище проектування міст майбутнього не може аналізуватися поза політичним і соціальним контекстом,
тобто лише як естетичне або художнє, оскільки такі
проекти виникали в результаті протиріч соціальної
сфери, зіткнення думок та ідеологій, як певна реакція, як відповідь на нагальні, прагматичні і теоретичні
потреби архітектури і дизайну.
Annotation. Article is devoted to the analysis of the nature
and essence of the cities of future as special area of design
activity of domestic and foreign designers and architects during
the epoch of the accelerated industrialization. The author
allocates and proves two basic directions of realization of the
idea of creation of the cities of the future: theoretical-prognostic
and practical-design.
The purpose. To consider and analyze experience of
designing the cities of the future in 1960-1970 in the territory of
the Soviet Union and abroad.
Key words: City of the future, constructive system, design,
architecture.
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ТЕНДЕНЦІЯ МИСТЕЦТВА ПРИКРАС
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. У статті висвітлено тенденції розвитку
європейських художніх прикрас останньої третини ХХ ст.,
розглядаються нові естетичні рішення прикрас із застосуванням новаційних матеріалів та технік, таких як синтетичні матеріали, пластик, акрил, папір, дерево та ін.,
та формотворчі умови, які визначають прикраси як окремий вид мистецтва на межі декоративно-ужиткового та
образотворчого, визначається роль провідних художників
прикрас у формуванні цього виду мистецтва.
Ключові слова: прикраси, Центральна Європа, естетика, матеріал, новаторство, нетрадиційні матеріали,
скульптура, тіло, об’єкт, акрил, сталь, золото, срібло.

Непомітно від широкої публіки в останні десятиліття відбувалась радикальна зміна в прикрасах. З
одного боку, це не було несподіваним процесом, оскільки чимало того, що було незмінним багато поколінь, по-новому переоцінювалось у ХХ столітті. Ця
зміна не є особливо помітною в суспільстві, в порівнянні з такими видами мистецтва, як живопис чи
новими медіями, але еволюція відбувається.
З середини ХХ століття в середньоєвропейських і
північних країнах, більше ніж на півдні Європи, розвивалась нова свобода творення прикрас. Незважаючи на велику розбіжність між творчими бажаннями художників і виробників прикрас та дуже часто
нудною реальністю смаків споживачів, слід зауважити
надзвичайний розвиток нових тенденцій в країнах Центральної Європи. Можна з впевненістю констатувати,
що з настанням нового ХХ століття, прикраси стають
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вираженням індивідуальності. Гасло “прикраси як вираження особистості” стало радикальною відмовою від
колишньої функції прикрас, які були вираженням економічного і соціального стану власника.
З ретроспективного погляду слід зазначити, що
спершу прикраси ХХ століття супроводжували стильові епохи, причому цей розвиток визначався небагатьма мануфактурами та видатними ювелірами. Прикраси в своїй стилістиці наслідували рослинний і органічний модерн, з його характерним мотивом квітки,
переходили в часткову кольорову геометрію арт-деко,
а в 20-х роках ХХ століття стали золотим аксесуаром,
якому була притаманна виняткова, благородна пишність. Після війни прикраси стають масовим продуктом і поступово втрачають художні якості, яких спершу надавав їм художник-ювелір [13, 18].
У 1960-х роках правила та норми прикрас починають поступово ламатися, виникає нова естетика відповідно до основних тенденцій мистецтва та культури в Середній Європі, якій притаманні риси дуалізму
невимогливої комерції і художнього ідеалізму. Цей дуалізм виходив з академій та художньо-промислових
шкіл Німеччини післявоєнного часу, а також художніх
шкіл та шкіл дизайну в Голландії та Великобританії. У
суперечності протилежного розуміння прикрас в
академіях і в індустрії, прикраси стають “хамелеоном”.
Прикраси були – і масовий товар, і дешева комерція,
але також і вимогливе мистецтво, і хороший дизайн,
тому що в ювелірній справі, перебудова посилено
наступила в останніх десятиліттях ХХ ст. Фабрики і виробництва, які займаються виготовленням прикрас,
переживаючи жорстку конкуренцію, перетворюються
на сучасні мануфактури і розробляють самостійну
культуру оформлення [13, 24].
Ці фактори певною мірою приводять до того, що в
1960-х роках відбувається перебудова в цій галузі, основними тенденціями якої є сильніша орієнтація в при178
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красах до авангарду, експерименти з новими матеріалами, поширення неортодоксальної естетики матеріалу. Ці імпульси в той час набирають обертів за рахунок небагатьох галерей, які представляли обмежену
авангардистську сцену прикрас, а також виняткового
кола зацікавлених мистецтвом цінителів і колекціонерів.
Особливу увагу слід звернути на застосування нових матеріалів, таких як пластмаса або високоякісна
сталь, вживання неблагородних, нетрадиційних стосовно прикрас матеріалів, як кістка, повсть, папір або дерево до інноваційного зіткнення із звичайними ювелірними субстанціями, благородними металами та коштовним камінням. На допомогу стає нова техніка обробки матеріалу і сучасна інтерпретація традиційних методів та форм [9, 146].
Однією з перших та видатною персоною в світі художніх прикрас стала Рената Хайнце (1936-1991), викладач спеціальності прикраси Інституту промислового
дизайну в Гібіхен. Її захопила в прикрасах різноманітність можливостей вираження змістовних уявлень з
матеріалами і технікою.
На загальновідому обмеженість чи нестачу благородних металів в НДР художники-ювеліри відреагували пошуком нових матеріалів прикрас, а також багато молодих митців в західних країнах Європи звернули свою увагу на неблагородні матеріали, оскільки
дорогі метали і каміння були малодоступними з
економічної точки зору. Проте матеріальні міркування
і можливості не були вирішальними критеріями в експериментах матеріалу прикрас авангарду. Перш за
все в 1960-70-і роки виникли концептуальні передумови частково суворої відмови від золота і коштовностей, які обґрунтовувались “закостенілістю” форм традиційного ювелірного ремесла і його комерційністю,
що намагались відкинути тогочасні художники. Тут
домінував багатий вибір матеріалів, які відповідали
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естетичним та ідейним намірам митця, а також визначалося художнє оформлення прикраси [3, 204].
Піонери сучасних художніх прикрас з Голландії Емма ван Лірсам і Гійс Беккер вважали цінні матеріали недемократичними і надавали перевагу акрилу, алюмінію
і високоякісній сталі, які тим більше видавалися кращими для промислового виготовлення прикрас. А також ці твори, за рахунок прохолодної та лаконічної естетики, несли футуристський характер [9, 154].
Петер Скубіч, визначний художник прикрас, теоретик і професор Кельнської вищої художньо-промислової школи, моральні обмеження людства історично
виражає золотом, яке несе, на його думку, багато крові і поту, і натомість пропагує нейтральну високоякісну сталь. Окрім того, Петер Скубіч першим висуває
концепцію прикраси не на тілі, а під шкірою: він вшиває під шкіру елементи, які видно нашому оку лише
на рентгенівському знімку.
Його колега Отто Кюнцлі, професор Академії образотворчого мистецтва в Мюнхені, також неупереджено
поводиться із золотом. Інші художники, як Герд
Ротманн, Фріц Маєргофер з Австрії або голландець
Роберт Сміт експериментували час від часу з новими
пластмасами, випробовуючи їх естетичні можливості,
але після цього зверталися до традиційних матеріалів
[9, 151].
Визначаємо два аспекти обігу з матеріалом. Один
бере властивість матеріалу як початковий пункт художнього творення і виходить з естетичних властивостей, другий бачить прикрасу як транспортний засіб художніх ідей в матеріалі і шукає адекватний матеріал
для їх вираження.
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Оскільки до прикраси ставлення було таким же, як
і до решти предметів образотворення, то в цьому
мистецтві жодна ідея не була відкинутою чи чужою,
жоден матеріал не був нестандартним чи
екзотичним, щоб їх не випробували в ХХ ст.
Прикраса не є просто формою, зображенням чи
скульптурою, а є естетичним об’єктом не лише для самої себе, а завжди в зв’язку з чимось іншим, що на неї
посилається, і як наслідок це визначає – тіло носія. Дорогоцінність стає лише тоді прикрасою, коли її починають носити, і вона стає в прямому контакті з тілом.
У цій ситуації художники в образному значенні виходять за межі практичності. Бо зазвичай практичність завжди була першою перед формою, прикладом в цьому випадку може бути перстень. Персні до
сьогодні найбільше носять і користуються найбільшим попитом серед прикрас, так як вони є в ідеальному симбіозі з частиною тіла, пальцем. Тут частина
тіла, палець визначає форму прикраси. Бо в брошках, браслетах та кулонах часто заважають складні
механізми замка і форми прикраси. Визначення прикраси як естетичного об’єкту зв’язку до тіла та одягу
стає, таким чином, її формальним слабким місцем.
Кілька художників прикрас уникають цього обмеження, створюючи креативні, все більш вільні, широкоформатні скульптурні роботи, а саме це – Антон Цепка і
Петер Скубіч. Інші підходять до прикраси з інших її
якостей та сторін, наприклад експериментатор Бруно
Мартінацці чи інженер Фрідріх Бекер [3, 203]. Але всі
вони постійно зверталися до спеціальної і вузької проблематики оформлення розробки речей, які володіють
формальною самостійністю, з одного боку як естетичні
об’єкти, а з другого, важливим фактором є зв’язок з
тілом людини, яка її носить. Творити прикраси є
певною дискусією з тілом і людиною як індивідом.
Інтерес до діалогу прикраси-скульптури на тілі
завжди був на першому місці серед художників. Спо181
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чатку класики сучасних прикрас насолоджуються свободою форм і емансипуються від прив’язаності проектувати відносно тіла. 1960-і роки з їх оптимізмом і майбутніми фантазіями нарешті підходять до сфери прикрас. Зміна парадигм декоративності відбувається в
бік самостійного формального вираження. Орнаментальні мотиви квітів чи арабески – головні в орнаментиці модерну, їхня символіка та метафоричний зміст
давно вже втратились і застосовувались лише як
декорація. Тепер вони зникають і дають місце геометричним чи органічним, також сміливим футуристичним
формам, розміри яких виходять за межі практичності
[3, 204].
Ці нові форми прикрас потребують уваги, вони
більше не задовольняються другорядною роллю, як
аксесуар, а потребують носія, свідомої дискусії стосовно властивого тіла і властивого зовнішнього вигляду.
У другій половині ХХ ст. працюють дві надзвичайні
особистості в цьому виді мистецтва, вони відкривають
нові виражальні можливості, які дають багатий початок
розвитку подій до сьогодні. Твори Фрідріха Бекера і
Бруно Мартінацці вражають своєю надзвичайною переконливістю. Обидва художники починали не з мистецтва, а з технічних та природничих наук. Лише пізніше кожен з них формується як художник-ювелір та
експериментатор нових форм, технік і розмірів, а у
своїх роботах вони переходять межу між образотворчим та прикладним мистецтвом [3, 206].
Принцип кореспонденції між тілом і прикрасою виражає Беккер у своїх кінетичних творах, якими він займається з середини 1960-х років і доводить з технічної і
формальної точки зору до досконалості. Він створює
об’єкти-прикраси, за блискучою поверхнею яких
ховається хитромудра техніка. Браслети як столи-мініатюри, на дисках яких відпочивають золоті смуги,
сталеве скло і синтетичні сапфіри-квадрати, які при
будь-якому ударі починають ексцентрично рухатися.
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Проте загальний центр варіацій з рухом, який відрізняє
кінетичні прикраси Беккера принципово від його
кінетичних великих об’єктів, зосереджується не в
техніці, а в початковому пункті їх руху, в їхньому зв’язку
тілом. Природні і випадкові рухи тіла носія – це мотор
механічних рухів прикраси, вони продовжуються в них і
одночасно в них відрізняються.
Іншим способом вираження людського тіла відрізняються твори італійця Бруно Мартінацці. Він рано
звертається у своїх роботах до людини, яку він спершу застосовує як орнамент. Від інтеграції форми тіла
у вищу структуру він переходить до розгляду більш
ізольовано, а саме окремих частин тіла [6, 132].
Він створює маленькі рельєфні об’єкти рота і ока,
носа і живота та щік, квадратної чи круглої форми
броші, вирізані за формами тіла, пластично модельовані кінцівки, пальці, які охоплюють зап’ястя, за рахунок яких виникає форма браслету. Частини тіла не
фрагментарні, а втілюються як автономні. Вони
уособлюють способи вираження людської особистості, емоційність якої врахована та відображена у всіх
цих частинах тіла. Напіввідкрите око, між його повіками лежить уявний внутрішній світ; вся сила тіла – в
активних пальцях руки, які навпомацки шукають
відчуттів; чи легко привідкриті губи, достатньо, щоб
можна було зафіксувати відчуття болю.
У 1980-90-х роках художники прикрас Герхард Ротман і Отто Кюнцлі інтенсивно займалися людським
тілом. Вони представляють нове покоління художників прикрас, які безпристрасно експериментують з
техніками і матеріалами та орієнтуються не на звичне поняття прикраси, а зображають прикраси такими
явищами, як переодягання чи протези, іграшка чи
внутрішній простір. Кюнцлі і Ротман розробляють нове визначення скульптурної роботи, в той час, як вони поєднують прикрасу і тіло в загальну органічну
скульптуру [7, 298].
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Визначним в цьому аспекті творення сучасних художніх прикрас є маніфест художника, філософа прикрас Петера Скубіча: “Прикраса стане тілом. Тіло
знову прикрасою. Прикраса носить мене, тоді я прикрашаю її. Скульптура-прикраса організовує тіло в
прикрашальний об’єкт”.
Уже в 1990-х роках мистецтво прикрас дещо прощається з експериментальним вивідуванням його меж.
Але цей період “диких років”, експериментів надалі позначився на творчості художників, які вже не могли
себе ставити у вузькі рамки: дорогоцінних металів та
традиційних технік, оцінення та буквального розуміння
прикраси. Художники трактують її вже як нову
прикрасу, яка відображає чуттєве розуміння тіла; а також позиціонують прикраси як скульптури на тілі і
створюють їх в діалозі з ним.
Таким чином, в ХХ столітті художні прикраси пережили грандіозні зміни, які привели до розуміння
прикраси як засобу інформації індивідуального оформлення особи.
Annotation. The article reviews the tendencies of the
development of the European artistic adornments of the last
third of the 20th century and examines the new aesthetic
solutions of the adornments design. It also finds out the use of
the new materials and techniques such as synthetic materials,
plastic, acrilic, paper, wood etc. and the form making conditions
that define the adornments as a separate art at the limit of
applied and pictorial arts. The role of the best artistic pieces in
the forming of this kind of art is determined.
Key words: adornments, Central Europe, aesthetics,
material, innovations, non-traditional materials, sculpture, object,
acril;ic, steel, gold, silver.
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КОМПОЗИЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ВИШИВКИ
УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ
КІНЦЯ ХIХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Анотація. У статті аналізується композиція традиційної вишивки українців Закарпаття. Чи не вперше проводиться розбір її структури, принципів побудови орнаменту та роль колориту в підкресленні домінанти чи супідрядності композиційних акцентів. Виділяються найтиповіші види композиції та подається художня характеристика традиційної вишивки українців Закарпаття.
Ключові слова: композиція вишивки, просторові типи
композиції, симетрія, одягова вишивка, симетрія, функція
вишивки.

Композиція вишивки – організація різноманітними
композиційними засобами орнаментики в єдину художньо цілісну систему. Процес створення декоративного полотна поєднує в собі техніку вишивання,
розміщення і характер орнаменту й колориту вишивки. Основне призначення композиції – організовувати
внутрішню будову вишивки, робити її співрозмірною
до цілого художнього ансамблю чи окремих елементів виробу. Традиційна народна вишивка українців
Закарпаття ХIХ – першої половини ХХ ст. вирізняється великою різноманітністю типів композиції. Це обумовлено природно географічним середовищем краю,
поділом українців Закарпаття на етнографічні групи,
значною варіативністю народного строю, великою
кількістю вишивальних осередків, збереженням давньоукраїнських традицій та рядом інших причин. Крім
того, характер композиції залежить від задуму вишивальниці, мети і призначення вишитого виробу: свят186
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кова вишивка – багата, весільна – святково-урочиста
і т. п. Окрім того, орнамент та повторюваність його
елементів у поєднані з вдалими сполуками кольорів
давали вишивальницям можливість створювати різні
варіанти вишивки. Характер орнаментики, техніка виконання швів, композиційне розміщення вишивки та
колористика дають можливість визначити локалізацію вишивки, а аналіз композиції традиційної вишивки українців Закарпаття – класифікувати та встановити її типи.

Дівчата у вінках.
с. Колочава Міжгірського р-ну,
1925 р.

Дівчата у святковому вбранні.
с. Кошелеве Хустського р-ну,
1925 р.

Композиція є найбільш невловимим виражальним
засобом вишивки. Після першого ознайомлення глядач може аналізувати колорит, техніку, а досвідчене
око ще й орнаментальні мотиви вишивки. Тому аналіз
композиції є складною аналітичною працею, що
потребує певних теоретичних знань і навиків у цій га187
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лузі. При систематизації композицій вишивок використовуються основні положення законів композиції, які є
універсальними для всіх видів декоративного та образотворчого мистецтва.
Функція та призначення вишивок впливають на їх
композиційні розробки. Потрібно розрізняти композиції одягової та інтер’єрної вишивки, оскільки їх композиції вирішують різні задачі. Так, інтер’єрна та деякі
види святково-обрядових вишивок організовують
площину, а одягові – підпорядковані ансамблю одягового строю та залежать від особливостей крою вбрання і організовують об’єм.
Серед усіх видів вишивок найбільш поширеною
була одягова вишивка. Вона мала глибокі історичні
вишивальні традиції. Тому композиція одягової вишивки розвинулася найбільше. В одяговій вишивці
закарпатських українців фіксується велика кількість
різновидів композицій та композиційних схем. Їх варіативність настільки велика, що часто лише за композицією вишитого рукава жіночих сорочок визначаємо її локалізацію.
На основі системного аналізу структури композицій визначаємо найбільш поширені їх типи, композиційні схеми, принципи побудови орнаменту. Композиція вишивок значною мірою залежить від техніки вишивки, типів орнаменту, орнаментальних мотивів, кольорової гами, які характеризують пластику, художню
виразність композиції.
Основними засобами художньої виразності вишивки є її розмір, форма, побудова, ритмічність. У
композиції одягової вишивки важливу роль відіграє
художня система одягового строю. Вона формує такі
виражальні засоби композиції, як домінантність та
підпорядкованість. Форма одягової вишивки залежить
від конструктивних особливостей одягу. На вбранні
2
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вона переважно розміщувалась вздовж швів, з яких
формувались фризові чи стрічкові типи композицій.
На найвидніших, центральних місцях одягу композиція з другорядної (стрічкової) перетворювалася на
домінантну, хрестово-центричну, доцентрову чи рапортну. Одягові вишивки організовують не тільки площинний простір, але й підпорядковуються об’єму одягу та художній системі одягового строю. Гармонійне
поєднання композиції вишивки і художнього образу
одягового строю добре виражено у вишивці рукава
жіночих сорочок долинян Тячівського і Хустського районів та околиць с. Довгого Іршавського району. Такі
форми композиції вишивки називаємо об’ємними
(просторовими). На основі загальної композиції вишивок рукавів жіночих сорочок І. Ф. Симоненко виділив 16 варіантів її розміщення. Але при цьому не подав їх опису та не окреслив територій їх поширення
[3, 79]. Це ж питання порушила Л. П. Булгакова. Вона
топографію декору жіночих сорочок пов’язувала з
конструктивними особливостями жіночого одягового
строю та відзначала, що розміщення вишивок на жіночих сорочках є сталою етнічною ознакою [1, 73-75].
Приймаючи підходи І. Ф. Симоненко та Л. П. Булгакової виділяємо такі місця розміщення вишивок: рукавноплечовий, нагрудно-спинний, нагрудно-рукавно-плечовий, рукавний, плечовий, нагрудний, верхньорукавний,
нижньорукавний, нагрудно-плечовий-верхньорукавний,
нагрудно-плечовий-нижньорукавний, нагрудно-плечово-верхньорукавний, нагрудно-рукавний, нагрудно-верхньорукавний, нагрудно-нижньорукавний, верхньорукавний-нижньорукавний.
Згідно з композиційними законами домінанти, супідрядності, пропорційності, симетрії, статики і динаміки інколи однакові мотиви у візерунку вишивки можуть бути основними чи додатковими. Ці компози184
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ційні прийоми впливають на прочитування орнаменту. Враховуючи сказане, за загальною формою одягової вишивки виділяємо в ній такі групи композиції:
стрічкова (різноманітні шви), трирядна фризова (“уставки” – центральна смуга фланкується зверху та
знизу вужчими смугами), рапортна (“заспульниці” –
повторюваний елемент орнаменту за шаховою чи діагональною сіткою), хрестово-центрична (ромби марамороських долинян), ромбо-центрична (один великий
ромб), доцентрово-замкнута (рослинні букети на жіночих сорочках Великоберезнянщини), просторова
(смуги вишивок розміщені на всій частині рукавів) –
композиція зустрічається на сорочках межиріччя річок Теребля-Ріка-Боржава, симетрична (зустрічається на рогах хустин бойків та передніх полах кептарів
гуцулів) у численних проявах локальних варіантів. Названі композиції рідко трапляються самостійно. Найчастіше в одяговій вишивці поєднуються кілька композицій. Особливо виразно це проявляється у вишивках жіночих та чоловічих сорочок. В одяговій вишивці
гуцулів Рахівщини переважають стрічкові різновиди
композиції орнаменту. Їх бачимо на різноманітних швах таких частинах сорочки, як ошийник, комір, манжети, плечові частини чоловічої сорочки. Тут верхня
частина
рукава
оздоблена
прямокутними
трирядковими фризовими композиціями вишивок. У
Великобичківському вишивальному осередку того ж
району, крім трирядкових уставок, вишивають всю
частину рукава нижче уставки [2, 33; 3, 80]. У долинян басейну річки Тересви крій жіночої сорочки
різниться від гуцульських. Це вплинуло на систему
компонування вишивки. Тут тоненькими стрічками
рослинного орнаменту в поєднанні з геометричним
оздоблюються
квадратна
горловина,
плечики,
манжети сорочки. Посередині грудей цих сорочок ви185
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шивали такі центричні типи композиції, як віночок,
хрестик, вазонок. Такі композиції є характерними для
сіл долини р. Шопурки, тобто околиць с. Великого
Бичкова, де поруч з ними побутують гуцульські
вишивальні традиції. Такі ж композиції в оздобленні
жіночої сорочки притаманні долинянам королевського
вишивального осередку, що знаходиться по лівому березі ріки Тиса у Виноградівському районі (с. Хижа та
його околиці). Тут дещо відмінна організація композиції вишивки жіночих сорочок. Локальна особливість
місцевих композицій вишивки жіночих сорочок
проявляється в тому, що широку орнаментальну смугу
стрічкового орнаменту на квадратних горловинах не
складають з окремих не зв’язаних між собою стрічок, а
замикають через кутові зв’язуючі елементи. Загалом
місцеві композиції мають таку замкнуту форму, яка
скоріше нагадує організацію квадрата, ніж стрічки.
Значно більшими та суттєвими відмінностями характеризуються композиції сорочок долинян басейнів
річок Теребля і Ріка. Тут у вишивках жіночих сорочок
композиційні акценти переносяться з кокеток на рукав. Ще іншою є рапортна композиції вишивок (“заспульниць”), яка займає майже всю центральну частину рукава. У південній та центральній частині басейну річок Тереблі та Ріки ці рапортні композиції
часто побудовані з простих дрібних ромбиків. Такі ж
композиції поширені на рукавах жіночих сорочок долинян верхньої течії ріки Тереблі, що в Міжгірському
районі. Але тут рапортна сітка візерунків дещо крупніша, може складатися з чотирьох основних елементів.
Такі композиції поширені в углянсько-драгівському
вишивальному осередку. Крім широких заспульниць,
у названих районах зустрічаються у верхній частині
рукава хрестово-центричні композиції: вишитий вели186

КОМПОЗИЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ВИШИВКИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ

кий ромб, що складається з чотирьох малих ромбиків, які облямовані смугою зовсім менших ромбиків.
Крім вище зазначених, в басейнах річок Тереблі і
Ріки поширені різноманітні типи стрічкових композицій. Одна з них – це вузька смуга вишитих ромбів. Таку смугу розташовували у верхній частині рукава, а
ще вужчою смугою вишивали нижні кінці рукавів жіночої сорочки. Інколи композиції вишивки рукавів утворювались пересіканням верхньої та нижньої горизонтальних смуг вертикальною смугою вишивки. Таку
організацію площини рукава називаємо просторовою,
бо вона декорує рукав по всій його площині. Подібні
варіації композицій залежали від належності до
віково-статевих груп, соціального становища та
культурно-побутових традицій. Так, вузькими вишивками переважно прикрашали сорочки старші жінки та
незаможні
селяни,
широкими
рапортними
оздоблювали
сорочки
незаміжні
дівчата,
а
композицією з перехрещених смуг оздоблювали
сорочки дівчаток-близниць.
Схожими до просторово-стрічкових композицій вишивались рукави жіночих сорочок боржавських долинян. Таке ж компонування вишивки на рукавах було
поширене у свалявському і довжанському вишивальному осередках. Тут домінанта композиції пересовується на верхню частину рукава. Біля шва сорочки у
задній частині вертикальною смугою розміщують ритмічно вишиті ромби, що вирізняються кількома варіантами їх побудови. Вишивкою заповнювали верхню
частину рукава. Таку вишивку називали “рукавом”.
Трохи збоку вишивки “рукава” по золотому січенню
звисав ромбик, який називали “хвостом”. Ззаду і вдовж
усього рукава вишивали ланцюжок з ромбиків. Таку
композицію називали “долі рукавом”. Складовими
частинами вертикальної смуги були вишивані комбі187
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нації з двох чи трьох ромбів. У залежності від комбінації ромбів їх називали “стовпчиками” або “жабками”. За композиційною побудовою такі свалявські і
довжанські вишивки були майже ідентичними, відрізнялись між собою лише в окремих деталях.
Вузенькою смужкою стрічкового орнаменту, вишитого білим по білому із незначними вкрапленнями інших кольорів, вирізняються вишивки мукачівських та
турянських долинян. Композиції вишивок долинян басейну ріки Тур’ї та правого берега р. Латориці у Свалявському районі повністю вишивались стрічковим
орнаментом. Тут ними оздоблювали переважно короткі нагрудні розпірки. Їх вертикальні смуги фланкували обабіч пазушного розрізу. Стрічками орнаменту
прикрашували також плечики сорочок. Нижче стрічок
вишивались широкі і вузькі смуги в кілька рядів. Такі
ж тонкі смуги вишивались на манжетах та обшивці
горловини сорочки.
Кілька варіантів компонування вишивки спостерігається на вишивках жіночих сорочок бойків Закарпаття. У закарпатській частині Бойківщини виділяються три локальні вишивальні осередки. У загальних
рисах вишивки бойківських вишивальних осередків
схожі. Відмінності між ними у вишивках сорочок помічаються лише в деталях. Для західної частини Бойківщини характерними є фризові смуги вишивки на
горловинах. Вони вибудовуються з горизонтальних
смуг різноманітних кривульок. Цей тип композиції орнаменту вишивки залежить від конструктивних особливостей сорочки. Основна функція вишивки на горловині – скріплювати збірки на сорочі. Розміщення
фризової вишивки на верхній частині сорочки чудово
збалансовує її композицію. Геометричні орнаменти
верхньої частини рукавів у воловецькій частині Бойківщини може доповнюватись рослинними мотивами
188
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хрестово-центричного типу. Вони розташовуються у
верхній третині рукава, виконуються лічильною технікою вишивання та формують геометризовану стилістику рослинного орнаменту. Таке доповнення чудово
контрастує з геометричними стрічковими вишивками
сорочок. Ще одним принципом оздоблення на жіночих
блузках є розміщення рослинної вишивки смугами
вздовж пазушного розрізу та у верхній частині рукавів
сорочки. Таке компонування є досить пізнім і поширилося разом з рослинними мотивами орнаменту.
Поруч з такими вишивками тут знаходимо оздоблені
кути (“роги”) хусток, що є симетричними типами композицій.
Крім загальних характеристик композиції вишивки,
в її побудові важливу роль відіграють дрібніші структурні елементи: крапка, лінія, площина, кривулька,
коло, квадрат і т. п. Формоутворення цих простих
елементів безпосередньо залежить від техніки вишивання. Наприклад, лічильною технікою не можливо
вишити округлі форми, а гладь не підходить для вираження ритмічності композиції. Це означає, що в основі формотворення навіть простого елемента композиції лежать техніки вишивання. З найпростіших
елементів композиції вибудовують зображення чи
форми складнішого порядку, зокрема такі: ромби, зірки, ружі, хрести, розетки, тобто орнаментальні мотиви. Вони є модулями композиції, що за різними композиційними принципами вибудовуються у візерунки
вишивок.
Комбінації великих та малих орнаментальних
форм, повторюваність одного мотиву, використання
нюансів та контрасту кольорів, симетрії та асиметрії,
все разом підкреслює художню образність вишивок.
Вишивка українців Закарпаття є модульною і залежить від лічильних технік вишивання та структури по189
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лотна прямого переплетення, ритмічного повторювання орнаментальних мотивів. Це забезпечує їй художню цілість. При цьому ритмічність підпорядковується характеру вишивки, яка поширена в стрічкових,
хрестово-центричних, рапортних та інших композиціях. Ритм є сильним виражальним засобом композиції
вишивок. Саме ритмічність орнаменту вишивок вводить її в сферу мистецтвознавчих досліджень. Ритм
виводить вишивку в ранг мистецького твору, художнього образу, бо він є передумовою гармонійної композиції. Кольорова гама є тим сильним виражальним
засобом, який впливає на емоції людини. Колір здатний підсилювати пластичність та виразність композиції
вишивки.

А. А. Коцка. Веснянка, 1968 р.

А. А. Коцка. Юність, 1969 р.
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А. А. Коцка. Доярка О. Полянська,
1966 р.

А. А. Коцка Доярка М. Липей,
1970 р.

Завдяки кольору виділяються акценти вишивок та
підкреслюються домінантні елементи композиції візерунку. Використання двох і більше кольорових ниток
у поєднанні вимагає від вишивальниці відчуття
кольору, художнього смаку та вміння вписати
кольорові плями в композиційний простір візерунку
вишивок. Побудову колориту також віднесемо до
композиції вишивки, бо спостерігаємо, що у традиційній народній вишивці українців Закарпаття в розміщенні кольорів та їх використанні є багато такту і вишуканості.
Про добре відчуття вишивальницями композиції
також свідчать оздоблені вишивкою жіночі безрукавні
кожушки (“бунда”) із сіл пониззя ріки Тересви. Їх шили
з добре обробленої овечої шкіри хутром всередину.
Ззовні “бунда” оздоблювалася вишивкою та китичками. Краї та шви бунди обшивалися оксамитом (“баршаньов”) чи мереженою шкірою. При досконалій тех191
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ніці вишивання гладдю та чудовій композиції з квіточок (“косичок”), що вишивались на передніх полах і
спинці, “бунда” Чорей О. І. з с. Біловарці вишита гармонійно поєднаними різнокольоровими шовковими
нитками (“англійовими”). На передніх полах “бунди”
попарно пришивали в п’ять рядів різнокольорові “китиці”. Їх колір змінювався за рядами: верхній ряд був
зеленим, наступний синьо-рожевий, далі жовтий,
червоний і знову зелений. Ряди китичок були виражені кольоровими плямами на тлі шкіряних аплікацій та
загального колориту бунди. Основне поле спинки
бунди оздоблене стилізованими стеблами квітів, що
вертикальними рядами заповнюють тло, а на передніх полах стилізовані стебла квіток підпорядковані силуету передка. Стилізовані листочки, стебла, квіти
суцільно заповнюють всі відведені під вишивку поля.
Домінуючим кольором вишивки на “бунді” Чорей
О. І. є бордовий, що додоповнюється відтінками
червоного та рожевого. На контрастних співвідношеннях вони поєднані з фіолетовим, зеленим та білим.
Листочки стилізованої гілки різного кольору заокруглені, а втиснуті між листочками квіточки округлої
форми, що повторюються концентричними кругами до
середини, вишитими зірочками на тлі бордового тла.
Оздоблення спинки виконано за принципом рапортної
композиції, структурним каркасом якого слугують
стилізовані чотири стебла квітів, які ділять тло спинки
на п’ять смуг. Смуги заповнені головками квітів ритмічно, що в логічній послідовності почергово повторюються. У такій же послідовності повторюються стилізовані листочки стебел. Зображення цього типу
рапорту передає рисунок.
Посердині верхньої частини спинки пришито три
китиці. На шкіряних вставках знизу і по краях
суцільне поле вишивки спинки підтримують не пере192

КОМПОЗИЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ВИШИВКИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ

вантажені прості чотирипелюсткові голівки квіточок
та по два листочки, що поперемінно повторюються за
принципом трансляційної симетрії. Спереду на кожній з пілок нашито кишеню, кожна з них оздоблена
синіми китицями по краях. Верхні краї кишень, горловина, обкат рукавів, шви, передні краї розріз пілок
“бунди” оздоблені шкіряними аплікаціями. Інколи замість шкіряних аплікацій в с. Біловарці використовували вишивку хрестиком. Тут “бунди” застібались на
три залізні ґудзики (“ґомбиці”) з допомогою шкіряних
петельок. Наведений опис оздоблення верхнього плечового одягу свідчить про високу художню культуру
вишивальниць сіл пониззя р. Тересви.
На території закарпатської Гуцульщини виділяємо
чотири локальні вишивальні осередки, що вирізняються певними локальними відмінностями у використанні орнаментальних мотивів, розмірі вишивок та їх
колориті. Проте основні принципи побудови композиції орнаменту традиційної одягової вишивки у них
спільні. Так, орнаментальна композиція уставок жіночих сорочок завжди є стрічковою, що будується переважно за трирядним принципом. Середня смуга візерунку завжди є найширша, обабіч неї розміщено дві
вужчі смуги – (“одскоки”), що завжди відмежовуються
“доріжкою”. Останні елементи орнаменту виконуються “стебловим” швом, що є структурним каркасом в
орнаменті стрічкового типу. На чоловічих та дівочих
сорочках центральна смуга композиції зникає і замінюється “доріжками”. Уставки жіночої сорочки з фондів Закарпатського музею народної архітектури та побуту (інвентарний номер Е-1718). Такий орнаментальний елемент раніше застосовувався для маскування
швів. З появою фабричного полотна сорочки почали
шити з атласу та шовку, а вставки традиційно вишивали на окремих шматках домотканого полотна та
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нашивали на рукав. Це зумовило нівелювання “стеблового” шва як структурного каркасу композиції уставок гуцульських жіночих сорочок.
Центральна частина орнаменту гуцульських уставкових вишивок могла складатись з різноманітних
ритмічно скомпонованих ромбічно-крапкових, хрестикових, солярних та інших орнаментальних мотивів і
елементів. Вони гармонійно поєднуються з допоміжними мотивами чи елементами орнаменту. Візерунок
традиційних вишивок гуцульських сорочок – геометричний чи рослинно-геометризований. Його основою
є ромб, який можна розглядати і як два рівних трикутники, обернених один до одного своїми основами.
Ряд витягнутих у смугу однакових ромбиків утворює
ланцюжок, який є поєднанням двох традиційних ламаних ліній (“кривульок”). Часто ланцюжок утворювався “зубчиками”, кінці яких стикалися або перехрещувалися. Це робило ланцюжки кривульок вдвічі
довшими [2, 40]. На традиційних уставках ясінського
вишивального осередку зустрічаються мотиви “кривулі”, що розміщені за вертикальною структурою. Такий
композиційний прийом дозволяє врівноважити динаміку стрічкової композиції.
Дрібні складові орнаменту (“вічко”, “куколки”, “очкаті”), які нагадують крапку є найдрібнішими елементами візерунку. Це дає підставу називати традиційний
гуцульський орнамент вишивок ромбічним чи
ромбічно-крапковим. У вишивці зустрічаються кілька
різновидів ромбів – ромб з “ріжками”, ромб з “щетинками” (ріжки розміщені по всьому периметру геометричної фігури). Загнуті кінці ріжок ромба утворять мотив
“ключки”, “люльки”. При багаторазовому їх повторі утворюється мотив “меандру”. Рідше трапляються ромби з перехрещеними лініями. Ромб з усіченими кутами перетворюється на восьмикутник, що нагадує
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орнаментальну композицію “зірки”. Половину зірки
називають “мотилем”, а четвертину “перами”. Особливим, не ромбовим мотивом гуцульської традиційної вишивки є фігура, що нагадує горизонтальну латинську літеру – S чи знак безкінечності. В окремих
вишивальних осере1дках гуцулів Рахівщини у
вишивці використовувався квадрат. Так у с. Розсішка
центральна смуга вишита менш компактною, але
більш “щетинистою” смугою ромбів. Інколи тут “щетинки” замінювали “путками”, які по краях оздоблювались рядами вишитих хрестиком своєрідних
квадратів, що нагадували карнизи.
Тло у вишивці гуцулів Рахівщини є нейтральним,
абстрактним, незв’язаним з будь-яким уявленням про
простір. Часом тло так взаємодіє з орнаментальними
мотивами, що неможливо вирізнити домінуючий
мотив.
Роль орнаменту в композиції вишивки багатогранна. Він виступає прикрасою, є системою символів,
оберегових знаків та свідчить про сприйняття людиною оточуючого середовища, зокрема природного. А
характер композиції свідчить про певні спільні і відмінні риси у вишивці жіночих і чоловічих сорочок гуцулів Рахівщини. Так, мотив свастики був поширений
виключно на чоловічих традиційних сорочках.
Вишивка полотен побутового призначення в українців Закарпаття нами фіксується кінцем ХIХ – початком ХХ ст. У вишивці рушників, серветок, скатертей,
наволочок, парнянок, простирадл явно переважали
стрічкові композиції. Так, рушники оздоблювались
переважно такими симетричними вишивками, як дзеркальна, обертальна та переносна (трансляційна). З
них у Закарпатті переважала дзеркальна і переносна
вишивки. У рушниках, оздоблених рослинним орна195
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ментом, часто один елемент візерунку симетрично переноситься на інший кінець рушника.
Крім того, зустрічаються вишиті рушники, скатерті
і серветки з центричним розміщенням оздоблення. У
них вишиті краї виробу повністю підпорядковані
вишивці, що розміщена посередині (у центрі) виробу.
Розміщення вишивки на інтер’єрних виробах значною
мірою залежало й від того, наскільки широко в побуті
використовувались полотняні оздоблені речі. Так,
жінки Хустського району інтер’єр житла пишно оздоблювали тканинами і вишитими виробами. В окремих
із них, як, наприклад, грядкових рушниках, художнє
ткання поєднувалось з елементами декоративної
вишивки.
Взагалі вишивка полотен побутового призначення
була поширена в жителів рівнинних і передгірських
районів. Найбільшого поширення вона набула в
Ужгородському районі. Так, українське село Руські Комарівці, що розташоване поруч з містом Ужгородом,
дає доволі широкий спектр композицій вишивок на
рушниках, скатертях і серветках.
Не менш цікавими є також квіткові орнаменти вишивки скатертей, простирадл, наволочок (“парнянок”)
долинян пониззя р. Тересви, зокрема с. Бедевлі Тячівського району. У гірських районах краю, зокрема у
Воловецькому та Міжгірському районах, вишивка полотен побутового, інтер’єрного призначення, була
слабо поширеною.
Добре скомпонована вишивка виконувала скріплюючу, оберегову, естетичну, етнорозмежувальну, етноідентифікаційну, соціальну, статево-віково-розпізнавальну та інші функції. Більшість складових композиції вишивок мали культово-магічне значення, виконували оберегові функції та несли в собі побажання
щастя, здоров’я й добра. Це робило орнамент зміс196
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товнішим і виключало випадкове, нелогічне поєднання і розмішення орнаментальних мотивів. Крім того,
значення орнаментальних мотивів розширювалось у
залежності від вирішення всієї композиції орнаменту.
В українців Закарпаття найпоширенішими були мотиви ромба та солярні знаки (“сонечка”, “зорі”, “ружі” і
т. п.), що вважались за символи небесних світил, були ідеограмою бога-громовержця, “живого вогню”,
знаками-оберегами і запорукою щастя. На основі
аналізу типових традиційних закарпатоукраїнських
вишивок можемо стверджувати, що ромб в них є основою формотворення складних орнаментальних
структур композиції. Тому такі композиції вишивок
називаємо ромбічними чи ромбо-крапковими. У сполученні з іншими орнаментальними мотивами, техніками вишивання та колоритом вони створювали велику кількість композицій народної вишивки. Поєднання довгих, коротких, прямих, косих, ламаних, хвилястих різнокольорових ліній, що створюють відчуття
ритму чи статичної рівноваги, з ромбо-крапковими
мотивами надає вишитій геометричній композиції
справжньої художньої довершеності. Якщо ромбокрапкові мотиви були основою рапорту вертикальної
композиції, без додаткових елементів, то її художню
виразність підкреслювали барвистістю кольорової гами. Поєднанням дрібних ромбиків, квадратиків, прямокутників, трикутників, хрестиків, різноманітних ліній
і крапок створювались великі композиції. Їх синтез –
результат світосприймання і світовідчуття, творчого
хисту вишивальниць українського Закарпаття.
Із розмаїття вишивок реальних форм в українців
Закарпаття найпоширенішими були квітково-рослинні
композиції, орнаментальні мотиви яких почали поширюватись наприкінці ХIХ ст., а в 20-30-ті роки ХХ ст.
набули поширення переважно у долинян. Квітково197
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рослинними орнаментальними мотивами вишивальниці передавали реальну красу світу оточуючої природи.
Побудова композиції орнаменту вишивки традиційно велась укладанням мотивів за стрічкою чи фризом. Основною одиницею (модулем) вишивки виступає не лише орнаментальний мотив, а й загальна
композиційна схема вишивки. Це дає підстави твердити, що композиції вишивок розвинулись з оздоблювальних швів. Значно складнішим композиційним прийомом є трирядність стрічкових вишивок, в яких проявляються такі основні композиційні закономірності, як
домінанта та супідрядність. Компонування з допомогою великих декоративних акордних плям вишивки гладдю на початку ХХ ст. дещо звузили поширення геометричної і геометризованої композиції вишивок.
Отже, основними виражальними засобами композиції вишивок є ритмічність, метричність та контрастність форм і колориту. Композиції вишивок характеризуються стійкістю щодо змін та запозичень. Тому в
українців Закарпаття ХIХ – першої половини ХХ ст.
переважали такі традиційні групи композицій вишивок:
стрічкові, фризові, рапортні, ромбово-центричні, хрестиково-центричні, просторові, симетричні. З поширенням вишивки рослинно-квітковими орнаментальними
мотивами набули розповсюдження нові доцентровокрапкові (рослинні букети, вазони) композиції.
Annotatin. The article analyses the composition of
traditional embroidery of the Ukrainians of Transcarpathia. It is
evidently for the first time that a review of its structure, of a
pattern and the role of colors in emphasizing the dominant or
submission of composition accents. The most typical kinds of
compositions are defined and the art characteristic of the
traditional embroidery of the Ukrainians of Transcarpathia is
given.
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Анотація: У статті досліджується розвиток
художніх тканин центральної частини Рівненського
Полісся (за польовими матеріалами 2008 р.). Аналізується
творчий доробок майстрів декоративно-прикладного
мистецтва,
вивчаються
типологія
та
художні
особливості
тканин,
акцентується
увага
на
актуальності збереження та збагачення регіональних художніх традицій.
Ключові слова: художні тканини, типологія, художні
особливості, майстер.

Рівненське Полісся як історико-етнографічний
регіон становить великий науковий інтерес для
дослідників традиційної матеріальної та духовної
культури. Саме на Рівненському Поліссі ще й донині
збереглось багато реліктових явищ, обрядодійств та
звичаїв. Незважаючи на значний інтерес науковців та
дослідників до поліського краю, що особливо зріс в
останні десятиріччя, все ж слід зазначити, що
вивчення цього регіону здійснювалось фрагментарно. Особливого значення проблема виявлення,
фіксації та успадкування традиційної культури набула після Чорнобильської катастрофи, адже
рівненське Полісся сповна зазнало її руйнівної сили
[6, 3].
До висвітлення питання народних художніх тканин
українського Полісся звертаються науковці ХХ –
початку ХХI ст. Так, Савина Сидорович у дослідженні
“Художня тканина західних областей УРСР” (К.:
Наукова думка, 1979) розкриває особливості
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текстильних робіт, зосередивши увагу на виробах
ХIХ – першій половині ХХ ст. У доробку автор аналізує інтер’єрні та одягові тканини Полісся,
підкреслюючи їх нюанси. Рушники, настільники, рядна, доріжки, килими, одяг поліщуків досліджує Юрій
Лащук у доробку “Народне мистецтво українського
Полісся” (Львів: Каменяр, 1992).

Народна вишивальниця Ганна Булан, фото 2008 р.

Тетяна Лупій у роботі “Рушники Західного Полісся
кінця ХIХ – першої половини ХХ ст. (Технологія.
Семантика. Художні особливості)” [7] вивчає
традиційну технологію виготовлення та декорування
тканин, орнаментально-образну структуру і художні
особливості західнополіських рушників. Автор також
зауважує
особливості
виробів
майстрів
Володимиреччини.
Олена Никорак у праці “Українська народна
тканина ХIХ-ХХ ст. Частина І. Інтер’єрні тканини (за
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матеріалами західних областей України)” [8]
зосереджує
увагу
на
локальних
художніх
особливостях традиційних тканин для інтер’єру
житла. О. Никорак підкреслює специфіку поліських
покривал, скатертин, рушників. Народні тканини
поліського регіону також досліджує Раїса ЗахарчукЧугай. Орнаментику тканин вивчає Михайло
Селівачов.
До
питання
одягових
тканин
зверталася
художниця Олена Кульчицька. Складові компоненти
вбрання етнографічних регіонів України розглядають:
Катерина Матейко у монографії “Український народний одяг” (К.: Наукова думка, 1977); Тамара Ніколаєва
у книзі “Історія українського костюма” (К.: Либідь,
1996); Галина Стельмащук у праці “Український стрій”
(Львів: Фенікс, 2000 (у співавторстві з М. Білан)); Оксана Косміна.
Щодо місцевих дослідників, варто зосередити
увагу на публікаціях завідувача відділу етнографії
Рівненського обласного краєзнавчого музею Алли
Українець,
завідувача
Сарненського
історикоетнографічного музею Раїси Тишкевич, директора
Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету Степана Шевчука, голови
Рівненського фольклорно-етнографічного товариства
Віктора Ковальчука, дослідниці Алли Сівець.
Метою
нашого
наукового
дослідження
є
виявлення народних традицій художніх тканин
Рівненського Полісся за польовими матеріалами
автора. Експедиційні розвідки проводилися в населених пунктах Володимирецького району в лютому
2008 р. Завдання цієї публікації наступні:
проаналізувати творчий доробок майстрів декоративноприкладного мистецтва, вивчити типологію та художні
особливості тканин, звернути увагу на актуальність
збереження та збагачення регіональних художніх тра202
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дицій.
Щодо історичного огляду художніх тканин
Рівненського Полісся варто зазначити, що в середині
ХVII ст. населення містечка Володимирець, крім
землеробства, займалось торгівлею й ремісництвом.
Тут відбувалося кілька ярмарків на рік. Торгувати
сюди приїздили купці з Пінська (Білорусь), Луцька
(Волинська обл.), Рафалівки, Острога, Клевані (Рівненська обл.). Про торговельні зв’язки Володимирця
з білоруськими й російськими містами свідчать виявлені знахідки різних монет ХVI-ХVII ст. [5, 148]. З
1795 р. Володимирець входив до Луцького повіту
Волинської губернії [5, 148].
З 1797 р. с. Великі Цепцевичі Володимирецького
району увійшло до складу Луцького повіту Волинської
губернії [5, 157]. На початку ХIХ ст. поміщик М. Урбановський, якому належали тоді Великі Цепцевичі,
крім виконання панщини та інших повинностей,
вимагав від кріпаків давати панові з кожного двора
полотно, сало, мед, віск тощо [5, 157].
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Народна вишивальниця Марія Радчишина, фото 2008 р.

Етнографи В. Мошков та Л. Фельдман відвідали
Великі Цепцевичі, збираючи матеріал про життя й
побут селян. Про це вони написали в кінці ХIХ ст.:
“Хатки
невеличкі,
курні,
з
несиметрично
розставленими маленькими підсліпуватими вікнами.
Селянський одяг і взуття в основному саморобні:
постоли й чоботи, свитки – білі, сірі, бурі прикрашалися кольоровими шнурками, саморобні шапки і
картузи” [5, 158].
Майже все жіноче населення Рівненського
Полісся займалося ткацтвом на початку ХХ ст., значна
частина – у 50-70 рр. ХХ ст. та сьогодні. Опинившись
у скрутному становищі після Великої Вітчизняної
війни, одяг і взуття селяни виготовляли власноруч.
Так, жителі Сварині щорічно кращі землі засівали
льоном й коноплями, розводили чимало овець. З
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ранньої осені до весни жінки пряли льон, коноплі та
вовну, потім ткали з пряжі полотно і сукно [9, 21].
Літом полотно золили, далі розстеляли на березі
річок, канав або просто на траві і декілька разів на
день поливали водою – для вибілювання. Сукно товкли в ступах або везли до спеціальних майстерень,
щоб зваляли. З визоленого полотна шили сорочки та
штани, з сукна – піджаки, свитки, літники, штанигаліфе, шарфи, крайки, покривала тощо [9, 22].
Одним із функціонуючих осередків ткацтва є село
Великі Телковичі Володимирецького району, де використовують найскладнішу техніку “в перебори” в
основному для тканин хатнього призначення –
рушників [10, 7] – виділяє рівненський етнограф А.
Українець [10, 7]. Тут доречно зазначити імена
майстринь з цього села – Є. Грицевич, 1920 р.н. [3,
43] та О. Ісак, 1930 р.н. [4, 303].
Відомості 1973 р. засвідчують про розвиток
льонарства у селах Володимирецького району. Так,
наприклад Антонівка, де
розміщувався пункт
“Заготльон”; Балаховичі, тут у 1971 р. вирощено
льону-довгунця по 7,5 цнт з га [5, 172]. Порівняно з
1965 р. у 1970 р. збір льоноволокна у Великих
Цепцевичах зріс з 3,7 цнт до 8 цнт з кожного га [5,
161].
Варто
зауважити,
що
на
території
Володимирецького району знаходилось чимало
заболочених земель. Щоб зробити їх придатними для
землеробства, в квітні 1959 р. у Володимирці було
створено лукомеліоративну станцію, що проводила
роботи в галузі меліорації, піднімаючи продуктивність
земель [5, 154]. 1948 р. у селищі Рафалівка розпочала роботу шерстечесальня [5, 168].
З метою дослідження художніх тканин Рівненського
Полісся нами у лютому 2008 р. здійснена експедиція у
населені пункти Володимирецького району. Наукові
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розвідки проводилися у селищі Рафалівка, селі
Мульчиці; на початку 2005 р. – у Володимирці. За
результатами експедиційних матеріалів у Володимирецький район нами залучено до наукового обігу 17
імен майстрів Рівненського Полісся (див. додаток).
Частина імен майстринь стала відомою за спогадами
старожилів, а також дякуючи власникам приватних
текстильних колекцій та поодиноких виробів.
Свою увагу ми хочемо звернути на рушники та килими Марії Радчишиної 1948 р. н. з Малого
Жолудська. Сьогодні Марія проживає в Рафалівці.
Для
роботи
майстриня
використовує
лляні,
конопляні, вовняні та бавовняні нитки. При виконанні
рушників працює чотирма ремізками (підніжками)
ткацького верстата, для килимами використовує дві.
На Володимиреччині ткані рушники називають
“тикані”, вони в свою чергу характеризуються ритмом
смуг різної товщини. У кольоровому рішенні – це
відтінки червоного, синього, зеленого, жовтого, використання чорного, тло рушника – біле. Килимам
або “килімкам”, як їх називають на Рівненському
Поліссі, притаманний також ритм смуг, та сама гама
кольорів, що й на рушниках, темний (чорний) фон
виробу. Такий тип “килімка” місцеві жителі називають
“в райдугу”, “в полосочку”. Як правило, розмір
“килімка” у майстрині – 2 м на 1,5 м, “тиканого” рушника – 2,5 м на 0,45 м.
При
спілкуванні
з
Марією
Радчишиною
довідуємося: рушники та килими використовували в
інтер’єрі житла – “украшали хату”. Рушники вішали на
ікони, фотографії, над вікнами, дверима, килимом
застеляли ліжко, підлогу. Чоловіку-покійнику рушник
клали на подушку в труну, рушник вішали на хрест.
Традиція використання тканин в інтер’єрі будівлі, у
весільній та поховальній обрядовості зберігається і
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понині.
В
Мульчицях
Володимирецького
району проживає майстриня Ганна Булан
1934 р. н., родом вона з
сусіднього села Журавлине. Пані Ганна
власноруч пряла нитки,
потім ткала ними. Як
згадує
жінка,
у
населених пунктах краю
розводили овець, або ж
при потребі закупляли
вовну. Нитки у другій половині ХХ ст. фарбували
фабричними
барвниками. Мішки і
Ткаля Любов Манзик, фото 2008 р.
рядна
на
матраци
робили з конопель, тканини інтер’єрного та одягового
призначення виконували з лляних, вовняних, бавовняних матеріалів. Серед доробку майстрині –
рушники, покривала, килимки, доріжки, сувої
виготовленої тканини. Щодо орнаментики, то тут
притаманні як ритм смуг різної товщини, так і стилізовані рослини, і традиційна поліська восьмикутна
зірка. У кольоровому рішенні – це червоні, сині,
зелені, жовті відтінки; тло рушників – біле, покривал
та килимів – чорне, коричневе. Г. Булан у роботах використовує полотняне, саржеве (поліщуки його називають “чиновате”), переборне ткання. З розмови
також зауважуємо, що під час похоронної обрядовості
полотно використовують при опусканні гробу в яму.
Особливістю тканин Василина Ващені 1947 р. н. з
Мульчиць є застосування переборного виду переплетень ниток. Це простежується на покривалах
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майстрині.
Василина
застосовує
геометричну
орнаментику (тут також присутня восьмикутна зірка),
рослинну та зооморфну (зображення птахів). Особливістю покривал В. Ващені є використання
кольорової орнаментики на білому тлі.
Для тканин Рівненського Полісся є характерним застосовування смужок подертої зношеної тканини,
замість тонких ниток, особливо при виготовленні
доріжок. Загальний вигляд доріжки – ритм
різнокольорових площин. Це підтверджують ткані вироби в інтер’єрі Ганни Булан, Василини Ващені, Любові Манзик. Під час нашої експедиції поліськими
селами саме Любов Манзик 1973 р. н. з донькою
Тетяною 1991 р. н. ми застали під час виготовлення
тканини з текстильних смужок. По закінченню роботи,
доріжками заплановано застелити долівку кухні.
У поліському декоративному ткацтві О. Дудар
виділяє два види технології виготовлення виробів, які
зумовлюють дві основні групи декоративного
оформлення тканин. Перший вид характеризується
виникненням орнаменту на всій площі тканини шляхом
переплетення ниток основи і піткання. Другий – розташуванням декоративних елементів на окремих її частинах [2, 71].
Так, Тетяна Лупій вивчаючи закономірності композиційного вирішення рушників, виокремлює три найбільш традиційні орнаментальні схеми у творах
Західного Полісся. Перша –
тридільний уклад
декору: центральна частина чиста, декоруються
лише кінці рушника [7, 11]. Друга – гладкоткані або
дрібноузорні смуги, що перетинають усе полотнище
виробу. Третя – клітчастий уклад декору по всьому
виробу [7, 12].
За функціональними ознаками тканини для інтер’єру житла поділяються на дві типологічні групи:
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тканини і ткані вироби. Типологічна група тканин,
розроблена Оленою Никорак, охоплює дев’ять
підгруп [8, 179]. Щодо Рівненського Полісся, тут ми
зупиняємося на підгрупах тканин для рушників,
скатертин, наволочок, покривал, доріжок на підлогу,
портьєр. У типологічній групі тканих виробів (готових
компонентів) О. Никорак нараховує сім підгруп [8,
179-180], серед них виділяємо рушники, скатертини,
наволочки, покривала, доріжки, портьєри.
Тканини для одягу за функціональними ознаками
поділяються на дві типологічні групи: тканини і ткані
вироби. Типологічна група тканин (для пошиття
одягу), вивчена Оленою Никорак, має шість підгруп
[8, 181]. Тут нами зосереджена увага на вивченні
тканин для головних уборів, для натільного, нагрудного
(безрукавки,
камізельки),
верхнього
плечового, поясного вбрання та доповнення до
вбрання (тканини для сумок). У типологічній групі тканих виробів (готових компонентів одягу) О. Никорак
виділяє чотири підгрупи [8, 181]. Під час
експедиційного дослідження акцентуємо увагу на
головних уборах, натільному вбранні, поясному
вбранні, доповненні до вбрання (пояси, хустинки).
Зауважимо, що тканини Рівненського Полісся характеризуються
простотою
композиційного
та
колористичного вирішення. Для виробів досліджуваної
території притаманне смугасте розташування декору
на однотонному тлі. Для передачі змісту твору
важливе значення надається кольору. Сировиною
для тканин слугують льон, коноплі, вовна, у другій
половині ХХ ст. ткалі використовують також бавовну.
Одним із функціонуючих осередків ткацтва початку
ХХI ст. є село Мульчиці Володимирецького району, як
підтверджують
експедиційні
розвідки.
Варто
зауважити, що населення Рівненського Полісся у
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продовж століть проживало у скрутному матеріальному становищі, особливо це відчулося після
війни 1941-1945 рр. Сьогодні ситуація є дещо
кращою. Із зазначеного випливає, що в першу чергу
художні тканини виготовлялися для задоволення
потреб сім’ї. Це тканини інтер’єрного та одягового
призначення.
Яскравим сучасним представником з виготовлення
текстильних виробів є Любов Манзик з Мульчиць. Відрадно, що свої навики жінка передає доньці Тетяна.
Молоді ткалі села переймають досвід виготовлення
традиційної поліської тканини у майстрів старшого
покоління – Ганни Булан, Василини Ващені та інших.
Зазначимо, що у Володимирці в свій час творчо працювала Ганна Леончук (1917-1979) – заслужений
майстер
народної
творчості
України,
яка
популяризувала ткацтво Рівненського Полісся за
межами країни.
Ой дзичало віретенце, як прала,
Ой дзвеніла хатонька, як ткала.
Ой дзвеніла хатонька, як ткала,
А двигтіла вулиця, як білила [1, 213], –
пісню записано Людмилою Гапон у селі Зелениця Володимирецького району від М. Бортнік, 1930 р. н.
Annotation: The development of art fabrics of central part
of Rivne Polissya (based on field materials of 2008) is
investigated in this article. The creative achievements of
masters of arts and crafts are analysed, learn typology and art
features of fabrics. The attention on relevancy of preservation
and enrichment of regional art traditions is focused.
Key words: art fabrics, typology, art features, master.
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ГОНЧАРСТВО ЗАКАРПАТТЯ
Анотація. У статті розглядається розвиток гончарства на Закарпатті. Аналізуються процеси формування
особливостей гончарства в контексті історичного
процесу, особлива увага приділяється XVII-XVIII ст., де
гончарство досягло свого найвищого розквіту. Визначається роль цехів у підготовці ремісничих кадрів та цехове
ремесло в розвитку гончарної справи на Закарпатті.
Ключові слова: гончарство, цехи, традиція, декоративно-прикладне мистецтво, орнамент.

Гончарні вироби, найулюбленіший об’єкт археологічних шукань та культурних тлумачень, спроможні
погамувати одвічну спрагу невтомного пошуку. Найвеличніші здобутки людства – не є самоціллю. Мета
та призначеність їх – естафета, знакова як символ історичної доби, певного ритму життя. Сам акт творення – своєрідне посвячення. Тому й предмети гончарного виробництва – традиційний об’єкт вивчення первісних і сучасних культур не лише для археологів і
мистецтвознавців, а й для істориків культури та етнологів.
Часові рамки праці, з огляду на специфіку предмета дослідження, – широкі. Вони охоплюють перш за
все XVІ-XІХ ст. Така хронологічна розмаїтість зумовлена специфікою теми. Особливе місце в роботі відводиться росту ремісничого виробництва, цехового
ремесла, новаціями формоутворення та змінами в декоруванні мистецьких виробів. Чільна увага надається
підготовці ремісничих кадрів. Такий підхід уможливлює
ціліснішу реконструкцію гончарства як полісемантичної
системи культурних знаків.
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Декоративно-прикладне мистецтво Закарпаття,
найбільш поширена галузь художньої культури, залишається найменш дослідженою сторінкою у мистецтвознавстві. Вивчення цієї теми зупинилося на початковому зборі та систематизації матеріалу. На сьогодні маємо тільки окремі праці. Період відродження
Закарпаття у всіх сферах культури, в тому числі і етнографії, припадає на 20-30 роки ХХ ст. Важливу
роль у дослідженні мистецтва Закарпаття відіграв відомий чеський учений С. Маковський [1], який описав
гончарні вироби місцевого населення. Також важливі
дослідження у 20-х роках ХХ ст. проводять на Закарпатті М. Туманова та В. Улановський, які проаналізували культуру та побут русинів. Слід відзначити праці П. Пеняка [2] і Ю. Лащука [3].
Про цехи і цехове ремесло Закарпаття, де побіжно згадується гончарство, з’явилося кілька різних за
характером і глибиною викладу праць. Спеціальне
дослідження, присвячене мукачівським цехам, здійснив на початку XX століття К. Тарці [4]. Він опрацював доступні йому цехові статути, книги протоколів,
касові книги та іншу цехову документацію. Щодо насиченості фактичним матеріалом його робота не втратила значення і у наш час. У 20-30-і роки XX ст. ужгородські цехи та їх структуру досліджував Ф. Габріель
[5]. Вищезгадані праці не давали відповіді на питання
про причини появи цехового ремесла та про
мистецькі якості виробів.
Автори дають опис окремих різновидів народного
мистецтва, традицій, не вникаючи глибоко в науковий
аналіз. Ці матеріали збагатили етнографію Закарпаття фактичними відомостями.
За останні роки помітно зростає інтерес до дослідження Закарпатського регіону. Основним результатом цих
досліджень є глибока аргументація східнослов’янського підґрунтя, яке чітко виявляється в народному
побуті та культурі, а також яскраво простежується у
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народному мистецтві, зокрема, у гончарстві. Адже гончарні вироби, гармонійно поєднані своєю функціональністю в утилітарній і ритуально-міфологічній сферах людської життєдіяльності, виражали ступінь реалізації людиною свого творчого потенціалу, відображали рівні людського пізнання та освоєння навколишнього середовища. У кожній речі через її форму, специфіку виготовлення та особливості використання
реалізувалися не лише практичні потреби суспільства, а й широке коло світоглядних уявлень.
Закарпатське гончарство, маючи славні сторінки
свого історичного розвитку, традиції місцевих енеолітичних культур – Баден і Коцофеті – кераміку цих
культур у формах та орнаментації продовжує в добу
бронзового віку культура Ньїршег – Затін, яка була
поширена на Закарпатті. Також культура східнослов’янських курганів, яка одночасно з населенням культури Ньїршег – Затін мешкали в Закарпатті і т. д. У
ранніх культурах глина настільки повно інтегрувалася
в різні сфери людського життя й складала його невід’ємну частку, що той період, подібно до означення
пізніших епох заліза і бронзи, можна по праву називати глиняною добою.
Гончарство свого найвищого рівня досягло в XVIIXVIII ст. [6, 394-396]. Безперечно, що найбільш символічним і найбільш інформативним є гончарство епохи
свого народження, адже воно виникає передусім як
творча потреба, зберігаючи ідею своєї первісної
призначеності та потенціальних спрямувань. Значно
пізніше, в процесі довершення технологічних прийомів гончарного виробництва, відбувається функціональна диференціація з подальшою профанічно-прагматичною пріоритетністю.
Зародження, а вірніше становлення Закарпатського гончарства як самобутнього ремесла відноситься до XV століття і має стійкий характер дальшого
свого розвитку та розширення сфери вжитку. Саме в
2
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цей період характерне широке запровадження швидкообертового ножного гончарного круга, що остаточно витіснив ручне ліплення посуду. Змінюється силует горщиків – вони стають ширшими, отримують накривку – “покришку”. Як і в попередній період у XIVXVI століттях панівною була кераміка сірого кольору,
проте рельєфи і тонові розписи стають ніжнішими,
складнішими. Набуває поширення витискування простих мотивів – смужок, зірок, кружечків – на сирих стінках за допомогою штампу, орнаментального валика
або зубчастого коліщатка. Проте, крім сірого посуду,
який вимагав безкисневого вогню, в XV-XVII століттях
щораз більше поширюється виробництво предметів,
черепок яких мав червоний або жовтий колір, тобто
колір паленої глини. Ці вироби – теракоти, почали
розписувати кольоровими глинами, тими самими, що і
в трипільській кераміці: здебільшого коричневою
“опискою”, рідше – білою, червоною або вохрою. ХVІ
ст. характерне не лише значним культурним піднесенням, ростом ремісничого виробництва, торгівлі,
цехового ремесла, новаціями формоутворення, а й
змінами в декоруванні мистецьких виробів, де крім
широкого використання в оздобленні глиняних виробів
геометричних
мотивів,
спостерігається
тенденція до переваги рослинних та зооморфних
зображень.
Характерною особливістю середньовічного ремесла Закарпаття була його цехова організація – об’єднання ремісників відповідних професій в рамках одного міста у союзи – цехи. Вони виникають у середині
XV ст. і доживають до третьої чверті XIX ст. В історії
цехового ремесла Закарпаття можна виділити два
етапи. Перший припадав на XVI-XVII ст., тобто на період їх виникнення в королівських та феодальних містах і містечках. Другий охоплював XVIII-XIX ст. і характеризується розквітом (XVIII ст.) і занепадом (друга пол. XIX ст.) цехового ремесла.
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Як свідчать документи, найбільш ранню цехову
організацію мали гончарі. У 1592 р. вони звертаються
зі скаргою до нового власника Мукачева Ференца Ракоці, в якій повідомляється, що позацехові ремісники
переманюють підмайстрів і тим самим порушують
статути інших комітатів і міст, в тому числі і підвласних Мукачівському замку гончарів [7, 1-2]. Серед перших цехи засвідчено у Берегові, Мукачеві, Ужгороді.
Подібно до цехів Західної Європи, вони виникли у краї
як організації дрібних товаровиробників – міських ремісників, яким необхідні були союзи для боротьби проти дворянства, для захисту свого ремісничого виробництва від конкуренції з боку міських і сільських позацехових ремісників. Головною функцією закарпатських цехів була організація і контроль над виробництвом і продажем ремісничих товарів, сувора регламентація виробництва, боротьба з будь-якими проявами конкуренції.
Аналіз цехових статутів та іншої документації свідчить, що місцеві цехи в період виникнення запозичили
існуючу правову і виробничу структуру цехів Німеччини та Австрії. З часом, у документах знайшли своє
відображення ті зміни, які відбувалися у соціально-економічному і політичному житті Австро-Угорської
монархії, в тому числі Закарпаття.
Через відсутність системного шкільного навчання
для ремісничої молоді єдиним джерелом знань було
навчання в майстра. Своєю двоступеневою навчальною
системою (учень-підмайстер) цехи готували кваліфіковані кадри для ремісничого виробництва. Однією з
важливих функцій цеху була підготовка ремісничих
кадрів. У XVIII-XIX ст. спеціальних ремісничих шкіл не
існувало, їх замінювали майстерні, у яких в процесі
виробництва набувалися знання, навички, професійний досвід і передавалися наступним поколінням. Найбільш вимогливо до успішного навчання учнів
ставився гончарний цех. Так, відповідно до статей 18 і
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19 статуту Мукачівського гончарного цеху “учень після
півторарічного навчання повинен представити пробну
роботу для проходження атестації” [8]. Робота оцінювалася і вирішувалося питання про дальше
перебування або відрахування учня із цеху. Вдруге
учень представляв пробну роботу після закінчення
учнівського строку і присвоєння йому звання підмайстра.
Після відбуття певного строку роботи, від п’яти до
семи років, підмайстер, на вимогу цеху, з метою
вдосконалення кваліфікації, повинен був мандрувати
іншими містами не менше як три роки. Підмайстер
отримував книжку мандрівного цехового підмайстра,
без якої ніхто не мав права прийняти підмайстра на
роботу. Книжка мандруючого підмайстра, яка зберігається у фондах Закарпатського краєзнавчого музею,
надрукована на угорській і німецькій мовах обсягом
48 сторінок. У ній є графи, де записувалися особисті
дані, правила мандрування, підписи властей. Цехова
старшина вимагала, щоб роботодавець обов’язково
записав скільки і як працював підмайстер.
Як свідчать документи, підмайстри із Закарпаття
мандрували до Угорщини, Словаччини, Чехії, Трансільванії, Галичини тощо. Після влаштування його
обов’язком було з’явитися до головного цехмайстра,
який перевіряв документи і направляв підмайстра
для проходження іспитового строку до того майстра,
якому потрібен був помічник. Іспитовий строк тривав
три тижні. Якщо підмайстер його не витримував у
трьох майстрів, то його як непридатного випроводжали з міста. У випадку позитивного завершення іспитового строку підмайстер залишався у майстра на певний час, після чого повертався додому.
Якщо підмайстер бажав далі продовжувати мандрування, то зобов’язаний за 14 днів повідомити про
це майстра і отримати дозвіл магістрату [9, 23]. У такий спосіб підмайстер мандрував із міста в місто, від
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майстра до майстра. Для професійного вдосконалення та інтелектуального розвитку це мало, безперечно, велике значення.
Після закінчення строку мандрівки підмайстер з
відповідними документами, що підтверджували його
моральну поведінку, ставлення до ремесла, повертався у свій цех і просив прийняти в майстри. Повернення і присвоєння звання майстра в тому цеху, де
він вчився, було не обов’язковим. З таким проханням
він міг звернутися і до іншого цеху. Але перш ніж стати
майстром підмайстер повинен був скласти іспит на
звання майстра. Для його проходження підмайстру
необхідно було зі своєї сировини, своїми інструментами виготовити пробну “роботу-шедевр”. Вона виконувалася під наглядом осіб, виділених цехом.
У мукачівських гончарів термін виготовлення
пробної роботи був 60 днів. Вступ до цеху нового
члена відзначався в протоколі зборів, при цьому зачитувався статут і приймалась присяга. Новоприйнятий майстер давав клятву сумлінно трудитися, відстоювати інтереси цеху, виконувати громадські доручення, зберігати таємниці. Цим закінчувався тернистий шлях ремісника від учня, підмайстра до майстра.
Основним завданням цехового ремесла було виробництво товарів, призначених для продажу на ринку. Цехові статути суворо регламентували виробництво. Виробничим місцем була майстерня, власник
якої працював разом з підмайстрами і учнями. Статутом встановлювався розмір і асортимент продукції, визначалась кількість підмайстрів і учнів.
Статути містять правила, якими обумовлювалася
якість продукції, втручання у технічні деталі виробництва. В асортимент гончарних виробів входили теракот, вироби з підполивним розписом та вироби з поноливним розписом. Глазурі готували прозорі і глухі
(не прозорі). Сюжети розпису, в основному, орнаментальні (рослинний та геометричний), але часто зус213
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трічаються спеціалізовані композиції в теплих червоних, коричневих, жовтих та зелених тонах. В оздобленні глиняних виробів домінантними геометричними
та солярними мотивами є лінії, кривульки, ромби, квадрати, зубці, насічки, пальцеві ямки, а також спіралі,
“сосонки”, хрести, хрести в колі, розетки в колі, вихрові
розетки. Так, в роботах Йанаша Івана, Андраша Ороса
Ф., Шамуела Рознера молодшого з Нового Села простежуються мотиви хреста у різних модифікаціях (косий і прямий хрести) та солярні зображення, витоки
яких сягають глибокої давнини. Мотивом косого хреста
оздоблювали рельєфні кахлі ХVІ-ХVІІ ст. Поширеним
був прямий хрест, мотив якого є на кахлях та гончарних виробах (мисках, полумисках, рідше дзбанках,
глечиках, плесканках, калачах) із Гуцульщини.
Аналіз рельєфних кахлів ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.
свідчить про те, що одним із важливих елементів вазонових композицій в оздобленні є мотиви волошки,
тюльпана, пальмети. Багатий матеріал вазонових мотивів знаходимо в пам’ятках народної кераміки ХIХ ст.
з Гуцульщини. Вдосконалилися технічні прийоми та
художні засоби виразності. Набули поширення розпис,
фляндрування, зелена й коричнева поливи.
У XVII ст. гама ангобу розширюється, а протягом
наступних ста років широко використовується техніка
заливання рисунку та рожкова техніка. У другій чверті
ХIХ століття на основі широкого вживання контурного
та багатокольорового розпису формуються нові стилістичні принципи оздоблення народної кераміки.
Для Закарпаття і всіх ентографічних районів України, так як в цілому для гончарного промислу, основними видами є: столовий посуд-миски, тарілки; посуд
для варіння – горщики, ринки; посуд продуктовий –
катки та великі горщики (як ємкості для зберігання
крупи і т. п.).
Як головний жанр на фоні геометричного та рослинного орнаменту в гуцульську кераміку ввійшли фі214
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гурні сюжети, сцени, що виділило її неповторністю і
самобутністю. Фігурні зображення та побутові сценки
є майже в усіх типологічних групах кераміки (мисках,
тарілках, дзбанках, плесканках, кахлях). Окреслено
контекст фігурних зображень та побутових сценок на
керамічних виробах: загальні тенденції розвитку українського народного мистецтва (народна картинка,
гравюра, малярство, скульптура) та використання художнього досвіду багатьох європейських майстрів.
У сюжетному декорі української кераміки порівняно з геометричними, рослинними чи зооморфними
мотивами кількісно менше прикладів фігурних зображень. Це певною мірою пов’язано з тим, що, за Оленою Пчілкою, народний митець “не важився братися
за теми з постатями людей”. Крім того, збирачі керамічних пам’яток кінця ХIХ ст. не завжди могли належно
оцінити жанрові твори, часто вважаючи їх позбавленими всякої вартості і значення. Найпоширенішими були
сценки танців, сварок, чаркування, бійок, які переважно відбувалися в корчмі. Такі сюжети традиційні й для
мистецтва різних народів.
До поширених побутових сцен відносимо сюжет
“водіння ведмедя” (сунківські кахлі кін. ХVІІІ – поч. ХIХ
ст., гуцульські глиняні вироби ХIХ ст., зокрема миски Л.
Баюс). Розглядаються одинарні, парні та шестифігурні
зображення у різних типологічних групах кераміки.
Побутові сюжети на глиняних виробах відображали різні сцени народного життя: стосунки між людьми,
обрядові дії, відпочинок та працю. Вони відзначаються лаконізмом структури, виразністю зображень, індивідуальним підходом у трактуванні кожного мотиву
чи його елементу, яскравими локальними особливостями. Керамічні твори українських майстрів із побутовою тематикою за варіативністю композицій та художньою характеристикою образів можна вважати
унікальними серед європейських зразків того часу.
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Гончарні вироби і кахлі другої пол. ХIХ ст. прикметні різноманітністю мистецьких модифікацій зооморфних мотивів, поміж якими виділяємо такі: олень, віл,
кінь, корова, риба, птах. Так, поширеності зображенню
оленя додавали не лише його підкреслена граційність
та швидкість, а й міфологічний підтекст. Зображення
тварини представлено у трьох основних композиційних варіантах: а) одинарному; б) сценах полювання; в)
композиціях “дерева життя”. Багатоманітні зображення
риб розглядаються у контексті їхнього символічного
змісту в християнській традиції на предметах різних
груп, зокрема мисках і тарілках.
Більшості зображень з мотивом птаха притаманна
емоційність образів, що досягається різними мистецькими засобами, зокрема яскравою колористикою.
Зустрічаються композиції з одним, двома, трьома
та шістьма птахами на мисках, дзбанах, баньках у
контексті “дерева життя”; двома птахами у поєднанні
з хрестом, а також рідкісні сюжети з дворядовим зображенням півнів, поєднання з чотирьох птахів (на кінцях перехресних ліній). Домінуюча роль птахів у декоруванні кераміки пояснюється їх винятковим значенням у системі уявлень та ритуалів міфопоетичної
традиції не лише українців, а й багатьох народів світу.
Представники цеху перевіряли якість виробів і не
допускали до продажу вироби низької якості. Неякісні
товари підлягали конфіскації, а їх виробник – штрафу.
Головна мета цього заходу – збереження певного рівня
виробництва і конкуренція з позацеховими ремісниками. Цехи вели боротьбу з позацеховими ремісниками,
так званими “партачами”, які торгували своєю продукцією на міських базарах. Усіх “партачів”, які займалися
ремеслом таємно від цеху, карали штрафом, причому
половина грошей поступала в цех, а друга половина
передавалася до міської скарбниці. Крім штрафу, у такого ремісника могли відібрати інструменти [10, 21].
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У першій половині XIX ст. між цехом і ринком усе
більшу роль почав відігравати скупник. Купецький капітал пробивав собі шлях через суворий режим цехових регламентацій, розорював ремісників, давав у
кредит гроші, сировину, а потім за безцінь скуповував
товари. Прикладів проникнення купецького капіталу в
цехи Закарпаття достатньо. Великі суми грошей позичали в купців мукачівські ремісники [11, 129].
У результаті диференціації, неспроможності ведення боротьби з внутріцеховою і позацеховою конкуренцією цехи почали розкладатися. Цьому сприяла
і державна влада, яка, підтримуючи становлення мануфактури і фабричного виробництва, своїми законодавчими актами підривала основи цехового ладу. Законодавчі акти про вільне заняття ремеслом, вільну
конкуренцію нанесли цехам смертельного удару, від
якого вони не змогли одужати. Неабияку роль у розкладі цехів відіграло проникнення купецького капіталу,
перетворення учнів і підмайстрів у найманих робітників, а багатих майстрів у крупних підприємців. Цехова
організація втратила прогресивні якості, і тому повинна була бути заміненою. Державні законодавчі акти,
видані у середині XIX ст., тільки закріплювали те, що
вже у житті здійснилося. У третій чверті XIX ст. цехи як
форма промислового виробництва втратили своє
значення і були ліквідовані.
Отже, територія сьогоднішнього Закарпаття, як і вся
Карпатодунайська низовина, була важливим культурним
перехрестям між Сходом і Заходом. Тут контактували,
співіснували, змішувались і асимілювались різні етнічні
групи, культурні шари, культурні традиції. Глиняні
вироби з давніх часів і до сер. ХХ ст. займали особливе місце в ієрархії предметів домашнього вжитку.
Самобутність закарпатського гончарства може бути пояснена і спільністю техніки, і колоритом, характерним
для гуцулів, бойків та лемків.
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Annotation. Pottery in Zakarpatya (Transcarpathia). The
article considers the development of pottery in Zakarpatya. The
formation of special features of the pottery within the context of
the historical process is being analysed here, with a special
attention to the 17th -18th centuries, when pottery had reached
its highest standard. The author defines the role of the
workshops in the training of the handicraft personnel and the
role of the handicraft workshops in the development of pottery
in Zakarpatya.
Key words: pottery, workshops, tradition, ornament.
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Відомі художники другої половини ХIХ ст. Міхай Мункачі, Шимон Голлоші, Імре Ревес відіграли визначну роль у формуванні ряду європейських митців,
котрі з одного боку продовжували традиції реалістичного мистецтва на чітких академічних засадах, а з
другого використовували найновіші досягнення європейського мистецтва, синтезуючи їх з мотивами автентичної культури місцевих етносів колишньої Австро-Угорщини (угорців, русинів, румун). Ці персоналії
мали стосунок і до території сучасного Закарпаття.
Деякі з них, приміром як М. Мункачі, тут народилися,
а інші, закохавшись у цей край, прожили до самої
смерті, закладавши перші підвалини “Закарпатського
барбізону”. Не менш відомим художником європейського рівня у кінці ХIХ першій половині ХХ сто219
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ліття був академічний живописець, викладач Угорської королівської академії образотворчого мистецтва, уродженець м. Мукачева Берталон Карловський або, як його ще називали, – Берці.
Уперше про Б. Карловського пише Тамаш Сана у
80-х роках ХIХ ст., як про молодого, здібного юнака,
котрого вже добре знають не тільки на батьківщині в
Угорщині, але і в Парижі. Він представляє його, як
майстра сюжетних побутових сцен, де особливо часто зустрічаються теми бесід у домашньому інтер’єрі
або побутових стосунків між закоханими, як наприклад у роботі “Ображені”. Автор зазначає також, що в
дитинстві Берці, навіть найменшого потягу не мав до
малювання та мистецтва. Хоча у сім’ї Карловських
частими гостями були художники, поети, письменники
та представники тодішньої інтелігенції, а мати майбутнього художника – Іда Мітіцкі взагалі була всебічно
розвинутою, інтелігентною жінкою і досить відомою
письменницею, яку в деякій мірі турбував замкнутий
характер та абсолютно байдуже відношення сина до
гуманітарних дисциплін та мистецтв. Адже його
старший брат Ендре дуже успішний був у навчанні та
робив активні спроби у письменництві. Сім’я
Карловських за невідомих причин з часом переселяється з Мукачева в місто над Дунаєм – Будапешт.
Точну дату переселення важко назвати, але виходячи
із інших джерел, відомо, що шкільну освіту він здобув
вже у столиці Угорщини.
У 17 років Берталон вирішує спробувати військову
кар’єру. Три роки він провів у Вищій кадетській школі,
де також не проявляв особливої активності та зацікавлення у військовій справі, але саме тоді у нього
з’являється велике бажання малювати. За свідченням деяких учителів школи навіть ставлення до нього
було дещо поблажливим із-за цього. Адже молодий
Берці у цей період настільки віддався мистецтву, що,
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самотужки освоївши основи портрета, професійно,
кількома лініями міг відтворити характер людини. А
натурою для нього переважно служили одногрупники
і навіть вчителі. Навчаючись у військовій школі, він
також ілюстрував окремі публікації своїх викладачів.
Повна відмова від кар’єри військового відбулася, коли йому виповнилося 20 років [1].
Одного разу він запропонував матері зайти у салон Мецгера, котрий знаходився безпосередньо у будівлі Угорського Національного театру в Будапешті, і
оцінити два живописних полотна, ним написані. Коли
мати відправилась оглянути картини сина, то вони вже
на той час були продані, а власник запевнив її у тому,
що якби Берці міг намалювати більше, то він обов’язково більше і продав би із його творів. Карловський
виконує на замовлення портрет свого викладача, майора Паркера, котрий був вражений роботою молодого майстра і його талантом. Саме Паркер та Карой Ванді порадили матері художника відмовити сина від кар’єри військового та спрямувати всі сили на вдосконалення живописної майстерності [2].
З 1877 року Карловський відвідує студії в Школі орнаментального рисунку. У цьому закладі він проявляє
себе, як неслухняний і впертий учень, який часто не
погоджувався із наказами і порадами викладачів. Тому
часом між ним і вчителями виникали суперечки і
досить натягнуті стосунки. Приміром, деякі із професорів закладу так висловлювалися на рахунок Карловського: “Він не слухає нікого, не буде з нього ніякого
толку”.
Тому вже через рік Берці поступає у Мюнхенську
академію мистецтв. Його вчителями стають, на той
час одні з найвідоміших майстрів живопису АвстроУгорщини, – Дюло Бенцур та Отто Сайц. Тут він навчається протягом чотирьох років, освоює образотворчу грамоту станкового живопису, а особливо сут221
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тєві успіхи робить у академічному рисунку під керівництвом Отто Сайца [3].
1883 р. у Коложварській∗ газеті “Kolozsvári kézlény
(31.01. 1883)” знаходино перші відомості про участь,
тоді ще 25-річного, Берці у виставці. Виставка проходила у залі для урочистих церемоній Коложварського Римо-католицького ліцею, де було експоновано біля
200 робіт відомих, а також молодих художників. Серед
учасників виставки були на той час вже такі імениті
живописці, як Фесті Арпад, Месої Гейза, Тан Мор та ін.
[7].
Талант молодого художника запримітив також відомий живописець М. Мункачі. Після ретельного
огляду кількох робіт пропонує Карловському переїхати до Парижа. Він поселяється на першому поверсі
майстерні будинку М. Мункачія. У Парижі Берці протягом півтора року працює поряд з видатним угорським художником, який на той час вже вважався чи
не найвидатнішим живописцем Європи. Існують навіть роботи, виконані у співавторстві. І хоча переважно це натюрморти, Берці майже повністю імітує в них
стилістику великого майстра. Деякі його авторські роботи, портрети і натюрморти цього періоду, навіть
важко відрізнити від робіт М. Мункачія, але вплив відомого митця позначився на творчості багатьох європейських художників того часу. Для Карловського важливим була зустріч з великим майстром не тільки у
плані перейняття мистецького досвіду, який дуже імпонував йому, а також це відіграло велику роль у власному самовизначенні та творчих пошуках. А на пізніше
написаних творах вже чітко видно власну стилістику
виконання, яка різко відрізняється від робіт М. Мункачі.
У цей час Берталон переважно пише картини маленького формату, портрети і складні фігуративні компо∗

Коложвар – місто, найбільший центр Трансільванії, який відносився до Австро-Угорської монархії. Тепер Клуж Напока (Румунія).
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зиції на історичну тему, прописуючи найдрібніші деталі. Ці твори на ілюстраціях здаються дуже монументальними, в них відчувається витончений смак та
висока професійність майстра реалістичного живопису. Більшість своїх творів Карловський виконує на
дошці олійними фарбами [4].
Уже в перші дні перебування в Парижі його твори
привертають увагу шанувальників мистецтва і колекціонерів. Перший свій твір він продає за 5000 франків
американському колекціонеру. Затим отримує ряд
замовлень, серед яких замовлення на виконання
портрету короля для спілки паризьких угорців. З
часом подібно М. Мункачію його картини вже продаються не з салонів, а прямо з мольберта майстерні, що
свідчить вже про велику популярність робіт майстра. А
сам Карловський у цей період надзвичайно плідно працює. Роботи його в майстерні не застоюються, здебільшого вони подорожують за океан. Із заміток Тамаша
Сана відомо, що картину “Мервайлюс” торгівець картинами Клайнбергер купив у Карловського за 3000 франків, і в той же день продав американському торгівцю за
4000, а той через добу перепродує її іншому американському колекціонеру вже за 16000 франків [5].
Також виконує він і копійні роботи, як наприклад замовлення Гавеланда – керівника одного з фарфорових заводів – це копія Луврських фресок Ботічеллі, які
майстер виконав на полотні покритому товстим шаром
вапняного ґрунту. І над якими скрупульозно працював
протягом цілого року.
Карловський чотири рази брав участь у виставках
Французького Гранд Салону, де кожен раз відзначався
преміями. Звичайно його роботи не відрізнялися
ознаками впливу найновіших течій того часу (імпресіонізму, постімпресіонізму, синтетизму та ін.) і в них не
було нічого, як казали тоді – “французького”. Адже Карловського абсолютно не цікавили проблеми пле223
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нерного живопису або пейзажу. Він зосередився виключно на портретному жанрі та побутових і історичних сюжетах. У більш пізніх роботах паризького періоду проглядається невеликий вплив сецесії. Приміром,
фон портретів Карловського часто містить фрагменти
з картин японських майстрів або доповнюється квітами, а колір шкіри моделі набуває яскравої білосніжності [6].
Після повернення у Будапешт Берталон Карловський бере активну участь у виставковій діяльності.
Його твори регулярно демонструються у Центральному мистецькому павільйоні столиці і Угорському
Національному музеї. У творчих роботах цього періоду художник експериментує з композиціями на народну тематику, а також ілюструє етнографічні видання.
У 1928 році 70-річний Б. Карловський стає професором Угорської королівської академії образотворчого мистецтва. Протягом 8 років педагогічної діяльності він із відданістю служить мистецтву у стінах
найвищого художнього закладу Угорщини. Не дивлячись на те, що на той час Карловського вже ставлять
в угорському мистецтві на один рівень із такими відомими портретистами, як Д. Бенцур та Л. Філіп, він залишається абсолютно безамбіційною людиною. Про
це свідчать його надзвичайно людяні, дружні стосунки
і взаємна повага між студентами і викладачем. Поряд
із викладацькою діяльністю він бере участь зі своїми
творами на Венеціанських бієнале у 1922, 1926, 1934
роках. У 1936 році, через рік після смерті дружини, він
покидає академію. Помер видатний уродженець м. Мукачева 10 квітня 1938 року в м. Будапешт, де і похований [8].
Б. Карловський за життя був відзначений багатьма нагородами. Основні з них:
– 1908 р. – велика державна золота медаль і премія
Рата;
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– 1911 р. – ювілейна королівська премія;
– 1920 р. – премія Горвіца.
До кінця свого життя Карловський залишився вірним послідовником реалістичного живопису, в якому
проявилася його власна неординарна стилістика, де
відчувається інтелігентний і делікатний характер відомого майстра пензля. Точність в рисунку, витонченість образів і скрупульозне ставлення до роботи виділяло його із сфери інших відомих митців того часу.
Відкриття творчої спадщини, нині призабутого в Угорщині, а в Україні взагалі недослідженого мукачівця Берталана Карловського, дає можливість не тільки оцінити високий рівень майстерності його як художника, а
і дослідити процеси розвитку реалістичного та академічного живопису в часи актуалізації найновіших течій
мистецтва періоду кінця ХIХ – початку ХХ століття.
Annotation. This article is the first publication where the
results of the study of the creative activity of the academic
painter Bertalan Karlovskij is published. The study is based on
the analyses of the publications of the 19–20th centuries,
archive materials of Hungarian National Gallery, Fine Art
Academy of Budapest and also on the information from the
internet web-pages.
Key words: artist, painter, art piece, academic, realistic.
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Анотація: У статті простежується й аналізується
мистецький продукт, що його створював В. Маринюк
упродовж 1965-1969 рр. Автор доходить висновку, що він
був викликаний прагненням малювати не проти
комуністичної диктатури і фактично не проти неї, а елементарним прагненням зберегти себе в бурхливому
соціальному потоці експансії духу. Невід’ємною часткою
творчого зростання Маринюка став пошук і
приналежність до групи подібних молодих одеських
художників, які були єдиними одновірними і надійними братами
по
духу,
підтверджували
своєю
участю
правильність обраного шляху, ставали опорою і живильним ґрунтом у креативному зростанні митця.
Ключові
слова:
система
цінностей,
індивід,
інтелект, відлига, стагнація, диктатура в мистецтві,
нонфігуративний портрет, портрет душі, портрет
стану, портрет явища, портрет спогаду.

Творчий шлях відомого одеського художника
Віктора Маринюка являє собою “класичну модель”
поетапного відходу від системи цінностей мистецтва
“зовнішньо прекрасного”, що еволюціонує від
номінативної природи речей до системи альтернативної, що прагнула об’єднати духовний досвід “світу
реалій в авторській інтерпретації гармонії. Художньою
метою такого мистецтва було прагнення висловити
образотворчими
засобами
усю
глибину
і
багатогранність небаченого внутрішнього побутування
речей і безкінечність форм його присутності” [1].
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В Європі цей складний духовно-філософський
процес
“усвідомлення”
був
безпосередньо
пов’язаний з інтенсивним розвитком науки наприкінці
ХІХ – початку XX ст. [2, 31-42] Зародження
абстрактного світогляду в образотворчому мистецтві
було спровоковане першими значними відкриттями
в сучасній науці, що засвідчує історичне
співпадання у часі: радіоактивності та електрона у
1896-1897 роках Дж. Дж. Томсоном, планетарної
моделі атома в 1911 р. Е. Резерфордом, квантової
теорії Н. Бора у 1913 р. [3, 89]. Нове розуміння того,
що ми бачимо не усе, а лише частину, яку здатна
спіймати наша природа, призвело до чергової
радикальної
історично-соціальної
переоцінки
взаємовідношень між індивідом та оточуючим його
світом. За свідченням знаного дослідника Андрія
Накова, “безпредметний живопис початку XX століття
захоплюється
відкриттями
Маковела,
Миньковського і Ейнштейна, схоплює центральні
теми у роздумах про енергетичні можливості кольору”
[4,
50].
Так,
для
революційно-абстрактного
супрематизму К. Малевича, що розцвів улітку 1915 р.
на основі італійського футуризму і французького
кубізму, принциповими засадами художніх достоїнств
стають “вага, швидкість, рух” – категорії, наближені
ближче до фізики, аніж до живопису [5, 50].
У професійній долі В. Маринюка концентрація
інформативно-політичних
перемін,
що
були
пов’язані з соціально-авторитарними нормами
творчого “визрівання”, з блискавично коротким
періодом хрущовської відлиги і затяжним періодом
стагнації брежнєвської доби стали для митця
соцально-інформаційним стресом, який можна
уподібнити до революційного стресу початку XX ст.
Якщо митців перелому ХІХ-ХХ ст. провокував і
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захоплював інтенсивний розвиток науки і у них “відчинялися очі” на загальновідомі речі, то для покоління
шістдесятників
такою
провокацією,
вибухом
креативної потенції стала авторитарна політика
СРСР, яка максимально намагалася контролювати і
обмежити простір внутрішньої свободи особи, що
призводило до природної реакції захистити свою
творчу індивідуальність, сховатися від мінливого
політичного
впливу,
в
автономію
власного
неполітизованого світу гармонії, молодості, надії [6,
65-68].
Мистецький продукт, що його створював В.
Маринюк упродовж 1965-1969 рр., був викликаний
прагненням малювати не проти комуністичної
диктатури, а елементарним прагненням зберегти
себе в бурхливому соціальному потоці експансії духу.
Невід’ємною часткою творчого зростання Маринюка
став пошук і приналежність до групи подібних
молодих одеських художників, які були єдиними одновірними
і
надійними
братами
по
духу,
підтверджували своєю участю правильність обраного
шляху, ставали опорою і живильним ґрунтом у
креативному зростанні молодого митця [7]. Інтерв’ю з
Маринюком дало нам розуміння, що групу студентів
Одеського художнього училища ім. Рєпіна – В. Стрельникова, В. Басанця, Л. Ястреб (1945-1980), самого В.
Маринюка – у 1967 р. очолив старшокурсник О.
Ануфрієв, що інформував своїх товаришів про заборонених на той радянський час кубістів, фовістів,
сюрреалістів (зрештою, усі західні художники
модерного спрямування тоді були табуйовані) шляхом
відбору критичних розгромних публікацій у пресі про
шкідливість буржуазного занепадницького мистецтва, і
в такий спосіб з журнальних статей можна було
познайомитися з візуальним рядом прогресивних
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напрямів у мистецтві, що стало для місцевих
нонконформістів відкриттям величезного світу поза
залізною завісою поліційного режиму в СРСР [8].
Природно логічним виглядав бунт молодих
одеситів проти авторитарної системи диктату в
мистецтві. Він мав генетичні корені і виходив спершу
з площин, здавалось би, мистецьких нейтральних
діалогів, безневинних дискурсів, що згодом переросли в пряме заперечення офіційного соцреалізму.
“Якщо у період “відлиги”, – слушно резюмує Сергій
Князев, свідомо закриваючи поняття “відлига” у
лапки, бо “відлига” направду була химерна, –
опозиція “пунктирно” виявляла себе в таких формах,
як диспут про імпресіонізм і абстрактне мистецтво в
Політехнічному
інституті,
створення
окремих
монографій про західний живопис (в першу чергу
йдеться про видану і через кілька тижнів заборонену
капітальну двотомну монографію Джона Ревалда
“Історія імпресіонізму” та “Історія постімпресіонізму” –
І. Павельчук), то в 70-ті роки вона прямо зіткнулася з
радянським офіціозом. Це час активного протесту
проти штампів і стереотипів і зростаючого бажання
вийти на зустріч з глядачем” [9, 35]. І далі автор
говорить про знані “квартирні виставки”, що
привертали увагу новизною форми, а їх учасники – Л.
Ястреб, В. Маринюк, О. Онуфрієв, В. Хрущ, С. Сичов,
Ю. Єгоров – тоді виступали в ролі неофітів у радянському мистецькому просторі. І ще один факт зі статті С.
Князева є знаменним з точки зору історичного розвитку
нонконформізму: “Хрущ і Сичов – автори першої
несанкціонованої владою виставки в сквері “ПалеРояль” біля Оперного театру, що відбулася раніше,
аніж знаменита “бульдозерна” в Москві” [10, 35]. Тобто
одеські митці в ці роки задавали тон у свідомому протистоянні.
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Перші мистецькі спроби художника середини 60-х
рр. “Скирта” (1965) і “Натюрморт з квартою” (1967)
ще наслідують класичну традицію зображувати так,
як створив Бог в соцреалістичній інтерпретації, де
європейське
релігійне
світорозуміння
заперечувалося,
тобто
офіційно
вимагалося
створювати правдоподібно, відштовхуючись від
натури. Але самі ці перші твори демонструють
стабільну
поступовість
майбутньої
переміни
мистецьких вартостей – від майже Ван-Гогівського
тлумачення реалій, коли художник не “фотографує”,
а
творчо
перетворює
природу
пружними
прорисованими мазками до філософії таємничого
життя об’єктів Моранді, при якій спостерігається
тенденція до декоративної автономії плями у
композиції “Натюрморт з квартою” [11, 35]. Молодий
художник розумів, що він відкриває нову сторінку в
своєму житті, нелегку, але для нього надзвичайно
бажану, і в той самий час він усвідомлював, що ця
сторінка для нього не буде легкою і принесе йому
чимало неприємностей, але відступати було не в
його моральних правилах: творчість була понад усе.
Базовим колоритом цих років, що означив
живописне
спрямування
наступної
творчості
художника, стала група земляних пігментів: вохранатуральна, умбра, марси-коричневі, сієна палена,
окисли хрому, виридонова зелена, краплак та із синіх
– ультрамарин, тобто класична палітра, що використовувалася в іконопису. Твори другої половини 60-х
рр “Дівчина у стрічках” (1966) і “Будинки на схилі”
(1969) декларують перехід до наступного етапу
розвитку митця. Ці композиції фіксують той проміжок
еволюції творчості, коли художник ще не відвернувся
від зображення зовнішньої реальності, однак збільшив
коефіцієнт
суб’єктивного
авторського
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перетворення до межі, коли об’єкти втратили
документальність і вийшли на межу імперсональних
образних характеристик. Образотворча пластика цих
років намагалася поєднати в цілість архітектурноструктуровану думку і живописно-ліричний дух [12,
35].
Імперсональні образи Дівчини і міста мають
своїми генетичними образотворчими функціями
перші архетипи індустріальної культури, скажімо,
ранні твори Брака “Будинок в Естаку” (1908) і Пікассо
“Резервуар у Хорті” (1909) [13]. Дівчина у стрічках
зображена на тлі геометрично структурованого міста,
яке склепінням огортає її з усіх боків. За своєю концепцією названий образ нагадує місто Пікассо, яке
пропонує сучасницй мегаполіс у вигляді архітектурноіндустріальної гори [14, 195]. Загальна структурована
тенденція
збагачена
тонким
живописнодиференційованим моделюванням письма. Образ дівчини на тлі міста має опосередковані зв’язки з ранніми
живописними зразками часів Відродження та образом
Джоконди, але вже української, що підсвідомо виникає
з глибини підсвідомості.
Стверджена тенденція до вдумливого візуального
відбору імпесональних характеристик художнього
образу отримує все більшу силу наприкінці 70-х рр. і
розвивається у творчості Маринюка на першому
етапі з домінантою живописного сприйняття об’єктів
[2, 51]. Яскравим прикладом креативних досягнень
цього періоду слугує портрет хлопчика 1968-1969 рр.,
що має ідентичну назву “Хлопчик”. Композиція
засвідчує ті інтелектуальні переміни, що виникли в
душі молодого митця за короткий період з 1967 по
1969 рр. У “Натюрморті з квартою” (1967) художник
використовує монохромну палітру земляних відтінків
класичним способом. Маринюк має три групи то231
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нальних значень: х-тонів для світла, у-тонів для
тіней, 2-тонів для півтонів і викладає ці “значення” на
композиційні площини для додатковго розмішення
предметів у просторі, повітряній перспективі,
зберігаючи при цьому плани, природний малюнок та
силуети. У світовій практиці загальновідомою вершиною такого методу монохромного живопису визнана
творчість Каміля Коро, який у кожному полотні
використовував понад 40 відтінків кожної підгрупи
тонів [15]. У “Натюрморті з квартою” Маринюка лише
один предмет передбачає і вказує на зародження
нового інтелектуального етапу розвитку і неминучу
появу у недалекому майбутньому картини “Хлопчик”.
Цей єдиний предмет, що намальований кольором, а
не тонами – грушка, що “випадає” з площини як
об’єкт уже іншого виміру цінностей. У творі “Хлопчик”
Маринюк радикально змінює живописну засаду
мислення. Тепер художник бере не тональне, а
кольорове х-значення для світла, у-значення для тіней та 2-значення для півтонів.
Непомітно для себе,очевидно, навіть не
підоздрюючи, Маринюк у 1969 р. перейшов у
живописній практиці до методу Сезанна, який замінив
тональну версію об’ємності на кольорову. Методика
Сезанна інтелектуально нагадувала конструкцію Коро, але тепер для найтемнішого тону в картині
художник вибирав не сірі, коричневі і чорні тони, а,
для прикладу, вишневі бурячкові барви, а для
світлого не білі або сіблясті світлі, а стронціанові
кадмієві кольори [16]. Така заміна світлих тіней і
напівтонів на кольорозначення призвела до втрати
локального власного кольору предмету. Помаранч у
сезаннівській версії не був помаранчевим, а став
сумою багатьох барв. Саме цей факт був
доленосним для зародження кубізму у Франції і
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згодом абстракціонізму в Росії [17]. Сезанн
використав відкриту Ньютоном у 1687 р. дисперсію
світла, виявлену під час експерименту з лінзою, коли
промінь світла розділився на сім барв веселки [18].
Наукова версія про те, що локальний колір предмета
як такий відсутній, він являє собою суму кольорових
значень, що стала теоретичною базою для практики
імпресіонізму та пуантелізму. Голова хлопчика у
картині Маринюка об’єднує сумарне значення теплих
сонячних відтінків, але, на відміну від Сезанна,
художник не ставить своїм завданням зберегти об’ємність. Сила і самодостатність кольорових
відношень відводить художника від просторовооб’ємних обов’язків у світ колористичних сенсорно
символічних передчуттів. Живописна практика
Маринюка кінця 60-х рр. розвиває тенденцію автономного
структурування
образотворчих
колористичних
характеристик.
Світлі
акценти
рум’янку на щічках “Хлопчика” об’єднали дві
художньо образотворчі функції. З одного боку, через
чистий соковитий відтінок вони стали символом
юності, росту, розквіту і сили потенційних
можливостей, а з іншого – ці фрагменти обличчя
прописані щільніше тоном стосовно загального
значення образу і виконували функцію великої тіні,
підкреслюючи нехай в умовній формі, природні
конструктивно анатомічні особливості. “Хлопчик” став
етапним твором у живопису Маринюка і кореневою
системою у розвитку його майбутньої творчої крони.
До кінця 90-х рр. авторська стильова орієнтація
образотворчих
характеристик
еволюціонує
до
категорії художнього фактажу. На той час митець
відчуває себе так розкріпаченим, що зникає, скажімо,
потреба прив’язувати рум’янець до щічок, не шукати
відповідних для такої мети барв, відтак він вільно
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розпоряджається гіпотетичними першоелементами
своєї художньої мови. Тіні, сяяння очей, рум’янок
кінця 60-х рр. переломлюється у 90-ті рр. до стану
художнього факту. Не випадково у портреті “Сутінки”
(1993) темна пляма на обличчі жінки виражатиме
велику тінь, а з нею – великий смуток. Синявість і задумливий
смуток
бузкових
очей
хлопчика
трансформуються у стривожений кобальтовофіолетовий погляд жінки у творі “Сутінки”. Нова
неспокійна лексика Маринюка “розкидатися” художніми
характеристиками
з
передбачуваною
дезорієнтацією природних координат привносила в
нові образи драматургію несподіваного, адреналіну
наперед не виліченого, життєву переконаність
нежданого, коли людина планує, а Бог розпоряджається. Новий портрет Маринюка переживав етапи
кубізму, уже не обмежувався межевою лінією овалу
обличчя на кшталт клуазоньє, а виходив на весь
формат і за його межі. Не даючи собі звіту про це
відкриття, художник йшов сезаннівським шляхом, де
безпосередній художній досвід ставав самодостатнім
мистецьки оформленим фактом [20]. Художник сподівався на власну інтуїцію і на особисту мистецьку
практику, при тому, що вона була відмінна від
західних живописних завоювань, бо радянська
ортодоксальна критика ставила Сезаннові провину за
наслідки його малярських відкрить, які вели до безпредметності, а “Бубновий валет”, що був версією
російського сезаннізму був предметом нищівних
інсинуацій за його нібито втечу від соціальної
тематики [21]. Керуючись лише духовними потребами
своєї психологічної наставленості і спираючись
винятково на власний емоційний досвід, Маринюк не
взявся руйнувати усю попередню образну систему
цінностей, так як це робив на початку століття
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Малевич
у
пошуку
від
кубофутуризму
до
супрематизму, інтуїтивно відчуваючи небезпеку
загубитись серед безкінечності позасвідомого.
Художній виклад митця цих років зорієнтований
на етапі смакування ньюансів, а не на радикальні
відмові від першомотивацій. Кубізм Маринюка
непомітно починає збагачуватися емблематичним
наповненням. Деформації, які застосовує художник,
свідомо апелюючи ними до мистецької образності,
мають своїм результатом, що об’єкт зображується
немовби зсередини, ледь-ледь спираючись на
первісну адресну позицію. Подібно до Клее, Маринюк
відходить від контесту натуральності і в той же час
він ставить предмет у нові ірраціональні відносини з
іншими об’єктами, а також із знаками-мотивами, формальними
нонфігуративними
елементами,
що
створює магічний приворожуючий ефект [22].
Для додаткового виявлення суті об’єкту митець
цілковито
відмовився
від
красивості,
грубої
декоративності та ефективності, зосереджуючи увагу
на трьох чинниках власного таланту: ясності,
виразності і беззахисності [23]. У такий спосіб художник намагається відтворити неприкрашену природу
справжніх достоїнств, що розвиваються в його
творчості невимушено, легко і комфортно, з повною
відсутністю розпачі, героїчних зусиль та інших
подібного роду психологічних експресій. Адже для
Маринюка подібні психологічні сатисфакції стають
аргументами швидше візуальної нижчої категорії.
Цілковито довірившись своєму талантові і керуючись
багатою мистецькою уявою, художник створює
впродовж 1990-2000-их рр. майстерно намальовані
картини: “Обличчя” (1991), “Без назви” (1991),
“Спокій” (1993), “Фігури” (1994), “Три силуети” (1998),
“Образ-3” (2003), “Образ” (2004), “Образ” (2005) [24].
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Названі твори можна спокійно віднести до нонфігуративного портрета, портрета душі, портрета стану,
портрета явища, портрета спогаду. Невід’ємною
рисою
усіх
є
їх
внутрішня
замкнутість,
самозосередженість, і єдиним каналом зв’язку із зовнішнім світом служить намальований художником
погляд, спрямований крізь простір та час, повз і
через глядача, якщо такі фізіономічні деталі обличчя,
як ніс, губи, вуста, підборіддя, художник уже з 90-х
рр. використовує як автономні емблематичні
першоелементи, що стають природними формоутворюючими, то намальований погляд очей у його
картинах стає носієм прихованої інформації, яку
митець зберіг для майбутнього сприйняття.
Погляд у картинах Маринюка є тим духовним
промінчиком, щілиночкою у світи підсвідомості,
художнім передчуттям, яке концентрує шосте,
десяте,
тисясне,
незчисленну
кількість
незареєстрованих почуттів, на які спроможний цей
живописець. Умовна крапочка погляду – то виразно
яскрава у картині “Обличчя” (1991), то ледь відчутна
в “Образі” (2004), то задумлива у творі “Без назви”
(2004), і завжди сумна, невесела, самозаглиблена,
затаєна, не готова до демократизації та афішування.
Художник завжди малює погляд припущених очей,
мабуть, природно як людина сором’язна, делікатна,
ніби намагаючись зберегти себе від неминучої
грубости публічності свого покликання (художник
немовби соромиться власних почуттів, що втілені у
неговіркі і неефектні композиції). Складається
враження, що Маринюк надіється, що йому таки
повезе і його не помітять, що залишать його самого в
спокої з вільною, незалежною ні від кого думкою. За
скромними, вугловатими, непоказними образами
Маринюка прихована велика невичерпана ніжність до
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усього живого, гуманізм і доброзичливість, що
поширюються на ціле людство.
Усі нонфігуративні образи художника періоду 19902000 рр. овіяні майже дівочою соромливістю,
довір’ям,
страхом
ефектності.
Декоративна
ефектність не є самовизначенням, а скоріше виявленням темпераменту митця, і вона заперечується
Маринюком як категорія зовнішня, поверхова, груба.
Художник свідомо уникає усього поверхового:
яскравих фарб, фіксованих окреслень, вивірених
координатів. Світи цього автора доводиться
відшукувати, здійснювати археологічні розкопки,
передбачати їх екзистенцію, тому що вони уникають
очевидності і конкретних адресатів. Образи
Маринюка не є статично непорушні, а живуть у
безперервному процесі та русі, і якщо б художникові
довелося означитись у своїх інтенціях, усе би погасло в цю мить. Нонфігурація Маринюка стала його
глибокою філософською категорією, і ті зовнішні
форми
непоказних
природних
кольорів
і
структурованих площин, що немовби зникають,
якими вона виявляється у зовнішньому світі, – це і є
вимушена норма образотворчої умовності. Якщо б
автор
мав
можливість
створювати
твори
безпосередньо з сонячних промінчиків і повітряних
потоків, то засоби такої виражальності, можливо,
більше відповідали б запитам його делікатних світів,
для яких сама фарба – це вже надто грубо. Ніколи
Маринюк
не
намагався
“перемогти
Сонце”,
категорично відкинути звичні уявлення про красу, він
передбачливо уникав показного пафосу, пророчих
декларацій, що означували абстрактні настрої 19101920-х рр. [25]. Талант художника за своєю
делікатною природою не був наставлений до
максималізму, маніфестів, революційних заяв і
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різного роду пророцтв. Саме тому міметична спонука
портрета або пейзажу не приносила художнику розчарувань,
а
навпаки
стала
інтригуючою
захоплюючою мотивацією невимушеного малярства.
Творчість Маринюка ніколи не прагнула до уявної
переваги і усвідомленої задекларованості досконалості якраз тому, що автор схильний до ненадуманих
відкриттів у всьому природному і рідному завжди
уникав, як це вважав, надуманості. Більшість його
нонфігуративних творів пов’язана романтикою одного
стану – “передчуваю тебе”. Через це будь-який
результат, подарований згори, буде завжди досконалим, і тоді відпадає потреба відстоювати право
на наддосконалі особливості.
Маринюка хвилювали картини недописані, бо
толерантна людина допускала можливість свободи
вибору навіть для картини, хай “домалюється” хоч би
сама [26]. Мікроелементи подій, явищ, фактів не
фіксувалися однотипно, а духовний досвід переходив
з композиції в композицію і зацікавлено сподівався на
невідомий навіть авторові результат. Типовими для
формальних пошуків митця стали варіативні картини
“Квадрати” (2003-2004), “Квадрати” (2006). У цій серії
художник, можливо, вперше на повен голос
демонструє свою причетність до української традиції
у кольорі: три барви для нього метафоричного
спрямування, де чорна – це смуток і біль, червона –
кохання, а біла – світло. Світло як каталізатор
зображення, як формотворчий об’єкт виникло у
пошукових креаціях ще наприкінці 70-х рр, що
засвідчують фігуративні композиції “Блазень” (1975),
“Образ День” (1978), “Краєвид з човном” (1973)
“Дівчина і місто” (1973) [27].
У своїх творчих інтенціях Маринюк наближений
до авангардистів 1910-1920-х рр., для яких, за
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авторитетним свідченням А. Накова, “живописні
площини втрачали значення монад, переставали
бути цеглинами в будові, а колір полишав межі
геометрично певної форми” [28]. Під цим оглядом
“Квадрати”
(2006)
можна
віднести
до
найрадикальнішого творчого акту Маринюка в його
творчості. Композиція розвиває аналітичну дилему
про три основні кольори: червоний, синій і жовтий – і
два головні тони – чорний та білий. Вічне запитання,
що стоїть перед кожним живописцем, скільки барви,
якої вони інтенсивності і якої конфігурації,
розв’язується Маринюком з віртуозною легкістю.
Квадрати кружляють наче планети кожний у своєму
ритмі, зі своєю швидкістю і довкола своєї орбіти, а
наставлення одних квадратів на інші створюють
враження конструктивного лего, де кожна деталь,
залишаючись
автономною,
одночасно
стає
формотворчою.
Такий
образотворчий
засіб
композиції передбачає для митця очікуваний
результат, коли сукупно усі “планети” набувають
якості невід’ємних часток галактики. Так само, як Д.
Балла і М. Ларіонов, які першими вивели живописну
композицію за межі рами, Маринюк створює у
“Квадратах” ілюзію нескінченного простору, що існує
апріорі локально за законами гармонії і стає
відкритим безкінечним твором [29].
Мистецький досвід одеського майстра пройшов
класичні етапи розвитку станкового живопису від
фігуративу до абстракції. Художник гармонійно
поєднав
практику
післясезаннівської
школи
авангардового малярства з сучасним незалежним духом. Цей досвід був сформований на місцевому
ґрунті за нелегких, якщо не сказати, несприятливих
умов. Як можна сьогодні судити зі створеної митцем
великої спадщини, перемогла сила переконання,
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наполеглива хода до поставленої автором перед
собою мети. У цьому досвіді сформувалися критерії
новітнього
унікального
модерного
мислення,
унікального в тому, що, як передбачив Ж. Дерріда,
“унікальне – те, що не повторюється – не володіє
єдністю, тому що воно не повторюється” [30].
Живопис Маринюка і вчора, і сьогодні позначений
ознаками актуальності, своєчасності, звідси – його
притягальна і привалива сила.
Annotation: The article analyses the artistic product
created by V.Maryniuk in 1965-1969. The author concludes
that the artistic activities of the painter were not so much the
fighting against the system, they were rather caused by the
wish to preserve himself in the social stream. The search has
been an inalienable part of the Maryniuk’s creative
development. Of great importance was the group of young
Odessa artists who were a real brotherhood of spirit. Maryniuk
could find support and understanding among the fellow-artists
and he also could verify the rightness of his own way.
Key words: System of values, individual, intellect,
satagnation, dictatorship in art, non-figurative portrait, portrait
of the soul, portrait of the stateпортрет стану, portrait of the
phenomenon, portrait of recollection.
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АДАЛЬБЕРТ ЕРДЕЛІ:
ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ АКЦЕНТИ
Анотація. Культура нації витворюється протягом
тривалого часу, починаючи від архетипів етнічної
міфології і закінчуюючи сучасною поетичною творчістю.
Вона
означена
поняттями
“ментальне”,
“етнонаціональне”, “самоідентифікація” тощо. Це те, що
повністю не висловлене, не сформульоване, не
усвідомлене, але існує і визначає ставлення людини до
світу, це – манера мислення, емоційні орієнтації,
колективна психологія нації. Можна визначити цей
феномен і дещо по-іншому: менталітет є психічним складом розуму, душевним складом, напрямком думок,
способом думок або характером роздумів, духовним
світом, який відрізняє його з-поміж подібних світів. Іншими
словами – це душа, серце і розум народу. У такому
дискурсі йдеться про національну самоідентифікацію
Адальберта Ерделі.
Ключові слова: нація, особистість, національна
ідентифікація, етно-національне буття, самосвідомість.

Я належу свойому народові,
моє мистецтво належить світові…
Адальберт Ерделі
Акцент перший. Європейський.
ХХ століття в мистецькому житті Закарпаття означене унікальною й досі ще загадковою постаттю
Адальберта Ерделі – художника й філософа,
письменника й педагога, громадсько-культурного
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діяча й фундатора мистецько-освітнього життя краю.
Після недавньої появи нових досліджень життя і
творчості
великого
майстра
[1;
2]
чіткіше
усвідомлюєш європейськість та інтелект далеко не
загумінкового плебсу, самі собою відпадають розмови
про його маргінальність чи меншвартісність. Однозначно, Адальберт Ерделі – митець європейського
штибу. І справа не тільки в тому, що він, отримавши
якісну мистецьку освіту в Угорському королівському
художньому інституті, став добрим педагогом на
теренах рідного Підкарпаття, а найперше в тому, що
навчання в Європі долучило його до передових
процесів образотворчого мистецтва Угорщини, спонукало бажання реалізувати себе в першу чергу як
митця, покликало в творчі поїздки до Німеччини, Італії,
Франції з метою на власні очі побачити шедеври
світового мистецтва, щоб шліфувати, удосконалювати,
поглиблювати власну творчість, орієнтувати її на
світову класику, а далі – вести за собою колегземляків.
У цьому він близький Миколі Хвильовому, який
теж
орієнтував
українське
мистецтво
на
“психологічну Європу”, намагався “європеїзувати”
рідну культуру, піднести її до рівня світового
письменства. До речі, ця ідея не була новою. Подібну
програму висунув у свій час П. Куліш, вклавши в уста
одного з героїв твору “Шукачі щастя” Кремньова такі
слова: “Українці – чув я не раз від етнографів і
дотепер вірю – лежать головою до Європи, а ногами
до Азії, вони вельми здатні підноситися від
споконвічної темряви до всеможливих витонченостей
просвіти” [3, 15].
Звичайно, гасла М. Хвильового “Для мистецтва –
тільки Європа!”, “Геть від Москви!” набули яскраво
політичного забарвлення, а тому й зазнали різних
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оцінок; сама ж ідея інтерпретувалася на рівні
ідеалістичного погляду на історичний процес.
Поставивши
питання
орієнтації
на
Європу,
Хвильовий розкрив своє розуміння поняття “Європа”.
Це не Європа в конкретному тогочасному культурногосподарському і політичному комплексі, як це
намагались примітивно й тенденційно тлумачити
його опоненти. “Європа, – писав Хвильовий, – це досвід багатьох віків. Це не така Європа, що її Шпенглер
оголосив “на закаті”, не та, що гниє, до якої вся наша
ненависть. Це Європа грандіозної цивілізації, Європа
Ґете, Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса і т. д. Це та
Європа, без якої не обійдуться перші фалянги
азіятського ренесансу” [4, 246]. Отже, вже з цього
видно, що письменник під поняттям Європа розумів
знання, ідеї, художні традиції, що їх створили інтелектуали протягом віків, ту духовну спадщину, що стала
власністю усіх народів. Подібне розуміння мистецької
Європи мав і Адальберт Ерделі. Для нього Європа –
це Уайльд, Ваґнер, Брамс, Шопен, Ґете, Шіллер,
Рафаель, Пуччіні тощо.
Однак Петро Скунць, наголошуючи на надмірному
захопленні “європейськими досягненнями” Адальберта
Ерделі, зауважує “справжню його силу, якою живуть
його твори, – карпатську душу, котра тоді, коли творив
художник, ще не була спотворена цивілізацією, хоча
руйнування її вже розпочалося” [5, 285].
Акцент другий. Ментальний.
Зважаючи на те, що культура нації витворюється
протягом
тривалого
часу,
співвідноситься
з
поняттями
“ментальне”,
“етно-національне”,
“самоідентифікація”, а для кожного національного
митця є манерою його мислення, духовним світом,
який відрізняє його з-поміж подібних світів [6],
розуміємо, що “душа, серце і розум” [7, 107]
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Адальберта Ерделі належали його народу. Так
стверджує він сам. І справді, народившись в змадяризованій багатодітній русько-швабській сім’ї
Гриців, Адальберт добре знав, а скорше відчував
“культуру своїх дідів і прадідів руського (українського)
походження чи сучасних йому жителів Загаття,
Іршавщини, Мукачівщини та й усієї Підкарпатської
Русі, яку він надзвичайно любив” [8, 13]. Той факт,
що в 1901 році батько художника Михайло Гриць змінив своє виразно слов’янське прізвище на Ерделі
(Erdély), свідчив не стільки про присягу на вірність
святостефанській короні, скільки про бажання
полегшити у цьому складному світі долю своїм дітям.
Та, власне, навіть саме прізвище Erdély означає
угорською “лісову країну”, тобто малу батьківщину художника – Закарпаття.
Рідні гори, близькі околиці, Ужгородський замок,
звивини Ужа, дивовижні флокси – постійно на
роботах художника. Це – те, що гріє, що приносить
насолоду, що дає віру і впевненість, що примушує до
творчості, що, власне, і є його душею.
Серед щоденникових записів майстра знаходимо
наступне: “Світова війна викроїла нову мапу на тілі
Європи. Я ж залишився на тому місці, де народився,
– в обіймах Карпат. Сьогодні я ще був Угорщиною,
завтра – Румунією; потім виявилося, що мирна
конференція створила з мого рідного краю нову
країну – і постала Чехословаччина. Розрізали
начетверо здорове тіло. Виникає питання: чи є
культурою те, що зробили на мирній конференції?
Убити в серці Європи націю, яка вічно боролася
за культуру, – це велика помилка для Європи.
Голови, що сидять навколо стола, застеленого
зеленим сукном, не мають поняття про те, чим є
певна нація. Політичні бачення завжди дріб’язкові,
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егоїстичні. Вони ніколи не можуть бути об’єктивними,
бо не знають тисячі народів світу… Все це я пишу не
як син одного народу, а як дух, що обіймає все
людство.
Я залишився там, під Карпатами, і, занурившись у
свою роботу, я постійно малював…” [9, 231].
Щоденниковий запис – промовистий: його автор
перейнятий болями власного народу, які спричинені
політичною історією. Він як громадянин сприймає
події розумом, але серце стікає кров’ю від вічного
терзання народного тіла, від штучного поділу його на
частини, від непоправних втрат при цьому у сфері
духовній.
Акцент
третій.
Педагогічно-мистецькоорганізаційний.
Дослідники стверджують, що на 1931 рік
Адальберт Ерделі сформувався не тільки як митець
європейського масштабу, а також як педагог і
громадський діяч, котрий усвідомлював власну
відповідальність
за
розвиток
образотворчого
мистецтва у рідному краї [10, 55]. За плечима були
вже Будапешт, Лейпціг, Мюнхен, Неаполь, Париж…
Після Рафаеля і Мікеланджело, Домського собору і
“Ла Скали” був запис у щоденнику: “Господи, як Ти
гарно зробив, що кожній нації Ти дав інші прикмети,
інші таланти і красу іншого характеру…” [11, 31]. …І
було повернення на Закарпаття, до вчительської
праці у Мукачеві, а згодом переїзд до Ужгорода. Ерделі, у щоденнику щиро зізнаючись у любові до
рідного краю, прекрасно розумів, що в тому ж краї
бракує культурно-мистецького середовища, акцій,
зустрічей, імпрез, диспутів тощо. Очевидно саме
тому, він стає ініціатором і творцем Товариства діячів
образотворчого
мистецтва,
котре
з
часом
заангажувало до себе найкращих митців краю,
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активно запрацювало у сфері виставкової діяльності,
а також творення й пропаганди закарпатської школи
живопису. А після першої вдалої виставки художник в
одній із чеських газет з гордістю стверджує: “Красу
можемо знайти всюди. Дванадцять років я провів у
чужих країнах і можу стверджувати, що Швейцарія
прекрасна, Гарміш і Патенкірхен чарівні, Ґаржілес, де
Шопен пережив з Жорж Занд свій сон життя, чудово
романтичний, Барбізон є художньо-розкішним,
моравська Швейцарія з її ніжною красою дуже мила,
але
наша
Підкарпатська
Верховина
з
її
різноманітністю гір і долин є єдиною” [12, 56]. Тож не
дивно, що саме тут, на рідній землі, майстер починає
творити власний художній світ – надзвичайні полотна, в яких, на думку мистецтвознавця М.
Приймича, зростає кольорова напруга, що “відбиває
велику любов українського населення до поліхромії”
[13, 12-13]. Адальберт Ерделі в статті до журналу
“Форум” визначає тогочасне образотворче мистецтво
Закарпаття як українське, оскільки на нього мали
вплив природа та культура Карпат. Саме вони
забезпечували теми, мотиви, кольорове вирішення
полотен. Але, “на думку митця, творчість художників,
які побували на Заході, є значно багатшою за
виражальними властивостями. Вони відображають
світ через внутрішнє усвідомлення речей.., а
пульсація часу надає нового загальнолюдського
звучання локальним культурним формам” [14, 13].
Тож закарпатське образотворче мистецтво першої
половини ХХ ст. (в першу чергу полотна Адальберта
Ерделі)
означене
модерном,
європейським
мисленням, експериментами, чуттєвістю.
Отже,
робить висновок Михайло Приймич, “опертя на
місцевий ґрунт у пошуку нової художньої виразності
надає творчості Адальберта Ерделі неповторної ори247
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гінальності, відводячи йому належне місце в
європейському
модерному
мистецтві…
Йому
вдалося сформувати цілу плеяду однодумців, які
заклали нові підвалини під будівництво закарпатського мистецтва” [15, 13].
Так, після виставки свого учня Андрія Коцки в
Ужгороді в 1933 р. А. Ерделі відчув: оправдалися
його надії – Підкарпатська Русь отримала чудового
художника, до творчого зростання якого доклав
чимало зусиль саме він: “Тишу карпатських пралісів
бачить у сріблястих барвах. Особливо могутній він у
зображеннях півтонального акорду. Русина з
Верховини зображує краще, ніж будь-хто, майже попуританськи. В його картинах багато природи, багато
патріархальної сили, багато вічного. Довколишній
світ сприймає широко. Всюди бачить великі
особистості й велику цілісність… Ця своєрідність
обіцяє нам великого художника” [16, 58-63].
Отож, І. Небесник, як і М. Приймич, переконаний,
що Адальберт Ерделі як педагог виховав покоління
професійних художників на Закарпатті, а в широкому
розумінні – завдяки йому створено закарпатську
художню школу – своєрідний феномен у мистецькому
житті України ХХ століття.
Акцент четвертий. Мовний.
Інтерес дослідників часто викликало питання,
якою мовою говорив Адальберт Ерделі. Скоріше за
все – угорською – зі своєю родиною, мукачівськоіршавським діалектом – зі всіма, що не володіли
угорською. Художник вважав ужгородське середовище “Вавилонською вежею, що вже починає
рухатися” [17, 80]; ніякої активної участі в мовних
дебатах не брав; сповідував найвищу віру – любов;
цінував найбільшого патріота – Людину; служив
найсвітлішій ідеї – Мистецтву. Проте архетипальними
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залишаються в його творах “незеперечні слов’янські
прикмети” – ніжність, зворушлива побожність, смиренність, “трепет перед святістю природи і народу,
глибокий проникливий жах від недосяжних почуттями
видінь…” [18, 111].
Акцент п’ятий. Космополітичний.
Основне
звинувачення,
висунуте
проти
Адальберта
Ерделі
радянською
владою,
–
космополітизм. Словник іншомовних термінів трактує
цей термін як теорію, що проповідує байдуже ставлення до Батьківщини та свого народу, заперечує
патріотизм, національну незалежність, національну
культуру й висуває ідею створення світової держави,
встановлення світового громадянства [19, 366].
“Космополітизм” Ерделі явно інший: “виродка”,
“ворога радянського народу” і ”зрадника” звинувачували у формалізмі, в буржуазній естетиці, у спотворенні
портретів радянських трудящих, у незнанні анатомії
людського тіла, у неправильній колористиці тощо. І як
результат – відсторонення від керівництва Спілкою
художників, втрата престижних замовлень, постійні
цькування з боку влади, внутрішній депресивний
стан, моменти легкого творчого реверансу перед
соцреалізмом, коли вже “не впізнавав сам себе”,
важке матеріальне екзестування: “От так! Поволі все
в мені руйнується. Як художник – постійно побитий;
як вчитель – викопканий; як пенсіонер – позбавлений
ґрунту; як живий – невмирущий; як напівживий –
мертвий; маю стати на шлях мільйонів людей – піти
геть тихо, стати землею у вічній темряві і дуже подякувати за багато гарних днів, які мені дав Господь”
[20, 151].
Господь справді подарував йому чимало гарних
днів, давши можливість по-філософськи сприймати
дійсність. В останні роки життя Адальберта Ерделі
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мало цікавило офіційне ставлення влади до його
творчості, більше – ставлення майбутніх поколінь до
його полотен. Він, попри нелюдські випробування долі, розумів, що все, що залишиться після нього,
належатиме вічності, що він чесний перед нею і
перед своїм народом.
Annotation. The culture of the nation is being created
during a long time starting from the archetypes of the ethnical
mithology and to the modern poetry. It is defined by the notions
“mental“, ”natiomal”, self-identification and so forth. It is
something not completely put into words, not formulated, not
comprehended, but it exists and defines the attitude of the
people to the world. It is a system of thinking, emotional
orientation points, a collective psychology of the nation. There
may also be another definition: mentality is the psychical habit
of mind, the mental cast, the tendency of thinking, the manner
or the character of thinking, the mental world which is
distinguished from the similar worlds. In other words it is the
spirit, the heart and the reason of the nation. In this respect the
national self-identification of Adalbert Erdeli is considered.
Key words: nation, individuality, natioanal
identification, nationalbeing, self-consciousness.
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журналіст газети “Старий Замок-Паланок”,
м. Ужгород, Україна

«Я Є, ТОМУ ЩО ПОВИНЕН БУТИ».
ТРИ ОСТАННІ ЛИСТИ АДАЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ
ДО ДРУЖИНИ МАГДАЛИНИ
Анотація. Епістолярна спадщина фундатора закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі з різних причин є малодослідженою. Стаття сприяє проникнути в духовний і побутовий світ митця, зрозуміти характер потужної особистості. Листи свідчать про високу культуру
художника, його інтелектуальний потенціал, філософське
сприйняття дійсності, вміння афористично висловлюватись, глибоке почуття гумору, самоіронію, комунікабельність, оригінальний синтез раціо й емоціо.
Хоча Ерделі тяжко хворий, “діалоги на відстані” просякнуті невгамовним оптимізмом, любов’ю до людей і
життя. Цей епістолярій (усі три листи свого часу куплені
автором матеріалу у вдови митця) – ще один доказ того,
що в особі великого майстра пензля вмер і талановитий
письменник. Аналіз листів поєднано зі спогадами Магдалини Ерделі про чоловіка.
Ключові слова: листи, санаторій “Синяк”, духовний
світ, стихія угорської мови, митець, письменник, тяжко
хворий, теща.

Істинно, що будь-який геній культури, мистецтва
або науки з віддалі часу здається загадковішим, міфічнішим, богемнішим. Час обожнює корифея, постійно збільшуючи німб над його головою. Я завше з
безмежним трепетом поринаю у граціозний світ митця
Адальберта Ерделі. Наразі ж ознайомлю вас із його
трьома останніми листами до дружини Магдалини,
яким уже понад півсторіччя і які засвітять деякі кути
оригінальних граней крайового європейця.
Адальберт Ерделі тричі відпочивав у селі Синяк,
що на Свалявщині. Вперше в 1952 році, живучи в
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столітньому приватному будинку родини Цінзаків,
вдруге – в 1954-му в санаторії, втретє – навесні 1955го, тобто менше, ніж за чотири місяці до кончини. Усі
три листи неперевершеного класика крайового живопису написані під час третього перебування в
Синяку. Умовно їх пронумерую: лист від 14 травня –
№ 1, від 22 травня – № 2, від 30 травня – № 3.
Насамперед зауважу, що листи написані угорською – себто мовою, якою подружжя спілкувалося
між собою. Далі. Закохана пара ласкаво називала одне одного здебільшого однаково: Бийло Магдушку –
Розі, і Магдушка Бийла – Розі. Також усе життя “викалися”. Зрештою, й не дивно, бо коли познайомилися,
їй було 16, йому – 41 рік.
Прикметно, що початки перших двох листів перегукуються самоіронією, причім із філософським присмаком: “Я є, тому що повинен бути” і “Так сиджу, як
один якийсь туз, у якого є все і нічого йому не треба”.
Або нижче: “Тут усе зелене, ще й моя голова”, “…А я
найдурніший, бо всі дурниці змушений вислуховувати”.
Як видно, Ерделі притаманне й глибоке почуття
гумору: “Все ж таки більше буде, якщо двоє двічі нічого не намалюємо”, “…коли звертаюся до них по-російському, то думають, що по-японському”. На таке
глузування над собою здатен лише аристократ духу.
А хто заперечить, що в особі Ерделі вмер талановитий письменник?! Наприклад, які колоритні й дотепні порівняння, яке філігранне відчуття стихії угорської мови: “Кашляю, як два коні і один осел”, “Серце
моє, як поганий череп’яний горщик, так б’ється, як розколотий дзвін”, “Полі такої файти, як наш пес-копиля
Чопі”. Такими ж оригінальними порівняннями просякнуті щоденники Адальберта Ерделі французького періоду, які опубліковані в монографії “Адальберт Ерделі” ректора Закарпатського художнього інституту Івана Небесника.
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Епістолярій просякнутий невгамовним оптимізмом,
хоча Ерделі – тяжко хворий. “Він отримав путівку в
санаторій, – згадувада пані Магдушка, – бо його дуже
боліла ліва рука, майже відмовляла”. До речі, 25
травня митець зустрів день народження. Останнє. “Я
приїхала до Бийла в Синяк, подарувала йому розкішний букет піонів, а ще принесла книжку Нобелівського лауреата, не пригадую вже його прізвища, –
продовжувала Магдалина Ерделі. – Потім ми пішли
на річку. Там Бийло малював для мене пейзаж, досі
цю картину зберігаю”. До слова, під час майже тритижневого відпочинку Ерделі намалював три полотна
– два пейзажі й будівлю санаторію. З балкона другого
поверху все милувався природою.

Автографи листів А. Ерделі

Листи фіксують, що Ерделі все держить на голові,
хвилюючись за здоров’я тітки-бабки Сабо чи матері
дружини, тещі Жужанни. “Мою маму Бийло дуже
поважав. Усе любили говорити годинами про се, про
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те, – розповідала пані
Магдушка. – І мама мені
хвалила його, пишалася
перед знайомими, що
який
культурний,
педантний, розумний…”
А хто це Полі, Лоціко,
Йончіко, Пітюко, Надії,
Мішко, Ласло? Ерделійка
зберегла пам’ять на диво
світлою: “Полі Йоганович
– це Бийлів учень,
художник,
син
його
цімбора, з яким разом
навчалися в Будапешті.
Лоціко – це брат Полія.
Пітюко – це син брата
Ерделі, Йончіко – учень
із Доманинців; Надія ЗнаМагда і її мама
менська
–
мистецтвознавець із Ленінграда, жила в нас два місяці… Бийло мав двох ідеальних друзів – композитора
Дезидерія Задора і начальника облспоживспілки
Мішку Фегіра. Вони ніколи не зловживали його добротою, а навпаки – віддавали нею ж. Вони такі чисті
були, як коли народилися. Мішко все давав Ерделі
авто – чи то в Синяк, чи то в Ставне, чи то у Воловець. І нич за то не просив. Ерделі коли вважав за
доцільне, тоді й віддячувався. А Ласло Шоні – це шофер Мішки…”
“Боже, а як Бийло тварин любив! Тримали-сьме
туй, у дворі, і кілька псів – Джімі, Кубічка, Джонка, і 14
котят. Запускав їх до хижі, говорив із ними, а пак лише відкривав вонкашні двері й, плескаючи в долоні,
рахував: “Один! Два! Три!” Усі нараз тікали з хижі!” –
пригадувала Магдалина Ерделі.
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Трохи і про інші “побічні” деталі. Всі три листи написані доволі акуратним, розбірливим почерком, авторучкою (тоді ними користувалися), зокрема листи
№ 1 і № 2 фіолетовим чорнилом впоперек паралельних, перпендикулярних ліній на однакових аркушах
(очевидно, вирваних із зошита великого формату), а
лист № 3 – синім чорнилом на листку з блокнота. В
останньому Ерделі підкреслив дві фрази – “якщо так”
і “дайте мені телеграму”, чим закцентував на них
увагу.
Ще. У кінці останнього речення абзацу Ерделі,
крім крапки, де-не-де чогось ставив і щось на кшталт
дефіса, але всюди (!) між абзацами (а їх – предостатньо) стоїть коса риска. Навіщо? Як розумію, своєрідні
мимовільні примхи письма.
І одна з центральних подій біографії Ерделі. Повернувшись із санаторію, згодом він ліг на тиждень у
лікарню. Там нарешті, у передчутті смерті, визріла
думка розписатися з Магдушкою-Розікою. До кроку у
вічність залишалося два з гаком місяці.
Одне слово, листи-реліквії – “зайвий” доказ того,
яким великим, добрим і чутливим було серце Ерделі.
Хоч кількома роками раніше на митця чіпляли ярлики
космополіта, формаліста, псевдоестета, незнавця
анатомії людського тіла, поплічника імперіалістичної
реакції, низькопоклонника перед гнилим Заходом.
Одна реальна легенда гласить, що коли Адальберт
Ерделі слухав або вичитував у газетах подібні закиди
на свою адресу, то відповідав: “Все, не буду більше
дурниць малювати! Намалюю, як великий трактор
лізе на малий”.
P. S. Дякую своїй мамі Олені Мейсарош за переклад із угорської на українську мову листа № 3 і за
різні уточнення, а також цімбору Миколі Вінчурі за
переклад листів № 1 і № 2.
Лист № 1
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Мила Розі!
Так сиджу тут, як один якийсь туз, у якого є все і
нічого йому не треба.
Кашляю, як два коні і один осел.
Ходити можу, два кроки назад, один вперед.
Серце моє таке, як поганий череп’яний горщик;
так б’ється, як розколотий дзвін.
Щодня мию дванадцять носовичків. Це моє заняття.
Напишу Полію Йог. (Йогановичу. – М. М.), що
може приїхати. Все ж таки більше буде, якщо двоє
двічі нічого не намалюємо.
Зважайте на те, щоб денний пивний план, тобто 9
бокалів були наповнені. У цьому випадку ви теж підете в пивний санаторій.
Надіюся, що народилися чотири мачки.
Напевно, бузок уже цвіте. Тут усе зелене, ще й
моя голова. Однак польові квіти приношу щодня.
Живу з двома старшими чоловіками, до яких коли
звертаюся по-російському, то думають, що по-японському. Серенча, що ледве розуміємо один одного.
Тітка Сабо уже, напевно, вилікувалася.
Файна погода. Пробую іти малювати.
Тітку Сабо, усіх собак, мачок, і Надій, Лоціка, Йончіка вітаю, а також Бийлука і Пітюка.
Пітюю знову виділіть уже тепер і в кінці місяця десять рублів.
Доглядайте за флоксами.
Бажаю вам всього найкращого.
Розі
Синяк, 1955.V.14
Лист № 2
Мила Розі!
Я є, тому що повинен бути.
Дякую за посилку, Ви – кмітливий хлопець, все точно переслали. Те м’ясо з банки я не спожив. Віддав
його Цінзакам. Однак із м’ясом по-віденськи і кремовим
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тістечком вийшов малювати. Отже, картина Ваша. Ще
не цілком готова, але вдома закінчу.
Вчора приїхав Й. Полі. Прийшов до мене під ліс,
де я малював.
Тепер уже будемо троє. Комайло, Полі і я. Один
дурніший від іншого, а я найдурніший, бо всі дурниці
змушений вислуховувати.
Мій молодший брат Лоці теж написав (листа. – М.
Ф.), дорікає, чому перед своєю подорожжю в Синяк не
заїхав до них.
Старшого брата Ілії вилікувано від такої ж хвороби; якщо прийду додому, він приведе мене до порядку. Пише, що це не таке небезпечне. Відколи менше
приймаю ліків, почуваю себе краще. Я знаю, що повітря, вода й сонце – мої ліки.
Жужа як ся має? Тепер уже не може померти, бо
бузок відцвів; вже лише через двадцять років.
Не п’ю, сигари не курю. Досить зле, що поки що
не можна. Дядько Цінзак курить сигари. Полі там у
них; попереджував його, щоб не робив біди з дівчатами, бо він такої файти, як наш пес-копиля Чопі.
Загалом тут холодно.
Йончія, тітку Сабо, Жужіку, усіх Надій вітаю; Ласлові Шонію дякую за милу розпорядливість, – усіх
псів і мачок, вигнавши їх із кухні.
Вас цілує
Розі
Санаторій “Синяк”, 1955.V.22
Лист № 3
Мила Розі!
Більше листів звідси вже не напишу.
Цей лист передайте Фегіру Мішкові – і запитайте
Його особисто, чи дасть авто – на суботу після обіду
або на неділю, щоб я зі своєю всякою-всячиною доїхав додому?
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Якщо так, тоді на таку адресу – дайте мені телеграму: Ерделі, Синяк, Санаторій, – щоб я знав, чого
триматися.
Можливо, Фегір М. зі своєї контори може подзвонити сюди у санаторій, чи прийде – і коли прийде авто?
Я не можу їхати санаторним автобусом, бо не можу нести пакунки ні на один крок – тому добре би було, щоб Л. Шоні прийшов за мною.
Всього доброго!
Усіх сердечно вітаю.
Цілую вас
Розі
Синяк, 1955.V.30
Annotation. «I am, because I have to be». Three last
Adalbert Erdely’s letters to his wife Magdalyna. The founder
of the Transcarpathian art school Adalbert Erdely’s
correspondence heritage for different reasons is little studied.
The article helps us to get into the artist’s spiritual and everyday
life, to understand better the character of the great person. The
letters show the painter’s high culture, his intellectual abilities,
philosophic perception of the reality, the deep feeling of
humour, selfirony, the original synthesis of sense and emotion.
Erdely was seriously ill, nevertheless his «dialogues on
distance» were full of great optimism, love to people and life.
The correspondence (all three letters, some time ago, were
bought by the author of this article from the artist’s widow) is
one more weighty prove, that the outstanding master of brush
could also realize himself as a writer.
The analysis of the letters is combined with Magdalyna
Erdely’s recollections about her husband.
Key words: letters, “Synyak” sanatorium, spiritual world,
feeling of Hungarian language, artist, writer, hard desease,
mother-in-law.
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ЕДІТА МЕДВЕЦЬКА –
ВИЗНАЧНИЙ МАЙСТЕР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація. У статті йдеться про Едіту МедвецькуЛутак – визначного майстра сучасного європейського
мистецтва, заслуженого художника України. Вона –
живописець, ілюстратор, етнограф, дизайнер – один із
талановитих літописців Закарпаття, учасниця багатьох
міжнародних, національних, персональних виставок, яка
послідовно йде своїм шляхом, безпомилково впізнається
на виставках завдяки індивідуальній манері та
притаманній
тільки
їй
композиційно-колористичній
своєрідності.
Ключові слова: мистецтво, традиції, декоративізм,
“співець Закарпаття”.

Велике зацікавлення історією Коледжу мистецтв
ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту,
його відомими випускниками – це “діалог”,
породжений
необхідністю
пізнання
культури
Закарпаття, адже галузь образотворчого мистецтва –
одна із найменш досліджених. Тому біографії, факти,
періоди стають концептуальною лінією досліджень.
Моє перше знайомство з творчістю закарпатських
митців відбулося ще в далекі студентські 70-і роки,
коли я навчалася у Львівському державному інституті
прикладного та декоративного мистецтва. У залах
Львівської картинної галереї на широкий огляд
глядачів було винесено яскраву мозаїку полотен самобутньої “закарпатської школи”. Мистці краю
принесли із собою мистецтво, наповнене чистотою і
спокоєм, магічним звучанням кольорових плям,
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декоративним трактуванням зображальних мотивів,
національною сутністю традиційного народного
мистецтва.
Виражаючи своє суб’єктивне ставлення та
індивідуальні відчуття, що виникають від споглядання
творів мистецтва, хочу відзначити тих художників, що
відповідають моїм естетичним уподобанням – А.
Ерделі, Й. Бокшай, А. Коцка, Ф. Манайло, Е.
Медвецька, М. Медвецький, Ф. Семан, В. Микита, В.
Приходько та ін.
Знайомство з Едітою Медвецькою, талановитою
мисткинею з артистичною манерою письма,
своєрідним елегантним шармом жінки, залишило
відповідний слід і в моєму формуванні як художника.
Так, вона не була моїм вчителем, та особливість
її задушевної і цікавої натури спричинила той
поштовх, що сприяв моєму творчому розвитку.
Едіта Медвецька-Лутак – визначний майстер
сучасного європейського мистецтва, заслужений
художник
України.
Живописець,
ілюстратор,
етнограф, дизайнер – один із талановитих літописців
Закарпаття, учасниця багатьох міжнародних, національних, персональних виставок, яка послідовно йде
своїм шляхом, безпомилково впізнається на
виставках завдяки
індивідуальній
манері та
притаманній тільки їй композиційно-колористичній
своєрідності.
Народилася Едіта Лутак 25 жовтня 1932 року в
Мукачеві, у сім’ї вчителів. Батьки працювали у с.
Завидово, а згодом у с. Лази на Ужгородщині, яке
вона згадує з “теплотою у серці”, де вона почала
усвідомлювати себе та навколишній світ. Згодом,
через декілька років, сім’я переселилася в Ужгород,
батьківщину її мами. Початкову освіту отримала в
монашок “Ґізела Ґаз” (тепер там знаходиться
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музучилище). Кваліфіковані педагоги давали добрі
знання, розкривали таланти та здібності дітей,
виховували їх на християнських засадах.
Після закінчення цієї школи навчалася в
Ужгородській гімназії ім. Святої Єлизавети (тепер
ЗОШ № 3). Життя гімназистів було багате і на цікаві
екскурсії, веселі забави, театральні дійства, заняття у
різних гуртках. За словами Едіти, “як більшість дітей,
я також любила малювати, правда без серйозних
намірів та перспектив”.
Під час сталінських репресій в 1944 році, Теодор
Лутак – батько Едіти, був ув’язнений органами НКВД,
де і загинув. На руках матері залишилося чотири
малолітні дочки.
Після закінчення Другої світової війни, гімназії
переорганізували у десятирічки, де навчання велося
російською та українською мовами, так що Едіті
прийшлося перевчатися, адже вона володіла тільки
угорською мовою. Це вимагало від неї великої
наполегливості для подолання мовних перешкод.
За наполяганням мами, в 1947 році вступає в
Ужгородське училище прикладного мистецтва.
Навчаючись там, опинилася зовсім у іншому
середовищі. Атмосфера справжньої художньої
школи, що творилася відомими мистцями А. Ерделі,
Й. Бокшаєм, А. Коцкою, викликала в студентів
мистецький дух і повагу до своїх учителів.
У 1952 році вступає до Львівського державного
інституту прикладного та декоративного мистецтва,
на відділ художнього текстилю. Загалом, у цей період
в інституті на п’ятьох курсах навчалося біля 200
студентів. “Потрапивши в середовище інституту, з
його високими вимогами, мені пощастило вчитися разом з одержимими, справді зрілими мистцями,
бравурними
рисувальщиками,
чудовими
262

ЕДІТА МЕДВЕЦЬКА – ВИЗНАЧНИЙ МАЙСТЕР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

колористами: Данилом Довбошинським, Іваном
Скобало, Корхмазом Ефендієвим та іншими. Викладачами з фаху були І. Гуторов, Г. Леонов, В.
Манастирський, Д. Довбошинський. Ця творча
атмосфера дала своєрідний поштовх вимогливості
до себе у формуванні фахових навиків. А тогочасний
кумир і натхненник сучасної львівської школи
малярства – Роман Сельський (хоч і не був викладачем у Едіти) мав значний вплив на формування її
творчих принципів та артистичного чуття з
аналітичним розумінням професійних завдань. Шість
років навчання в інституті для мисткині “були
найвизначнішими і найприємнішими” у її житті.
За відмінний з відзнакою захист дипломної роботи
“Текстильне оформлення інтер’єру” та високий
професійний рівень, державна кваліфікаційна комісія
рекомендувала Едіту Медвецьку-Лутак у члени
Спілки художників України та направила на роботу в
престижний Львівський будинок моделей.
В інститутські роки одружилася з Миколою
Медвецьким – однокурсником і земляком, з яким
вона вчилася ще в Ужгородському училищі
прикладного мистецтва. У них народився син
Каземир, і тому сім’я вирішує повернутися в Ужгород.
Згодом було запрошення викладати у ЛДІПДМ, та
вона відмовилася і від цього.
Будучи членом Спілки художників України (а з
1961 року – членом СХ СРСР), талановитою творчою
особистістю, стикається із проблемами пошуку
роботи. Чинилися певні перешкоди окремими
художниками з цього питання, та Йосип Бокшай –
член-кореспондент Академії мистецтв СРСР, допоміг
і посприяв у вирішенні проблеми, рекомендувавши її
видавництву “Радянська школа” для ілюстрації нової
угорської абетки разом із ним та Г. Глюком. Ця
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робота і добре ставлення Й. Бокшая надала
впевненості та душевної підтримки молодій художниці.
З 1961 по 1964 роки разом з чоловіком Миколою
Медвецьким працюють викладачами
фахових
дисциплін в УУПМ, згодом у художфонді. З 1986 по
1990 рік викладала живопис в коледжі мистецтв.
З 1961 р. почала свою виставкову діяльність на
обласних
та
республіканських
виставках
живописними творами.
Шістдесяті
роки
XX
ст.
в
мистецтві
характеризуються
визначеними
стилевими
властивостями, прийомами і засобами побудови
образу і спрощеності форми, схематичними геометризованими композиційними побудовами, що в
тогочасних
умовах
були
об’єктами
експериментальних пошуків та ідей, на противагу
заідеологізованому
принципу
соціалістичного
реалізму. Слід зазначити, що твори Едіти Медвецької
– це відгомін тих концептуальних засад у трактуванні
форм, декоративній абстрагованості мотивів та
лаконічному вирішенні яскравих кольорових співвідношень площин та контрастних лінійних контурів.
Жанровий аспект її творів дуже багатогранний – від
фігуративних,
тематично-побутових
композицій,
натюрмортів,
пейзажів
до
ілюстрацій
книг,
театральних завіс, декоративних тканин, проектів
сценічного одягу. Цитуючи слова відомого диригента
республіканського хору “Думка” Михайла Кречка:
“Едіта Медвецька одягом підняла Закарпатський хор
до небес”, бо її костюми були і є справжньою
перлиною творчості.
Співцем Закарпаття, її “соловейком” можна
назвати цю тендітну симпатичну жінку, що у всіх
творах передає розмаїття життя краю, його побуту та
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історичних подій: “За свіжою мукою до млина” (1978),
“Очікуючи весну”, “Подія на селі” (1987), “Варять
сливове повидло” (1986), “Добрий день, Василино”
(1983), “Ти не повіриш”, “Трубочист”, “Хмариться над
Шоймошом”, “Свято вигону вівців на полонини”,
“Циклон” (1981), театральна завіса за мотивами
творів Шекспіра, гобелен “Тисяча і одна ніч”,
декоративна тканина “Фестиваль” і т. д.
Слід зазначити, що особливістю формальної
мови творів Е. Медвецької є її своєрідний
закарпатський колорит. Це – передусім національне
чуття кольору, захоплення яскравою грою барв,
площинністю кольорових плям та геометричною композиційною побудовою. Базуючись на досягненнях
європейського мистецтва, мисткиня творить гармонію
формальної побудови композиції та пластику простих
геометричних форм, створюючи індивідуальну
стилістику та високу творчу манеру. Андрій Коцка
говорив, що “Едіта Медвецька своїми творами дасть
фори багатьом чоловікам-художникам”.
Мистецтвознавець Г. Островський зазначав: “З
товаришами по мистецтву її єднає кровна,
ізначальна приналежність до закарпатської школи
живопису та її кращих, найбільш життєстійких і
плодотворних традицій, високий професіоналізм, велика культура кольору, незмінне почуття міри і смаку,
художнього такту, нарешті, переконана причетність
до правди життя і правди мистецтва, зверненого до
широкого глядача”.
Масу задоволень та емоцій приносили мисткині
поїздки, нові враження від побаченого, атмосфера
творчих баз, знайомство з багатьма художниками,
середовище і спілкування з колегами, саме оточення.
Все це сприяло активізації її творчих можливостей,
шліфувало майстерність. Хотілося творити все більше, хоч часто проявлялося незадоволення собою,
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муки творчості гризли під час роботи. Та все це
залишалося у душі мисткині. Твори завжди були
високопрофесійними.
Окремою сторінкою можна відзначити твори, що
охоплюють дивовижні мотиви багатьох міст Європи,
інтимних, задушевних куточків архітектури і пейзажів
нашого краю, серед них: “Паланга” (1981), “На
Монмартрі” (1985), “В Арлі” (1985), “Женнє” (1985),
“Вулички у Кастлі” (1983), “Стара Любовня” (1982),
“Провулок в Сентендре” (1983), “Вулиця в Ужгороді”
(1982).
Надзвичайно
вражаючими,
деколи
імпульсивними, лірично-камерними виглядають її
натюрморти: “Кактус” (1982), “Азалія в майстерні”
(1981), “Весняний натюрморт” (1981), “Кали” (1985),
“Соняшники” (1981), “Комод” (1974), “Музичні Експонати” (1981) бо тут, як ніде, можна фантазувати,
вільно вирішувати форми, займатися пошуками
вибагливого ритму, гармонією зіставлень кольору й
світлотіні, площин і бліків. Багатьом творам Е.
Медвецької властива монументальність, що вже
стала органічною прикметою її стилю. За характером
та
мірою
художнього
узагальнення,
за
колористичним рішенням деякі з-поміж її полотен
могли б бути фресками – “Молоді” (1969), “Серпень
на Верховині” (1980), “Танок” (1983).
Та лебединою піснею можна вважати її
фольклорні костюми, бо робота над їх створенням
приносила їй надзвичайну насолоду і втіху. Ще з
дитячих літ у неї було велике замилування народним
мистецтвом: кераміка, текстиль, вироби із дерева,
архітектура були основою, що формували її естетичні
смаки. Згодом, часто “їздила в села на замальовки
одягу, орнаментики: розмовляла зі старими людьми,
що пам’ятали давню одежу, збирала і замальовувала
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деталі, характерні риси краю та орнаментів певного
села чи регіону. Зібраний матеріал використовувала
у своїй роботі, намагаючись чесно перекомпоновувати візерунки, при цьому не втрачаючи ідентичності
цієї місцевості”. Ескізи її костюмів – це науководослідницька
праця
з
високо-естетичним
професійним трактуванням заданої теми та вимогливим відношенням до поставленої мети. Саме ці
ескізи принесли їй репутацію одного з кращих знавців
національної етнографії.
Ілюстрації книг – це вагомий вклад мисткині у
виховання естетичних засад та цінностей у дітей. Її
казкові герої завжди несуть позитивний заряд енергії
душі і таланту мисткині. Це і ілюстрації до “Казок
Покуття”, “Веселі дзвіночки” Б. Салата, абетка для
угорських шкіл тощо. Численні ілюстрації Е. Медвецької стали вагомим вкладом у розвиток книжкової
графіки.
Едіта
Медвецька
–
учасниця
багатьох
міжнародних виставок та пленерів у Росії, Болгарії,
Латвії, Словаччині, Німеччині, Румунії, США, Кіпрі,
Угорщині, Монголії. Більше 10-и персональних
виставок у різних містах і країнах. Її твори знаходяться у художніх музеях Ужгорода, Одеси, Києва,
Івано-Франківська, Краматорська, Горлівки та ін., а
також у приватних колекціях багатьох країн.
У 1991 р. через сімейні обставини переїхала в
Угорщину, де і надалі працює.
Безсумнівно, Едіта Медвецька – талановита
творча
особистість,
представниця
сучасного
європейського мистецтва із “власним обличчям”,
великою артистичною душею та традиціями
малярства Закарпаття, що внесла великий вклад у
світову мистецьку скарбницю та зайняла почесне
місце у плеяді мистців нашої держави.
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Annotation: The article tells about Edita Medvetska-Lutak,
a remarkable master of the modern European art, and
Honoured Artist of Ukraine. She is a painter, an illustrator, an
ethnographer, a designer and one of the tallented chroniclars of
Transcarpathia. She took part in many international, national
and personal exhibitions and is consistently going her way. She
is immediately recognizable at the exhibitions due to her
individual artistic manner and originality in composition and
colour.
Key words: art, traditions, decorativism, “songster of Transcarpathia”.
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Творчість різьбярів Закарпаття, які працювали у
ХХ ст. на сьогодні у мистецтвознавстві мало досліджена. До 1991 р. це явище частково розглядається в
окремих працях М. Моздира, Н. Велігоцької, Д. Гобермана, Г. Островського, Я. Байрака. В. В. Мартиненко упорядковує альбом “Василь Свида: Скульптура”
(1987), де подає науково-популярний нарис про життя
і творчість цього майстра [1]. Тільки через двадцять
років виходить подібний альбом про творчість учня Василя Свиди “Василь Сідак: дерев’яна скульптура” [2].
Обоє авторів стали лауреатами Шевченківської премії.
Ґрунтовне дослідження закарпатського сакрального
різьбярства ХVII-ХIХ ст. зробив М. Приймич [3].
Наукові праці Р. Одрехівського, М. Приймича, П. Ходанича, написані в період незалежності України, засвідчили нові підходи до оцінки доробку закарпатських
різьбярів. Автори звертають увагу на творчість І. Бровді, В. Щура, М. Іванча, М. Михайлюка, В. Сопільняка, В.
Сідака, В. Шипа, В. Сочки, Й. Пала, чиї твори
знаходяться в музейних зібраннях України та за ру269
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бежем, прикрашають інтер’єри чисельних суспільногромадських споруд, храмів. В останні десятиліття
зріс інтерес до за карпатського різьбярства за кордоном і значна кількість творів опинилася у приватних
колекціях
в
країнах
Європи,
Азії
та
Америки, закарпатські різьбярі бажані учасники
симпозіумів в Угорщині, Словаччині.
Характерною ознакою закарпатського різьбярства
є сталий інтерес до стихії народного життя. З цього погляду саме різьбярі найвиразныше продовжили той
вагомий тематичний напрямок, що його сповідували
зачинателі закарпатської школи малярства, зокрема
Й. Бокшай, Ф. Манайло, А. Коцка, Е. Контратович.
Намагання закарпатських різьбярів відобразити
етнокультурну специфіку життя краю в усіх його проявах виділяє їх творчість на загальному тлі українського різьбярства. Другою характерною ознакою закарпатського різьбярства є пошук авторського стилю,
що відрізняє його від різьбярства гуцульського, вибудуваного на сталих традиціях. Третьою ознакою цієї
школи є те, що практично всі різьбярі другої половини ХХ ст. є вихованцями Ужгородського училища прикладного мистецтва, прямими учнями чи послідовниками В. Свиди. Все це дозволяє нам говорити про
своєрідну школу закарпатського різьбярства.
До яскравих представників цієї школи належить
Іван Бровді.
Життя, звичаї, побут народів, що населяють Закарпаття, стали джерелом його творчості. Поетика образів скульптора, як і сама образна система, виросла
з уміння бачити прекрасне у повсякденному, де він
знаходить героїв своїх творів, типізуючи, а не лише
фіксуючи життєві спостереження. Його мистецтво –
явище складне і неоднозначне, при всій своїй цільнос270
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ті – базується на зрозумілих реалістичних засобах
виразності, на первозданності змісту і символів.
І. Бровді народився 2 червня 1939 р. у с. Онок на
Закарпаттті в селянській сім’ї з її патріархальним укладом. Після закінчення місцевої семилітки у 1956 р.
поступає в Ужгородське училище прикладного мистецтва.
Його
вчителем
стає
В.
Сви
да, який умів прищепити своїм учням інтерес до
народної культури, звичаїв та обрядів, побуту. Згодом, пишучи учневі рекомендацію для вступу в
Спілку художників, В. Свида напише: “В училищі І.
Бровді проявив себе здібним учнем. Його позашкільні
роботи говорять про талановитого художника” [4].
Після закінчення училища у 1961 році І. Бровді влаштовується на на роботу в Закарпатську геологічну експедицію, де оформляє громадські інтер’єри організації,
зокрема інтер’єр геологічного кафе в м. Берегово,
гравюрами на дереві “Геологи” (180х100). Зактивізувала
його творчу діяльність участь в обласних і республіканських виставках, яку розпочинає з 1962 р. молодий
різьбяр.
У 1966 р. І. Бровді принятий в Спілку художників
України. Це плідний для нього творчий період – він
створює рельєфні композиції “Килимарниці”, “Пряхи”,
“Танець”, “Сушіння тютюну”. В цих роботах проявився
інтерес майстра до рельєфних зображень, стилізації,
використання полірованих поверхонь дерева, фактур, текстури. Як і його вчитель І. Бровді звертається
до народного костюму, взуття, предметів побуту закарпатських селян, чим створює своєрідний карпатський
колорит. Саме цю особливість помічено народним художником України, член-кореспондентом АМ України
В. В. Микитою: “Творчість Івана Бровді, що дуже похвально, різноманітна. Він постійно у пошуках нового
виразу свого таланту” [5].
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З 1970 р. І. Бровді працює скульптором у Закарпатському художньо-виробничому комбінаті Художнього
фонду України. Він створює ряд декоративних
рельєфних композицій у дереві для санаторіїв Закарпаття, пам’ятних знаків. Художник, здається, не помічає ідеологічного тиску, умисне уникаючи популярних “прохідних” тем, політичної кон’юнктури у мистецтві.
Станкова дерев’яна пластика І. Бровді вирізняється
тематикою народного життя, інтересом до етнокультури Закарпаття, його історії [6].
Кругла і рельєфна пластика І. Бровді у цей час експонується на престижних виставках у Києві, Москві,
Будапешті та інших містах. Мистецькі часописи називають його в числі кращих скульпторів-станковістів Радянського Союзу, публікують фоторепродукції творів
[7]. Улюблені теми художника – це сюжети з життя
лемків, гуцулів, бойків, побутові сцени, обрядові дійства. Рельєфи “Музиканти” (1970), “Біля кузні” (1970),
“На вечорниці” (1972), “Співи” (1972) свідчать, що автор шукає власну пластичну мову, вдається до стилізації форм, декорує деталі, особлива увага автора
прикута до виразної динамічної лінії.
У цей же період І. Бровді звертається до круглої
скульптури. Уже в перших роботах “Дівчина з вазами”
(1964), “Музиканти” (1972), “Молода” (1972) він намагається використати творчі знахідки та принципи компонування, набуті в рельєфах. Ці твори зацікавили мистецтвознавців, їх закупило Міністерство культури України. Творчою вдачею різьбяра стали композиції
“Рости щасливим” (1975), “Наряджають молоду” (1975), “Дідо-гончар” (1975), “Материнство” (1974). І. Бровді
виконав велику композицію “Легенди Карпат” для Національного парку “Синевир”, встановлену на березі
одноіменного озера (1984), висота її сягає 8 метрів.
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Символічного значення набуває багатофігурна
рельєфна композиція “Обрізання винограду” (1975), в
якій автор віртуозно закомпоновує фігури та елементи дійства: виноградну лозу, що динамічними лініями
заповнює простір між фігурами, обкручує кисті рук жінок, убраних в народні костюми, – жінки обрізають
виноград за давньою господарською традицією карпатського підгір’я. Особливого враження повітряності
твір “Обрізання винограду” набуває через використання атором фактури, що залишається після формування об’ємів стамескою. Той самий прийом використовується і в “Жінці з динею” (1979), де стає помітною
знахідка власної манери в трактуванні пластики.
Об’єми фігури нагадують за характером ламаний камінь, а пластику обличчя та рук вирішено ніби напнутими зсередини об’ємами. Риси обличчя змазані, гострота граней уникається, що надає роботі м’якого
сприймання і певною мірою маскує специфічне відчуття дерева як матеріалу з його звичними пластичними
підходами. Так само і в наступних композиціях, таких
як “Доїння овець” та ін., пластика форм м’яка і фактурена: шерсть овець – хаотичними і грубими слідами
різців, фон – ще ширшими, але впорядкованими слідами, а обличчя людей вишліфувані й гладкі. У композиції “Доїння овець” впереміш закомпоновані фігури
овець та людей, що можна назвати типовим авторським сюжетним прийомом, який знаходимо в ряді скульптурних композицій. Аналогічну прив’язку простежуємо
і в живописних творах Ф. Манайла, В. Микити та ін.
Особливо вище описане явище проявилося в круглій скульптурі “Зима” (1981), де зображено жінку, яка
сховала від морозу ягня під гуню. Твір справляє враження щирості завдяки по-народному грубій обробці
матеріалу. Монументальні об’єми об’єднуються дріб273
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ними складками, які, здається, передають присутність
холодного зимового вітру.
Творчість І. Бровді привернула увагу мистецтвознавців Угорщини, Чехословаччини. У 1980-х рр. його
постійно запрошують на міжнародні симпозіуми з дерев’яної пластики. Так, в Угорщині на творчій базі
Нодьбатор І. Бровді створив монументально-декоративні скульптури “Верховинка” (1986), “Монашка”
(1990). У 1990-х рр. на творчій базі в м. Тая він виконує
серію круглих стилізованих жіночих статуй, які символізують європейські народи: словачка, угорка, румунка, полька, українка, німка, циганка. Тотемними за значенням сприймаються ці симетричні, різнокольорові
статуї виставочного характеру. Автор відходить від
реалістичного трактування і намагається звести форму до символу; грається з масами, переходами опуклих чи впуклих площин в кутовий стик, розворотом
граней в тривимірному просторі; експериментує з тонуванням дерева, не боїться використовувати відкриті
яскраві кольори. Разом з тим, відштовхуючись від
національного жіночого костюма, він, не використовуючи значень національних орнаментів, добивається
асоціативного зв’язку узагальненої стилізованої форми з етнічною приналежністю.
Романтичними
настроями
наповнені
роботи
“Чекання” (1993), “Відпочинок” (1994). У них автор зображує жіночі постаті з легким поворотом голови, легко
відведеною ногою і збиває цим композиційним прийомом симетричність, що була головним принципом
попередньо описаної серії. Скульптор подекуди доповнює великі узагальнені форми маленькими складками
і хвилеподібними гранями, які вносять в жіночий образ
ліричні ноти.
Подвійний торс “Двоє” (1996) показує намагання
автора, абстрагуючи форму і зводячи до спільного
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знаменника трактування жіночої та чоловічої фігури,
показати їх відмінність з боку психологічної значимості. Чоловіча постать у цій композиції є більшою, домінуючою, звернутою до глядача і ніби оберігаючою жіночу постать, яка, в свою чергу, здається, покликана
служити чоловіку.
Нереалізованою в дереві через нестачу коштів залишилася унікальна композиція “Народний театр”
(1989) для фойє Закарпатського обласного музичнодраматичного театру. Композиція рельєфа розміром
800×400 см, за задумом автора, повинна була своєрідно узагальнити всі основні твори майстра, загальна кількість постатей сягає майже ста. Проект роботи
зберігається у гіпсі.
В останні роки І. Бровді виконав ряд монументальних робіт, серед яких найпомітнішими стали пам’ятні знаки “Історія міста Мукачева” – це 8 рельєфних композицій розміром 100×100 см, пам’ятники засновникам слов’янської писемності Кирилові та Мефодію (м. Мукачево, 1998) та пам’ятник закарпатським воїнам-добровольцям (м. Ужгород, 2001). Усі ці
твори виконані в бронзі.
Таким чином, І. Бровді є не тільки продовжувачем
мистецької традиції в станковому різьбарстві свого
вчителя В. Свиди – його творчість є яскравим прикладом того, як можна збагатити традиційне різьбярство краю новими темами, пластичними прийомами.
Саме тому цього різьбяра можна вважити одним із
найяскравіших представників сучасної закарпатської
школи різьбярства.
Annotation. The article refers to the art of Transcarpathian
carver Ivan Brovdi. The main characteristic thematic, plot,
composition, stylistic decisions are defined and their connection
with the traditions of Transcarpathian carving in the creative
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development of the author is stressed. The main plot reliefs,
round sculptures and sculptural compositions are described.
Key words: Brovdi, wood, composition, sculpture, Zakarpattya.
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Анотація. У статті висвітлені нові факти з творчої
спадщини митців Закарпаття середини ХХ століття, а
саме життєвий шлях Т. М. Йордана, та даний аналіз впливу “радянських” ідейно-естетичних орієнтирів на характер розвитку культури регіону.
Ключові слова: культурологічні процеси, ідейно-естетичні орієнтири, тоталітарний режим, експресіонізм,
імпресіоністичне трактування, контрастний колорит.

Творче піднесення на Закарпатті першої половини
ХХ ст. виховало цілу плеяду талановитих живописців.
Але творчість деяких з них була незаслужено обділена увагою критиків через специфічні ідейно-політичні погляди періоду застою в колишньому СРСР.
Наша країна проходить непростий шлях відродження національних традицій, відтворення історичної справедливості. Тому вивчення мистецької спадщини генерації художників є актуальним, потужним
джерелом творчості для розвитку національного мистецтва, формування його концепції на сучасному етапі. Художні твори митців Закарпаття, в яких переплелись і знайшли відображення прогресивні напрямки
західноєвропейського живопису, є прикладом інтеграції для культури багатонаціональної України.
Основною метою нашого дослідження є виявити
маловідомі факти про творчу діяльність художникапедагога Тіберія Матвійовича Йордана, охарактеризувати його життєвий доробок з точки зору вагомості
вкладу в розвиток закарпатської мистецької школи, поступово відтворити повнішу картину мистецької спад277

Михайло ХОДАНИЧ

щини в сучасному історичному контексті, методом глибокого ґрунтовного аналізу визначити вплив ідейно-естетичних орієнтирів на характер розвитку культури регіону.
Йордан Тіберій Матвійович (29.09.1922–2.12.1992)
народився в с. Давидково на Закарпатті в багатодітній сім’ї словацького робітника. Закінчив Ужгородську
гімназію, де брав уроки малювання у Й. Бокшая. Далі
з 1947 року навчався в учительській семінарії, його
вчителем був А. Ерделі, який побачив у наполегливому молодому студенті талант і розбудив у ньому жагу
до мистецтва. Тіберій Матвійович вважав А. Ерделі
своїм головним вчителем, що наповнював уроки духом строгої, високої вимогливості. Саме він запалював у своїх слухачах вогник творчого неспокою, прагнення всього новітнього в мистецтві. Це від нього чули провінційні хлопці розповіді про “Мекку художників” – Париж, про виставки, салони, богему. Після
лекцій Адальберта Ерделі у молодого Йордана окреслилась мрія – подорожувати, відвідати Європу, побачити світ, доторкнутись до шедеврів Парижа. Тоді
мрії здавались цілком реальними. Талановитий хлопець добре вчився, знав кілька мов і був надзвичайно
наполегливий в досягненні своїх цілей. За рекомендацією А. Ерделі 21-річний Йордан їде до Будапешта
навчатися малярству, і він був прийнятий на навчання. Але мріям не судилося збутися: війна їх руйнує –
його забирають до угорської армії.
Згодом Тіберій втікає з війська, переховується,
повертається в Ужгород. 1945 року одружується на
молодій вчительці Єві Сабов, доньці греко-католицького священика. Молоде подружжя поселяється в
Тур’я Пасіці, де Т. Йорданові пропонують посаду директора неповної середньої школи. Єва та Тіберій були людьми глибоко віруючими, з відповідним вихо278
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ванням, поглядами, переконаннями. Це й відіграло
визначальну роль в їхній долі та, як не парадоксально, ускладнило їх життя.
Непрості часи переживала закарпатська земля –
зміна влади, навіть країни (до 1944 р. область була в
складі Чехословаччини), трансформація філософії,
нове світобачення.
У 1946 р. Йордан повертається в Ужгород, працює в Інституті вдосконалення, в обласному центрі
він продовжує активне спілкування з художниками,
однокурсниками, зі своїм вчителем Адальбертом Ерделі, з яким у них завжди зберігались теплі, дружні
стосунки і який залишався найбільшим авторитетом
для молодого живописця.
У 1949 р. арештували батька і брата Єви Йордан,
греко-католицьких священиків і засудили на 25 років
сибірських таборів за відмову перейти в православну
віру. Вся сім’я тяжко пережила цей удар. Після
ліквідації греко-католицької єпархії в Ужгороді доводиться переховуватись близькому родичеві родини –
єпископу, який передав сім’ї Йорданів єпархіальні реліквії як надійним, чесним вірникам, інколи він проводив таємні церковні служби в їхньому домі.
1949 року іде з посади голови Спілки художників А.
Ерделі, його “дітище” – Публічну школу рисунку, яку
він мріяв бачити майбутньою Академією мистецтв краю,
реорганізували в художньо-промислове училище, де
акцент влади тепер був покладений на прикладні ремесла. Тоталітарний режим Радянського Союзу дістався нарешті до Закарпаття. Владою скеровувались
ідейно-політичні орієнтири, добровільно-примусово
рекомендувались теми для творчості, наприклад:
портрети вождів пролетаріату та рум’яних натхненних
комсомолок, червоні прапори, колгоспні трактори і т. п.
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Окремі молоді художники, які, можливо, не мали
міцних визначених життєвих принципів чи вважали
нововведення даниною часу, нормою сьогодення, чи
просто через свій аполітизм лояльно обходили гострі
кути, знаходили свою “нішу” в тогочасному суспільстві,
продовжували жити і творити. Керівні посади, просування кар’єрною драбиною гарантувались лише членам партії. Та деякі принципи нової влади абсолютно
не співпадали з поглядами молодого художника, який
гостро відчував політичний тиск. Його характер загартувався у випробуваннях, і поглядам своїм він не зрадив ніколи.
У ці роки Т. Йордан багато і плідно працює, вивчає
творчість закарпатських корифеїв живопису, поєднує
викладацьку діяльність з пленерною роботою. Його
творчою лабораторією стають карпатські села з їх
неповторним народним колоритом, де зберігався народний дух та гірська природа, що захоплювала силою барв та просторів.
Художник працює в жанрі портрету (“Голова
бабусі”, 1946 р., “Павліна Степанівна”, 1964 р.), пише
багато натюрмортів. Та його візитною карткою є пейзаж у всіх його варіантах. Це і великі панорами, і камерні сюжети потоків і гірських ущелин, і серії архітектурних пейзажів, де зображені сільські та міські
краєвиди, цікаві архітектурні пам’ятки Закарпаття.
Т. Йордан добре засвоїв уроки видатних вчителів
Й. Бокшая та А. Ерделі, його твори відзначаються
високою професійною майстерністю. Це завжди
досконала, оригінальна композиція, цікавий сюжет.
Колорит його картин завжди мажорний, насичений,
автор вдало використовує просвіти білої ґрунтовки
полотна, інколи навмисне протираючи фарбу до нього. Найбільше художник любив працювати на гру280
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бому полотні олійними фарбами, але для його картин
характерна ніби акварельна прозорість.
На виставках з’являються десятки його робіт: “Мукачівський замок зимою” (1960), “Полонина Боржава”,
(1962), “Бескиди”, (1965), “Великий верх”, (1969) і т. д.
Наприклад, після виставки 1968 р., Йосип Бокшай, що
був тоді народним художником СРСР, відзначав
оригінальність задуму й високе його художнє
втілення.
Від початку 1960-тих років Йордан – учасник міських та обласних виставок, про нього з’являються замітки в місцевій пресі [1-4], передачі на радіо і телебаченні. Закарпатські живописці постійно рекомендують його кандидатуру в члени Спілки художників. Але
постійно є одна умова: треба стати членом комуністичної партії, що передбачало в той час певні наслідки. Пропозиції були досить конкретними і однозначними: “Хто не з нами, той проти нас”. Часом у пресі
зустрічались такі собі “навіювання”. Тепер нам смішно
читати пожовклі сторінки радянських газет з високопарними примітивними настановами, але тоді це
стосувалося долі конкретних людей. Ось що писали
тоді мистецькі критики: “…В його пейзажі все частіше
вписуються щогли високовольтних ліній… Через Карпати пішов перший електропоїзд. Не обійшла ця подія
стороною й художника. Адже тільки тоді будеш
справжнім митцем, коли йтимеш в ногу з життям. І полотна художника, навіяні сучасністю, – саме життя.
Піднесеним настроєм радістю колективної праці віє від
картини “Колгоспний сад” [5, 4]. Відгуки в пресі щодо
майстерності позитивні, але всюди є натяки ідейнополітичного характеру.
Через кілька років читаємо про ювілейну виставку
Т. Йордана, де поряд зі схвальною критикою майстерності живописця є такі рядки: “…Але, подивившись експонати, виникає думка, що художнику бракує
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відчуття подиху часу. На виставці ми бачимо лише
дві картини, що змальовують соціальне перетворення в нашому краї. Нові житлові райони, промислові підприємства, культосвітні установи, що прикрасили наші міста й села, чомусь залишаються поза
увагою митця. Хотілося б також порадити художникові частіше звертатися до нашого сучасника – людини
праці…”[6, 4].
У 70-ті роки Т. Йордан – зрілий художник зі своїм
живописним почерком, творчими задумами. Основну
тему його робіт він черпав з природи рідного краю,
відтворюючи її красу і неповторність. Він глибоко шанував, примножував і продовжував традиції живопису
закарпатських художників. Характерною для його
спадщини є картина “Старі хати” (1975 р.): як завжди
цікавий сюжет верховинського зимового пейзажу –
подвір’я між сільськими хатинами. На передньому
плані через всю площину полотна вигнутою лінією
показано випраний селянський одяг, що сохне на морозному повітрі, мов невибагливе намисто прикрашає красуню-гірську природу. Зображення дуже просте, але надзвичайно повне. Мазки широкі, впевнені,
подекуди ніби необережно поставлені на полотно.
Традиційно тепле світло і холодні чисті тіні. Грайлива
мозаїка контрастних мазків на передньому плані підтримується монументальністю прозоро-синього неба.
Усі кольорові плями урівноважуються композиційними акцентами деталей. Робота читається дуже цільно, відчувається впевненість художника в кожному
мазку. А тема карпатського села передана з великим
душевним трепетом і ніби юнацьким захопленням.

282

МИСТЕЦЬКИЙ СВІТ Т. М. ЙОРДАНА

Старі хати. 1975 р. Полотно, олія. Приватна колекція

Радянська критика відносила роботи Йордана до
реалістичного спрямування [3, 3; 1, 4]. Але це швидше
віяння ерделівського експресіонізму і характерного
для закарпатської школи імпресіоністичного трактування пейзажу. В картині “Потік” (1976 р.) добре
видно, що художник не копіює природу, а передає враження від побаченого, а подекуди і сам синтезує реальність, створюючи її із своїх почуттів. Сюжет золотої
осені в гірському куточку автор зображає майже фантастичним поєднанням кольорів. Складне жовто-зелене і контрастне помаранчево-краплакове місиво
фарб – не що інше, як мажорний настрій, буйний темперамент; поєднання тепло-холодних плям, які чергуються, постійно підсилюючи одна одну, гра нюансів –
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це якась внутрішня підсвідома тривога, передана через образи води і каменю. Тут явно не ставилось завдання дотриматись перспективи, передачі повітряності, плановості, чіткості рисунку, як в реалізмі. Навпаки: це просто душевний порив, настрій, переданий
через образ гірського потоку. Робота виконана живо, з
ефектними фактурними мазками, що свідчить про
майстерність художника.
Іншого плану архітектурний пейзаж “Млин в с. Буковець” (1985). Тут стриманіший колорит, що
базується на споріднених кольорах і світлотіньових
акцентах. Відчувається ґрунтовний рисунок, продумана, врівноважена композиція, виважені спокійні
барви, гра нюансів у відтінках. І знову оригінальна
трактовка сюжету: на першому плані саме колесо і вода, які, власне, є основними дієвими частинами млина,
навкруги – вічна природа, а сам млин зображений
невиразно, майже схематично. Такими засобами
художник розкриває філософську тему вічного і проминального, важливого і другорядного в людській долі.
Є у творчому доробку художника і натюрморти.
“Гладіолуси” (1971), “Натюрморт” (1971), “Маки”
(1975) та ін. Вони написані за такою творчою концепцією, як і в Ерделі: це портрети речей. Тому в сюжетах ніколи немає нагромадження рисунку, форми чіткі,
лаконічні. У композиції також можна зустріти склянку
води, ерделівський “фірмовий знак”: освіжаючий прохолодний ковток, інколи так необхідний людині.
До кінця 1980-х років Т. Йордан працював у Мукачівському педагогічному училищі, вів активну творчу і
викладацьку діяльність. Помер 2 грудня 1992 року,
похований в Мукачеві.
Творчий доробок художника складають понад дві
сотні картин, які переважно зберігаються в приватних
колекціях на Закарпатті, а також за кордоном: Угорщина, Чехія, Аргентина. Роботи Тіберія Матвійовича
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гідні посісти вагоме місце в мистецькій спадщині закарпатського живопису.
Протягом життя Т. Йордан мав твердий принциповий характер, власну міцну позицію і дещо різку вдачу, тому болісно реагував на будь-який тиск. Понад
усе він цінував творчу і моральну свободу. Саме тому він не дочекався регалій від тодішньої влади, його
твори не допускалися на республіканський та всесоюзний рівень. Можливо, за інших соціально-політичних умов він повніше розкрив би свій талант.
Кожен факт історії мистецтвознавці повинні розглядати з точки зору його впливу на культурологічні
процеси, тобто наскільки сприяють чи не сприяють
дані умови розвитку мистецтва. Історичний урок засилля комуністичного тоталітаризму не повинен повторитися. На сьогодні видна позитивна тенденція
розвитку свободи творчості, але оголюються інше
проблеми, теж залишені нам у спадок періодом “застою”. Свобода в нас є, але зате немає прошарку населення, який би потребував, цінував художні твори.
Це зумовлено недосконалістю культурологічної освіти
в середній та навіть у вищих школах, що зумовило засилля кічу, процвітання міщанських поглядів, нівелювання істинних мистецьких цінностей. Низька матеріально-технічна база художніх вузів та практично відсутність державних програм підтримки талановитих
студентів та молодих художників особливо з периферії, панування “панібратства” у виставкових відбіркових комітетах, дорожнеча оренди столичних галерей, мала кількість та практична недоступність для широкого загалу мистецьких часописів – ось ще неповний
перелік глибоких проблем, що потребують якнайшвидшого розв’язання для повнокровного розвитку
українського мистецтва.
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Annotation. In the article the new facts of the creative
patrimony of the Transcarpathian artist Tiberij Jordan in the
middle of the 20th century, were lighted, and the analysis of the
aesthetic impact on the cultural development of culture of the
region is given. Тhe research was executed within the
framework of the modern scientific approach of the art criticism
such – objective system analysis of cultural processes.
Key words: cultural processes, conceptually aesthetic reference orientation.
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Анотація. У статті йдеться про методологічні особливості формування національної самосвідомості в умовах
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інтересу до національної культури на прикладах творчого
досвіду видатних митців.
Ключові слова: національна самосвідомість, художня
освіта, національна культура, ідеологічні, соціокультурні,
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Неможливо вибудувати нову національну культуру
без міцного підмурівка, закладеного творчим доробком
попередніх поколінь. Однак в умовах відкритого інформаційного простору, свободи творчості, як наслідку демократизації українського суспільства, що вирвалося з
тоталітарного режиму, дедалі частіше стикаємося з
несприйняттям і нерозумінням багатющої національної
творчої спадщини, мистецьких традицій, врешті, нерозумінням молодими митцями духовної відповідальності
за розвиток національної традиції. На сьогодні – це
проблема не тільки українська, але й загальнолюдська,
позаяк руйнування національної традиції у мистецтві є
рівно втратою національної самоідентифікації.
“Правду кажучи, назагал я не мріяв про завоювання Парижа… Я не мав наміру їм сподобатися, радше
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навпаки, – хотів заманіфестувати свою східність та
інакшість... в Родинній Європі я хотів ще виразніше наголосити на своєму спротиві їхньому (західноєвропейському й американському. – П. Х.) культурному полі”, –
писав Нобелівський лауреат польський емігрант Чеслав Мілош у 2001 році в передмові до своєї книги
“Родинна Європа” [1, 7]. Таку ж одностайність заявити
про себе як про представників своєї нації продемонстрували лауреати найвищої премії у галузі культури колумбієць Маркес, американець Гемінгуей, чех Кундера, росіянин Бунін, серб Павич і ще десятки інших діячів сучасності. Сама ж премія отримана ними саме за
сповідування національної ідеї і це у час, коли, здається, національне не витримує руйнаційних процесів
сучасної глобалізації.
Перекреслювати мистецькі досягнення не нове в
історії. Тільки, що б залишилося на сьогодні, якби,
скажімо, з більшовицькою послідовністю людство відкинуло у свій час Данте, Мікельанджело чи Шевченка? Моди на класику не існує, як і на національну традицію не існує, як не може бути моди на погоду чи хліб
на столі. Але саме у розуміння класики і національної
традиції закладено основи формування національної
самосвідомості майбутніх художників.
Є. Сверстюк, аналізуючи процеси денаціоналізації
сучасного українського соціуму, акцентує увагу на
“національно неприкаяних і збайдужілих, позбавлених
спадку традиції дітей жорстокого віку – дітей імперії”
[1, 24]. Застерігаючи від полону чужих ідей і впливів,
інший український мислитель І. Дзюба пише про “процес викорінювання одних і підсаджування інших елементів духовності, процес переродження духовності
України” [2, 76]. Таким чином відбувається духовне
спустошення на теренах національної культури, українське мистецтво починає слугувати не національній
культурі, а чомусь інертному, невиразному, позбавле288
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ному тієї чуттєвої глибини образу, яка дається тільки
через усвідомлення художником характеру національного буття.
Художньо-стилістичне розмаїття, що стало чи не
першою ознакою сучасного мистецтва, насамперед
зорієнтовує молодих художників до пошуку власного
я. Заперечити це неможливо і недоцільно.
Тому особливо важливим у підготовці молодих художників бачиться формування їх національної самосвідомості, що передбачає “усвідомлення людиною
себе самої як особистості, своїх фізичних сил і розумових здібностей, вчинків і дій, їхніх мотивів і мети,
свого ставлення до зовнішнього світу, інших людей і
до самого себе” [3, 296]. Національна ж самосвідомість є однією з важливіших складових самосвідомої
особистості. Через неї особистість ототожнює себе з
іншими, співставляє свої уявлення і цінності, свій статус із загальними соціальними цінностями етносу в їх
конкретності, з вимогами і особливостями свого етнічного середовища.
Зміст національної самосвідомості визначається
найбільш характерними ідеологічними, соціокультурними, національно-історичними принципами, настановами, орієнтирами. Вона формується під впливом
багатьох факторів. Велике значення тут мають особливості соціокультурного середовища, в якому формується і функціонує національна свідомість. У зв’язку з цим необхідно відзначити, що головну роль в етнічному самоототожнені і становленні національної
самосвідомості в цілому належить сім’ї і школі, оскільки на них базується виконання головних педагогічних та цінністо-орієнтовних функцій.
Фахова підготовка майбутніх художників повинна
бути зорієнтована з одного боку на опанування загальних професійних вимог, світового мистецтва, а з
іншого боку педагоги повинні постійно орієнтувати
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студентів до етно-національних традицій. Україна характерна наявністю різноманітних етнічних культур
(Гуцульщина, Буковина, Волинь, Полісся, Слобожанщина тощо), що і робить її мистецтво неповторним і
цілісним. У процесі професійної підготовки художників важливим бачиться визначення характерних особливостей певного регіону. Для Закарпаття такими є:
1. Народне мистецтво лемків, бойків, гуцулів та інших етнічних груп, які традиційно проживають на території краю;
2. Закарпатська школа живопису, яка вибудувана
на художньо-образному осмисленні буття закарпатців,
вірувань і традицій, неповторної природи Карпат;
3. Професійне декоративно-прикладне мистецтво,
яке перейняло кращі традиції народного різьбярства,
кераміки, ткацтва, вишивки, народного костюма тощо.
Питання формування національної самосвідомості
на сьогодні вважається одним з пріоритетів сучасної
педагогіки. Йому, зокрема, присвячені праці В. Креміня, В. Кеміня, В. Філипчука, його розглядають
провідні фахові педагогічні журнали “Шлях освіти”,
“Педагогіка і психологія”, “Рідна школа”. Аналіз
філософської, психолого-педагогічної літератури дає
змогу виділити особливості національної самосвідомості, які пов’язані з підготовкою митців.
Особливість перша: національна самосвідомість
опирається на знання й розуміння змісту національної культури. Національна культура фіксує в собі підсумок, результат історичного шляху етносу, найбільш
значимі результати його життєдіяльності, розвитку,
відображає в концентрованій формі його національну
специфіку. Тому саме знання, уявлення про елементи національної культури є змістовою базою,
становлять інформаційну основу національної
свідомості етносу і національної свідомості індивіда.
Разом з тим, роль національної культури в станов290
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ленні і функціонуванні національної самосвідомості
не обмежується лише певними знаннями й уявленнями. Процес засвоєння національної культури молодою людиною, а особливо митцем, неминуче набирає ліричного забарвлення, включаючи аспект її індивідуального сприйняття й розуміння. Тому часто
молоді митці національний одяг, культурну та господарську атрибутику сприймають як даність минулого,
а не наслідків усвідомленого національного буття.
Так відомий карпатський символ трембіта через необізнаність з полонинським вівчарством перетворився з інструмента, що забезпечував комунікативну
функцію в умовах гір, в етно-культурну забаву. Якщо
сам зміст національної культури є об’єктивним, то
знання, що відображають його, відзначаються фіксованим характером. Особистісне ж розуміння національної культури – це суб’єктивний процес, котрий не
зводиться до співвідношення інформації про національну культуру з деякою соціальною нормою, а є самостійним, оригінальним її засвоєнням, що відображає
реальні особливості естетичного, морального сприйняття.
Друга особливість: розвиток національної самосвідомості засвоєнням рідної мови. Етнічні особливості
кожної людини відтворюються в її мові. Мова, як і
звичаї, традиції, національні міфи (Й. Ґердер) неминуче носить на собі відбиток історії етносу, нації. При
допомозі мови виробляються і функціонують основні
носії національної культури, закріплюються особливості мислення народу, його традиції, спосіб життя. Мова служить засобом волевиявлення й дій соціальних
груп і окремої людини. У зв’язку з цим, вивчення рідної
мови складає найважливішу умову розвитку національної самосвідомості і, значною мірою, визначає успішність процесу соціалізації особистості студентів. У
художньому вузі національна мова створює належне
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вербальне середовище, дозволяє сформувати молодим художникам стійкі переконання у можливостях рідного слова в опануванні світом мистецтва.
Третя особливість: національна самосвідомість органічно узгоджується з процесами індивідуальної і групової самоідентифікації. Самоідентифікація – це
процес пізнання самого себе. Уявлення про культуру,
традиції, спосіб життя, а головне – про представників
свого народу тісно пов’язані з рівнем власної самосвідомості. Закономірно, чим більше молода людина
має уявлень і прикладів про свій народ, окремих його
представників – тим більша її увага до самого себе,
більше бажання стати часткою свого народу.
Чи багато знає сьогоднішня молодь про своїх видатних співвітчизників? Проведені нами психологічні
дослідження серед студентів 1-3 курсів ужгородських
ВНЗ (Ужгородський національний університет, Закарпатський державний університет, Закарпатський художній інститут), а також молодих учителів області віком від 22 до 30 років (слухачі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти). Було запропоновано у межах 20-25 речень викласти розповідь про
видатного українського діяча, який прославився у
будь-якій галузі культури.
Таким чином, дослідження показало, що найбільше
орієнтується в національній культурі молодь, яка
здобула чи здобуває фахову мистецьку освіту. Найнижчий рівень обізнаності показали студенти негуманітарного профілю. При цьому більшість респондентів назвали письменників, які пов’язані з процесом вивчення літератури в школі, на друге місце за популярністю вийшли композитори. Високу обізнаність з колом
діячів, що належать до їх професійного інтересу,
показали вчителі образотворчого мистецтва і музики.
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Дослідження дозволяє зробити висновок, що
молодь не володіє достатніми знаннями національної
культури, відповідно, у формуванні її національної
самосвідомості культура не відіграє належної ролі.
Ось дані дослідження:

Художн.

Композ.

Всього

Письмен.

Худож.

Композ.

Не відповіли

Задовільно

Письмен..

Студенти-гуманітарії
Студенти-художники
Студенти-природничники
Вчителі-гуманітарії
Вчителі-природничники
Вчителі образотворчого мистецтва
Вчителі музики

Добре
Всього

Група

27
37
12

16
2
9

6
35
1

3
2

18
8
26

12
13

3
7
4

3
1
5

2
4

31
21

19
13

5
2

7
6

14
23

9
15

2
3

3
4

1

32

6

24

2

13

2

10

1

-

33

5

3

25

12

1

2

9

-

Як відзначають соціальні психологи, особливу увагу при формуванні національної самосвідомості потрібно спрямувати на формування саме “своєї” соціальної групи, тоді національний образ набуває більш
конкретних форм, дозволяє вільніше почуватися, орієнтуватися в соціальному середовищі, засвоювати культурні цінності, пройматися почуттям національної гідності.
Тому так важливо студентам знати, що українець Т.
Шевченко став першим в Росії академіком графіки, українець О. Архипенко – батьком кубістичної скульптури, Андрій Вархола – зачинателем поп-арту.
Особливість четверта: національна самосвідомість передбачає розвиток емоційно-ціннісного
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ставлення особистості до культури свого народу,
його побуту й історії. Національна самосвідомість
базується на певному комплексі моральних і естетичних ідеалів. Про розвиток самосвідомості можна
говорити лише тоді, коли людина формує своє ставлення до певних норм, цінностей, ідеалів. Етнокультурні потреби безпосередньо пов’язані з емоційною
сферою. Естетичні ж ідеали етнічної групи не існують
розрізнено, вони тісно взаємопов’язані між собою, доповнюють і підтримують один одного. Втілені у творах
літератури і мистецтва, висловах, прислів’ях, легендах, вони служать активними збудниками мотивів духовно-практичного засвоєння національної культури,
норм соціальної діяльності і поведінки, а також розвитку, пробудження у студентів інтересу і потреби в
саморозвитку та самореалізації.
Приклади творчого усвідомлення культури свого
народу, його побуту, історії продемонстрували засновники закарпатської школи малярства Й. Бокшай, А. Ерделі, Ф. Манайло, А. Коцка та їх послідовники. Важливість творчого опанування етно-культурними набутками Закарпаття продемонстрували у своїй творчості
закарпатські митці, які стали лауреатами Шевченківської премії В. Свида, М. Романишин, Ю. Герц, В. Микита, В. Сідак. Саме ця особливість робить їх творчість неповторною попри її різноманітні художньостильові харатеристики.
Особливість п’ята: розвиток національної самосвідомості стимулюється як національною культурою,
так й інокультурними впливами. Сучасний світ є поліетнічним, що безумовно передбачає діалог етносів
через механізм культурного взаємообміну та
співпраці. Історія довела, що виживають і розвиваються тільки ті народи, які готові до постійної і
активної культурної співпраці. Жодна із національних
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культур не могла і не може розвиватися в умовах
замкнутості, бо це означає її переродження і саморуйнацію. Особливо це відчувається в сучасних
умовах. Національна культура завжди взаємопов’язана і живиться іншими культурами.
Тому сучасна художня освіта зорієнтована на засвоєння культур інших народів, це сприяє професійному і суспільному розвитку особистості, значною мірою стимулює і розвиток національної самосвідомості. Однак, враховуючи взаємозв’язки різних культур,
не можна протиставляти їх, а тільки порівнювати, бо
протиставлення може привести до негативних наслідків, заперечення як власних, так і чужих естетичних ідеалів.
Особливість шоста: національна самосвідомість
нерозривно пов’язана із творчими здібностями
людини, з її здатністю по-новому сприймати різноманатні явища і ситуації, з евристичним мисленням.
Розвиток творчих здібностей і індивідуально-особистісних можливостей є неодмінною умовою самоутвердження і реалізації особистості в умовах конкретного соціо-культурного середовища, показником його
інтелектуального, морального й естетичного розвитку.
Формування творчих здібностей і розвиток творчих
здібностей у студентів допоможе їм краще усвідомити
свою причетність до культури свого народу, налаштувати себе в процесі навчання і в майбутній професійній діяльності до збагачення духовного світу української нації.
Таким чином, для організації навчально-виховної
роботи в художньому вищому навчальному закладі
важливим бачиться врахування розглянутих методологічних особливостей формування національної самосвідомості майбутніх митців.
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Annotation. The article deals with the methodological
peculiarities of the formation of national self-consciousness in
modern art education. The level of knowledge of the Ukrainian
culture of students and young teachers is being investigated.
The ways of making more active the interest to the national
culture are considered on the examples of the creative
experience of the outstanding artists.
Key words: art education, national self-consciousness,
national culture.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУПЕНЕВОЇ
ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ: З ДОСВІДУ РОБОТИ
Анотація. У статті розглянуто практичне значення
екологічної освіти та виховання, показано методологічні
засади формування екологічної культури в рамках
ступеневої освіти.
Ключові слова: екологічна культура, освіта, виховання, екологізація, мистецтво, природні ресурси, охорона
природи.

Людина сьогодні стала домінантною істотою в біосфері. Від її діяльності залежить стан, швидкість та
напрямок змін у цій сфері життя нашої планети. Збереження природного довкілля, безпечного життя
вимагають істотних коректив поведінки людини, одним
із засобів яких є формування екологічної культури.
Етимологія терміну “культура” походить від латинського –“cultura”, що означає “обробіток, догляд, землеробство, виховання, освіта, розвиток, поклоніння,
шанування”. Якщо у давні часи термін “культура” найчастіше вживався для означення сільськогосподарської діяльності людини або виховання та навчання дітей (у тому числі і стосовно вдосконалення свого фізичного стану), то нині цей термін набув універсального значення і постає як суто людська форма адаптації
до довкілля, креативний чинник утвердження та процвітання людства в навколишньому середовищі.
Сутність культури у кожному конкретному випадку
розкривається як через специфіку діяльності, так і
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через предметну ділянку (наслідки та засоби людської
діяльності), ціннісне значення виробів та спосіб
задоволення людських потреб. Культура має чимало
своїх різновидів: певні історичні форми; культура
конкретних сфер суспільного життя; культура етнічних,
професійних та інших спільнот; матеріальна та
духовна культура…
Серед різновидів форм культури екологічна культура посідає вагоме місце. Термін “екологічна культура” відносно молодий, вперше з’явився у 20-х роках ХХ ст. у працях американських екологів. Узагальнюючи, можна тлумачити його як здатність людини
відчувати живе буття світу, приміряти і пристосовувати його до себе, узгоджувати власні потреби і устрій природного довкілля. Отже, екологічна культура
звернена до двох світів – природного довкілля і внутрішнього світу людини, але носієм її завжди виступає людина.
Надзвичайно важливим компонентом формування екологічної культури є екологічна освіта, екологічні
знання та екологічне виховання (термін вживається з
70-х років ХХ ст.). Роль освіти у формуванні
екологічної культури важко переоцінити. За словами
відомого італійського еколога А. Траверсо: “У міру того, як наше розуміння взаємовідносин між діяльністю
людини і проблемами навколишнього середовища
поглиблюється, основні принципи освіти в галузі оточуючого середовища, якщо вони правильно вироблені, можуть цілком стати тим ядром, навколо якого
формуватиметься майбутня стратегія суспільної освіти, вона сформує громадян світу з новим світоглядом, з новими настроями, які більше відповідатимуть
потребам людства і природи [1]. Специфіка екологічної освіти і полягає в тому, що вона повинна базуватися на принципі “моделювання майбутнього”. Тобто
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у свідомості людини має відбуватися постійна оцінка
можливих наслідків втручання в природу як безпосередніх, так і майбутніх.
Кожен народ формує таку систему освіти, яка
найповніше відповідає його світобаченню, місцю та
устрою в цьому світі, тобто будь-яка система освіти
має бути і глибоко національною. В українській родині
ніколи не розділяли виховання і освіту. І сьогодні у нас
екологічну освіту і екологічне виховання розглядають
як єдине ціле, хоча це і не зовсім правильно у методологічному плані, бо феномен виховання не зводиться
до освіти. Адже, одна справа – знання, які одержує
людина, і зовсім інше – її переконання, а її спосіб
життя – це вже щось третє.
Напрямки екологічної освіти різноманітні, але основні етапи її полягають у наступному: формувати
установку на екологічно правильну поведінку;
виховувати екологічні потреби: біологічні, матеріальні,
духовні.
Екологічні потреби існували і раніше, але
сприятливіші умови існування людини дозволяли не
загострювати увагу на них. Потреби є активізуючим
началом людської діяльності, бо відчувати їх, по суті,
означає відчувати нестачу чогось, що треба поповнити, а це саме й визначає певне переконання, що керує поведінкою людини. Виховання потреб спілкування з природою як джерелом багатства творчих можливостей людини, пізнання природи, порівняння свого існування з повнотою життя природи, розгляд природи як неперехідної цінності є визначальною складовою духовних потреб, задоволення яких відбувається і залежить від середовища впливу, тобто суспільства. Соціально-духовне середовище, куди відноситься і культура, і освіта, і виховання, поряд із матеріальним
соціальним
середовищем,
визначає
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структуру середовища життя людини або, іншими
словами, життєвого середовища. Якість життєвого
середовища все частіше визначається категоріями
нематеріальних багатств – біологічних, художніх,
наукових [2]. Саме формування екологічної культури
є основою забезпечення належної якості середовища
життя людини. Тому екологічне виховання, як
складова екологічної культури, повинно бути
безперервним процесом – з раннього віку і впродовж
життя.
Поштовхом до розвитку екологічної освіти та виховання в Україні вважається Міжурядова конференція з просвітництва в галузі навколишнього середовища (Тбілісі, 1977), яка визначила екологічну освіту “як
всебічний, триваючий впродовж усього життя процес”
[3]. Однак, освіта з питань охорони навколишнього середовища на той час здійснювалася загалом в межах
неформальної освіти – шляхом одержання окремих відомостей з джерел масової інформації чи в процесі
разових заходів. Лише в кінці ХХ ст. предмет “Екологія” чи “Основи екологічних знань” почав вводитися
у навчальні плани шкіл, а згодом і вузів.
У Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі предмет “Загальна екологія” викладається з 1997 року на третьому курсі. Відсутність єдиної програми, нестача педагогічних кадрів з екологічної освіти (що на той час було характерним, зрештою, для всіх навчальних закладів в Україні) наштовхнули на необхідність розробки власної програми викладання, проводити збір
регіонального навчального матеріалу, розробляти
систему екскурсійних та практичних занять. Звичайно, викладання курсу “Загальна екологія” зводилося
до просвітництва в галузі охорони навколишнього
природного середовища. Такого підходу вимагала як
непоінформованість випускників шкіл, які поступали
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на навчання у коледж, так і загалом відсутність єдиної екологічної концепції, яку можна було б запропонувати до вивчення. Намагаючись привернути увагу
до масштабності кризових явищ, оцінити їх рівень,
пояснити їх суть та взаємозв’язок, а також розвинути
почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, почалися пошуки нових форм і методів
навчання з врахуванням можливостей регіону та специфіки мистецького закладу.
Природні ресурси Закарпаття багаті і різноманітні.
До них відносяться: ліси, які займають більше половини території області; мінерально-сировинна база, яка нараховує майже 150 родовищ більш як 30
видів корисних копалин; природно-рекреаційний і курортний та бальнеологічний потенціал, де зосереджено більше 5 % всіх природно-рекреаційних ресурсів
України. Природні ресурси разом з унікальними історико-культурними пам’ятками області, серед яких дерев’яні церкви, замки, архітектурні ансамблі тощо є
надзвичайно цінним матеріалом для екологічної освіти
та виховання молоді. Адже розвиток техногенної цивілізації призвів не лише до загрози зникнення великої
кількості видів рослин і тварин, а й породив покоління,
яке спроможне знищити вікові культурні надбання. Як
зазначив академік Ситник К. М., “втрачені види ніколи і
ніяким засобами неможливо відтворити штучно, яких
би вершин наука не досягла” [4], але лише завдяки
екологізації освіти можна досягти розуміння цього.
Формування екологічної культури в закладі проводиться через вивчення природоохоронних питань, природоохоронне виховання та поширення екологічних
знань засобами мистецтва. Серед найцікавіших слід
зазначити: лекції-екскурсії містом Ужгород з інтегрованих курсів історії мистецтва, екології та культурології, під час яких студенти одержували детальну
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мистецьку, культурологічну та екологічну характеристику пам’яток міської архітектури та природоохоронних об’єктів міста (наприклад, парк Лаудона, липова
та гінгова алеї, ботанічний сад, альпінарій, зоомузей,
Замкова гора, історичні архітектурні споруди тощо);
екологічне картування мікрорайонів та окремих вулиць міста з використанням засобів мистецтва; ознайомлення з системою водопостачання міста; публічні
акції з очистки окремих територій міста; використання
відходів (скла, металу, пакувальних матеріалів) для
створення композиційних робіт; тематичні творчі виставки тощо. Особливу увагу громадськості привернула акція “Чисте мистецтво”, яка полягала у прибиранні від пластику набережної річки Уж і виготовленні
із зібраного матеріалу мистецьких об’ємно-просторових композицій. Метою акції було не тільки привернути увагу населення до кількості пластикового бруду
на березі річки – основного джерела питної води для
жителів правобережної частини міста Ужгорода, а також закликати до конкретної роботи з покращення санітарного стану свого міста. Акцію продовжили колективи інших навчальних закладів та організацій міста.
Реалізація можливостей ступеневої освіти –
створення комплексу “коледж – інститут” з інтегрованими програмами навчання, забезпечило поступовість та реалізацію провідних принципів екологічної
освіти на практиці. Студенти одержали можливість
розвинути набуті знання з питань охорони природи
світу та свого регіону. За останні роки характерними
стали курсові та дипломні роботи, присвячені історико-генетичному аналізу планування культурних ландшафтів міста та екологічним законам формування
життєвого середовища людини у своєму місті; екологічні плакати про проблеми поширення СНІДу, наркотичної залежності молоді, покинутих дітей; збережен302
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ня унікальних пам’яток природи та дерев’яної архітектури Закарпаття; проблемам збереження будівель
історичної частини міста Ужгорода та інших історичних центрів регіону; проблемам переробки сміття; наявності санітарно-захисних зон (оскільки природні ландшафти зберегти не можливо) тощо. Окрім традиційних пошукових робіт, присвячених замковій архітектурі та іншим історичним пам’яткам, народним художнім промислам, мистецтву та розвитку освіти в регіоні
і за його межами, студенти все частіше обирають для
дослідження теми екологічного спрямування, як наприклад: “Фасади міста Ужгорода” – про сучасну перебудову та знищення історичної частини міста, “Вирубування лісів та періодичність повеней в окремих
районах Закарпаття”, “Роль ландшафтної архітектури
у вирішенні екологічних завдань формування життєвого середовища людини”, “Садово-паркове мистецтво (окремих країн чи регіонів за вибором)” тощо.
Усе це свідчить про зростання кількості молодих людей, які мають не лише повагу до етичних цінностей,
а й розуміння основних проблем сучасного світу.
У жовтні 2002 року після всебічного відкритого
обговорення рішенням III сесії обласної ради було
прийнято Концепцію сталого розвитку Закарпаття –
документ, у якому визначені пріоритетні напрями еколого-економічного та соціального розвитку краю на
довгостроковий період (20-30 років). На той час не
було аналогів такого документа в інших регіонах України. Серед першочергових стратегічних завдань та
пріоритетів сталого розвитку в соціальній та гуманітарній сферах названо “формування нової системи
життєвих цінностей, екологізацію освітньо-виховного
процесу з урахуванням гармонізації взаємовідносин
людини і природи…”, “…збереження духовно-інтелектуального потенціалу, культурної спадщини і самобут303
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ності регіону, підтримка обдарованої молоді…” [5].
Факт прийняття такого документа, безперечно, свідчить про зростання екологічної свідомості населення
та певні зрушення в системі екологічної освіти області.
На прикладі нашого навчального закладу, враховуючи, окрім навчально-виховної, ще й культурно-просвітницьку, видавничу та виставкову діяльність викладачів в регіоні та за його межами (що може бути
матеріалом окремого дослідження), залучення студентів до різних сфер діяльності, можна говорити не лише
про формування відповідних характерологічних якостей молодої людини, а й про вплив на формування належного життєвого середовища жителів області.
Беручи до уваги об’єктивні чинники, які негативно
відображаються на результатах навчально-виховного
процесу в галузі екології в цілому по Україні, ступенева освіта, в межах єдиного структурованого навчального закладу, надає більше можливостей для
досягнення суттєвих результатів на шляху формування екологічного імперативу.
Annotation. The practical aspect of the ecological
education and training is being concerned, the base of the
methods of forming the ecological culture in the boundaries of
the system of education.
Key words: ecological culture, education, ecologization,
art, natural resources, nature protection.
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ВИХОВНІ КОНСТАНТИ МИСТЕЦТВА:
СПРОБА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
Анотація. У статті робиться спроба пояснити виховну функцію мистецтва засобом введення поняття виховних констант як універсальних виховних ідей, в основі
яких лежать вимоги, що висуваються перед особистістю
умовами її існування в конкретному соціумі у конкретно-історичний час. Виховні константи та символи в мистецтві утворюють формуючі (виховуючі) поля свідомості,
співвідносні з часом та простором, безпосередьо пов’язані
з потребами як адаптативним механізмом індивіда.
Ключові слова: виховна функція мистецтва, виховні константи – тотальні, локальні; домінантні, недомінантні; формуючі (виховуючі) поля свідомості, символ; соціалізація
особистості.

Дані досліджень у галузі суспільно-гуманітарних
наук, зокрема психологічної та культурної антропології (етнології), педагогіки та психології, соціології, літературознавства, філософії мистецтва тощо, засвідчують, що в мистецтві міститься глибокий виховний потенціал, який акумулює в собі, поруч із загальнолюдськими універсаліями, національний менталітет, характер і є основою формування людства в його етнічній мозаїчності. Проте кожна з перерахованих вище
наук по-своєму називає та інтерпретує це явище. Так,
психологи “торкаються” його через модальну особистість (А. Інкельс, Д. Левінсон, Х. Дейкер, Н. Х Фрейд),
структуру базової особистості (А. Кардгенер), які так чи
інакше “випливають” з учення Фрейда-Юнґа про архетипи підсвідомого, зокрема про колективні архетипи,
описані К. Г. Юнґом; антропологи, культурологи, етно305
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логи оперують поняттям ментальності (К. Леві-Стросс,
І. Грабовська, Н. Хазратова), значимі системи (Рой Д’Андрад), пасіонарності (Л. Н. Гумільов); педагоги –
через шкалу норм і цінностей (І. Бех, Ю. Руденко, В.
Цимбалістий),
літературота
мовознавці,
філософи – через семіотику, образи-символи (В.
Гумбольдт, О. Потебня, Ю. Лотман, Ж. Дерріда).
Такий підхід певною мірою гальмує дослідження,
зокрема в педагогіці, тому, на нашу думку, необхідно
ввести новий, універсальний, термін для означення
виявленого явища, який би дозволив об’єднати отримані в різних галузях дані. Скористаємось для терміна добре відомими поняттями виховання (процес
всебічного формування особистості) та константа
(постійна величина) – це дасть можливість у самому
виразі зафіксувати деякі характерні особливості цього поняття.
Виховні константи – це універсальні виховні ідеї, в
основі яких лежать вимоги, що висуваються перед
особистістю умовами її існування в конкретному
соціумі в конкретно-історичний час. Іншими словами,
це універсальні вектори виховання в етнічній (реґіональній) інтерпретації, поєднані зі специфічними стереотипами, властивими етно-, субетно- чи іншій групі
людської спільноти.
Поняття виховних констант введено нами на означення сталих стереотипів та установок, якими керуються індивіди протягом свого життя, неусвідомлено та
свідомо передають їх із покоління в покоління. При цьому виховні константи не до кінця усвідомлюються їх носіями і є вагомою складовою етноментальності, яка
забезпечує культурну трансмісію в філогенезі, відтворює притаманний етносу спосіб бачення і діяння, сприймання та реакцій на навколишню дійсність. Це своєрідний адаптативний механізм, який виробився
протягом тисячолітнього філогенезу спільноти в
конкретному природному середовищі під впливом клі306
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матичних та соціально-історичних умов, і саме тому він
виступає однією з головних складових етноментальності.
Для дії виховних констант важливими є як біологічний, так і соціокультурний потенціал спільноти, її історичний розвиток, поліетнічні впливи. Виховні константи, таким чином, пов’язані з генетичним кодом, психо-емоційними
характеристиками
етносу,
а
також є безпосереднім формуючим наслідком природного та соціального середовища.
Виховні константи є різновидом культурних констант, якими широко оперує культурна антропологія, і
вони пронизують собою як усе культурне середовище, так і виховний процес як даність культури в широкому розумінні цього поняття. Виховні константи є
складовими всіх напрямів виховання: громадянського,
розумового, морального, екологічного, статевого, правового, трудового, естетичного, фізичного. Вони підпорядковані основним педагогічним закономірностям.
Виховні константи утворюють складну структуру,
в рамках якої здійснюється багатогранне формування особистості. Вони пов’язані з історичними формаціями, які висувають вимоги до самого процесу виховання, найкраще помітні при аналізі й зіставленні виховних ідеалів [2]. У зв’язку з тим, що виховні константи пронизують увесь процес виховання, є підстави говорити про них як про своєрідну систему. Проте
при цьому не можна випускати з поля зору того, що
вони виступають тільки складовими, хоча й дуже вагомими, культурних констант. У такому ракурсі культурні
константи варто розглядати як конгломерат виховних
та інших (артефактних, соцієтальних) констант.
Система виховних констант:
1. Тотальні:
– психологічні універсалії (загальнолюдська даність)
– без них неможливе існування людини на Землі;
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2. Локальні, співвідносні з конкретною групою (етносом, субетносом, реґіональною групою етносів):
– ментальні стереотипи (універсальні та етнічні,
соцієтальні тощо) – без них неможливе існування людини в конкретній групі, що перебуває під дією специфічних природних факторів;
– культурні сценарії та установки, ціннісні орієнтації (норми, зразки, знання, уявлення) – без них неможливе існування людини в групі, що перебуває під
дією конкретних суспільних, у тому числі й історичних, факторів.
Варто, на нашу думку, виділяти ще й домінантні
та недомінантні виховні константи, які, очевидно співвідносні тільки з розрядом локальних, адже всі тотальні пов’язані з самим існуванням на Землі, тому вони, логічно, можуть бути тільки домінантними. Так, ідея
праці є тотальною домінантною виховною константою
як загальнолюдська універсалія: вона наявна у всіх
культурах світу, незалежно від рівня їх розвитку, на
ній базується адаптативний механізм людства; а от
ідея надання переваги праці землероба – це локальна домінантна виховна константа, співвідносна з
конкретною групою.
Живучи в групі, людина має виконувати й цю соціальну настанову, що діє на неї як стереотип поведінки – засвоєний культурний сценарій, шкала цінностей
тощо. Недомінантні ж виховні константи містять культурні та інші стереотипи, легко “зчитувані” носіями
відповідної культури і засвоювані ними в процесі соціалізації, проте не обов’язкові до виконання. Наприклад, ідея пишного, дорогого одягу є локальною виховною константою, співвідносною з ціннісними орієнтаціями конкретної групи і може виступати домінантною в цій групі; проте ідея носіння яскраво-червоної
спідниці є недомінантною виховною константою
(приклад взято з культури угорців).
Таблиця 1
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Виховні константи в мистецтві

Локальні

Тотальні

Домінантні

Недомінантні

• ідея праці
• ідея їжі
• ідея житла
• ідея здоров’я
• ідея сім’ї
тощо
• землеробська праця най
краща (в українців, чехів тощо)
• праця ремісника найшанованіша (у німців)
• найкращий пишний і багатий
одяг (в угорців)
• найкраща хата скраю села (в
українців)
• купатись у холодній воді – це
здорово (в росіян, українців)

відсутні

• найкраще вирощувати гречку
• найкраще бути пекарем (у
німців), пастухом (у словаків,
угорців, румунів)
• найкраще носити червону
спідницю (в угорців)
• найкраща хата на горбку (в
Карпатах)
• найкраще купатись у гірській
річці (в Карпатах)

Як бачимо з наведеної нижче таблиці, яка містить
лише окремі зразки виховних констант, тематично
поєднаних між собою, ключовими до всіх виступають
тотальні домінантні виховні константи, в основі яких
лежать універсальні узагальнені потреби (за ієрархією
потреб А. Маслоу).
Отже, як бачимо з таблиці вище, локальні недомінантні виховні константи виступають як видове, часткове, поняття відносно родового, чим у цьому разі
виступають локальні домінантні виховні константи.
В онтогенезі індивід, перебуваючи під постійною
дією виховних констант, знаходиться в процесі особистісного входження в соціальне середовище, або ж
соціалізації. Соціалізацію забезпечує виховна система – умовно об’єднаний комплекс виховних цілей,
людей, що реалізують їх у процесі цілеспрямованої
діяльності, відносин між її учасниками, освоєного середовища й управлінської діяльності з забезпечення
життєздатності цієї системи [7, 335]. У процесі соціалізації індивід засвоює певну систему цінностей (нор309
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м, зразків, знань, уявлень) для функціонування в суспільстві, здобуття власного соціального досвіду та
активного формування особистості.
У філогенезі система виховних констант забезпечує збереження і відтворення культури суспільства,
особливостей соціуму в часі. Безперечно, перелік
тотальних виховних констант, випливаючи з потреб
людини, має безпосередній зв’язок з цими потребами. Цей зв’язок відображає основоположні механізми адаптації, притаманні дитячій літературі як літературі дидактичній та соціалізуючій (Див. таблицю
2).
Таблиця 2
Зв’язок тотальних виховних констант
мистецтва
з ієрархією потреб людини (за А.Маслоу)
Потреби
Фізіологічні

Первинні

Безпеки
і захищеності

Вторинні

Причетності

Визнання

Пізнання

Тотальна виховна константа
Ідея їжі
Ідея сну і відпочинку
Ідея любові
Ідея житла
Ідея праці
Ідея одягу
Ідея захищеності
Ідея впевненості
в майбутньому
Ідея здоров’я
Ідея бога
Ідея его
Ідея роду (своє-чуже)
Ідея патріотизму
Ідея сім’ї
Ідея соціальної взаємодії (дотримання
релігійних та культурних ритуалів)
Ідея успіху (власного й чужого)
Ідея визнання авторитету
Ідея героїзму
Ідея честі та гідності
Ідея альтруїзму
Ідея знань та компетентності
Ідея перспективи
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Ідея змін та прагнення нового
Естетики
Самовираження

Ідея гармонії й порядку
Ідея чистоти
Ідея краси
Ідея таланту й самовираження
Ідея вдосконалення
Ідея радості від життя

Необхідно зазначити, що виховна константа дискурсивна: вона може набувати в різних контекстах певного забарвлення, виражаючи одразу кілька ідей,
співвідносних з різними потребами. Так, ідея праці –
це водночас і потреба причетності, і потреба захисту й
безпеки, визнання й гармонії; ідея бога – це й потреба
любові, і потреба захисту й безпеки, і потреба естетики, і потреба самовираження тощо. Тому важливо
поруч з системою виховних констант розглядати поняття “символ” (гр. “знак, натяк”) – знак, у т. ч. й словесний, який опосередковано виражає сутність певного явища [9, 635]. У системі виховних констант символам відводиться особливе місце. Символи, як відомо,
є універсальними образами мистецтва, побудованими
на архетипах підсвідомого (за К. Юнґом). Якщо виховні
константи, як нитки основи, складають ідейну канву
твору, свідомісне поле мистецтва, то символи –
зв’язкові елементи цих “ниток”-спрямувань, своєрідні
вузли у місці їх перетинання, “колодязі” підсвідомого. І
чим більше образів-символів задіяно у творі, тим глибинніший його зміст, тим більшим впливом на читача
твір наділений.
Так, у символі хата “зв’язано” наступні виховні
константи (в дужках – ієрархія потреб за А. Маслоу):
– ідея сну і відпочинку, любові (фізіологічна потреба);
– ідея житла та захищеності (потреба безпеки);
– ідеї сім’ї, роду, праці, причетності до колективу
(потреба причетності);
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– ідея добра, честі, визнання ієрархії (потреба визнання);
– ідея гармонії й порядку, чистоти, краси (потреба
естетики);
– ідея радості від життя, ідея вдосконалення (потреба самовираження).
Через символ хліб у свідомості “спрацьовують”
такі виховні константи:
– ідея їжі та любові (фізіологічна потреба);
– ідея здоров’я, впевненості в майбутньому (потреба безпеки);
– ідея праці, причетності до роду, сім’ї, колективу
(потреба причетності);
– ідея героїзму, добра, честі; визнання авторитету
(потреба визнання);
– ідея знань та компетентності (потреба пізнання);
– ідея гармонії й порядку, ідея краси (потреба естетики);
– ідея радості від життя (потреба самовираження).
Усі дослідники наголошують на зв’язках символа з
ідеями. Так, Дж. Тресиддер звертає увагу на те, що
символ – це “впізнавані ідеї”, які “розростаються до
чогось більшого і перестають бути тільки художньо
виконуваними покажчиками” [12, 5]. Символи передають найглибинніші думки про життя і природу, адже
“...вони наділені не одним, а великою кількістю значень,
так як містять ідеї, які несуть різне смислове навантаження” [12, 5].
Символи пов’язують усі види виховних констант.
Це специфічні універсальні “кріплення”, що дозволяють перетворити виховні константи на пронизані ідеями формуючі (виховуючі) поля свідомості, співвідносні з часом та простором. Проте в різних формуючих полях свідомості (таких, що належать різним часовим формаціям) зустрічаємо багато спільного; це
спільне – тотальні виховні константи. Якщо ж в одній
часовій формації зустрічаються різні формуючі поля
свідомості, то це наявність набору різних локальних
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виховних констант, що є здебільшого свідченням
марґінальності, перехідності.
Локальні виховні константи містять етнічну та субетнічну (регіональну) даність культури, що, однак, не
заперечує творення на її основі образу-символа. Так,
у фольклорі словаків та західних українців, південнозахідних поляків, росіян, гірських сербів, болгар
наявний символ дерев’яна хата (изба), пов’язаний з
праслов’янською виховною константою “рідна хата –
хата з дерева”, хоч в українців поруч з ним давно співіснує, наприклад, етнічний символ “біла хата”, у словаків – “кам’яниця” тощо. Тут явно прослідковується
зміна виховної константи в філогенезі слов’ян, спричинена змінами в культурі, що залежать від зміни
буття в середовищі, в часі та просторі.
Тотальні ж виховні константи незмінні ні в часі, ні
в просторі: вони діють завжди і скрізь, де живуть люди. Це своєрідне спільне “дане”, яке існує в кожному
етнічному середовищі і “обростає” там специфічним
“новим”, залежним від особливостей цього середовища: його культури, історії, архетипічних наборів,
ментальних способів бачення і діяння – конгломерату
так званих культурних сценаріїв. Для того, щоб змінилась тотальна виховна константа, мають змінитись
кардинальні умови існування людини на Землі. Іншими
словами, має змінитись дія природно-кліматичних
умов та виникнути потреба в адаптації до нових викликів з боку природи-космосу. Тотальні виховні константи
– основа формування людини як виду homo sapiens.
Локальні виховні константи демонструють слабку
динамічність у часі і більш відчутну – в просторі, хоча
ці зміни носять повільний характер, особливо в часі
(їх засвідчують тільки у філогенезі, на великих часових проміжках) і пов’язані зі зміною ментальності та
мозаїчності етнічної картини світу. Локальні виховні
константи – основа формування людини як представника етносу (субетносу) з притаманною культурою, що
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складається в рамках визначеного географічного простору і зазнає впливів сусідніх культур, зберігаючи при
цьому власне ядро.
Отже, виховні константи, складаючи основу дидактичного за своєю суттю мистецтва, виступають
головними факторами впливу на особистість у процесі
її формування (з одного боку) і, водночас, вони, по суті,
і є тим адаптативним механізмом людської психіки, що
дає змогу людським спільнотам та окремому індивіду
як адаптуватись до змінних природно-кліматичних та
соціальних умов, так і зберігати в часі основні ознаки
homo sapiens.
Annotation. An attempt is made to explain the educational
function of art by means of introducing of the concept of
educational constants as universal educational ideas based on
the demands pulled out before the individuals by his existence
conditions in concrete social situation and in concrete historical
time. Educational constants and symbols make up the forming
(educational) fields of consciousness, interrelated with time and
space, directly connected with the needs as adaptation
mechanisms of individuals.
Key words: educational function of art, educational
constants – total, local: dominant, non-dominant; forming
(educational) fields of consciousness, symbol: social identity.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ЗОЛТАНА БАКОНІЯ
Анотація. У статті подається аналіз основоположних ідей педагогічної системи виховання молоді засобами
образотворчого мистецтва Золтана Баконія. На основі
особистого архіву педагога, наукових та публіцістичних
публікацій, періодики висвітлені підходи З. С. Баконія до вирішення актуальних і в наш час завдань формування підростаючого покоління на засадах духовності, естетики,
гуманізму.
Ключові слова: образотворче мистецтво, духовність, педагогічна система, виховання молоді.

Масштабні зміни, що розпочалися в Україні зі здобуттям незалежності, позначилися, з-поміж інших, і
на реформуванні системи освіти, зумовили перспективи оновлення і розвитку. Головним завданням української освіти у ХХI столітті вбачається відродження
національної культури, основу якої складають гуманістичні цінності, як необхідні умови формування духовності сучасної молоді. Ці проблеми знайшли відображення в Національній доктрині розвитку освіти України. Державна національна програма “Освіта” (“Україна
ХХI століття”) [5] у системі стратегічних завдань визначила пріоритетні напрями і основні шляхи реформування освіти в українській державі.
Актуальною проблемою сьогодення є виховання
учнівської молоді. Ми стали свідками морального падіння молодого покоління, що є наслідком багатьох
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чинників: недопрацювання сім’ї, ЗМІ, оточуючого середовища і освіти взагалі. У школі і позашкільних
закладах ведеться робота з естетичного виховання
дітей, але для того, щоб ця робота була більш плідною,
необхідно вивчати, аналізувати все те краще, що
було напрацьовано педагогами минулих поколінь. Їх
досвід має зберегтися у скарбниці педагогічної майстерності сучасних педагогів. Його необхідно поширювати для подальшої активізації творчо-пошукової діяльності вчителів у галузі національної освіти і виховання, для розвитку науки та системи освіти.
У пропонованій статті автор спробував узагальнити та проаналізувати педагогічну систему естетичного виховання молоді засобами образотворчого мистецтва керівника студії образотворчого мистецтва в
Ужгородському палаці піонерів Золтана Степановича
Баконія. Золтан Баконій – заслужений вчитель України, лауреат обласної премії ім. Д. Вакарова, нагороджений медаллю А. Макаренка, керівник студії
образотворчого мистецтва Ужгородського палацу
піонерів з 1946 р. до 1989 р. Ним, по суті, була створена цілісна педагогічна система художнього навчання і естетичного виховання, яку він апробовував в
гуртку, через який пройшло більш ніж 8000 вихованців. Багато з них стали відомими художниками, архітекторами, скульпторами, педагогами. Ім’я Золтана
Баконія відоме не тільки в Україні, але і за кордоном.
Творчі надбання, прийоми позашкільної художньої
педагогіки З. С. Баконія не залишилися поза увагою
мистецтвознавців, фахівців художнього профілю, дослідників у педагогічній сфері. Величезний об’єм
матеріалів, що розкривають роботу образотворчої
студії, її успіхи, методичні інновації містять тогочасні
періодичні видання Закарпаття, України, іноземні
джерела (угорськомовні, словацькомовні), а також осо317
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бистий архів педагога. Золтан Степанович залишив
скарб роздумів, який зараз зберігає його сім’я. Його
праці – це не лише історичні відомості з досвіду роботи студії образотворчого мистецтва при Ужгородському Палаці піонерів, це глибоко науковий і змістовний
аналіз найважливіших проблем естетичного виховання
молоді, на які варто не лише орієнтуватись, а й широко
впроваджувати в сучасну педагогічну практику позашкільної художньої освіти і не тільки. Головних напрямів педагогічної діяльності З. С. Баконія торкалися у
своїх публікаціях Небесник І. І. [9], Ходанич М. П. [16],
Жупанин С. І. [6], Бурч В. [3], Голод І.
[4], але глибокого і повного розкриття системи художнього,
естетичного
виховання
школярів
у
позашкільному закладі освіти не здійснювалося.
У своїй творчій діяльності педагог керувався принципами гуманізму, людяності, доброчинності. У рамках
однієї статті повністю розкрити і висвітлити всі основоположні моменти праці педагога неможливо, однак спробуємо деякі з них узагальнити.
Любов до дитини. З. С. Баконій у своїх щоденниках писав: “Справжнім педагогом, вихователем і наставником може бути тільки людина, яка має покликання до педагогічної справи, яка любить дітей і
віддає їй свої знання, свої вміння, свій досвід” [2].
Довіра і повага до дитячої особистості. З. С. Баконій поважав кожну дитину, яка приходила в студію, і діти також віддавали свою любов учителю. Він міг знайти добре слово для учня, незалежно від національності, віросповідання і віку. В його роздумах знаходимо: “Такт – це результат виховання, в основі якого –
повага до тих, що нас оточують, повага до чужої думки,
дбайливість по відношенню до товаришів, колег,
близьких“ [2].
Погляд на діяльність школярів як на насичений
творчими відкриттями процес пізнання. Спілкування з
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мистецтвом, вважав педагог, – одна з великих радощів життя. Мистецтво треба знати і розуміти, і перша
задача вчителя – викликати у дітей відчуття насолоди, потребу милуватися природою і витворами мистецтва для подальшої реалізації відчуттів у художній
творчості. “Милування, насолода прекрасним, природно, переростає в бажання жити за законами краси –
творити прекрасне, насолоджуватися прекрасним,
створеного своїми руками” [14, 154]. Діти відкривають
для себе новий світ – світ мистецтва, світ фарб, світ
нових знань.
Велика роль особистості вчителя для дитини.
Формування естетичного смаку, знань і вмінь учнів у
процесі вивчення художньо-естетичних дисциплін залежить від духовного багатства самого вчителя, його
культури, ерудиції, прагнення і вміння пов’язувати
будь-який матеріал із завданням морального виховання з метою комплексного впливу на свідомість,
почуття, поведінку учня [14]. Педагог стверджує, що
виховання гуманізму, людяності здійснюється через
творення добра. За 40 років діяльності образотворчої
студії З. С. Баконія в ній навчалося понад 8 тисяч дітей. Секрет такої популярності студії серед дітей та
молоді полягає в духовності самого педагога. Високоморальністю просякнута вся його педагогічна діяльність. “Він ніс сяйво духовності, яке змушувало світитися всіх“ [7]. Золтан Степанович вважав, що працюючи
з дітьми, необхідно приводити приклади з життя видатних людей, поведінка і діяльність яких має бути для
підростаючого покоління еталоном, який треба наслідувати, брати приклад [2].
Розвиток творчих сил кожної окремої особистості
в умовах колективної співдружності на основі інтересів, які спрямовані на творчу працю. Особливу увагу педагог приділяє талановитості кожної дитини,
вільному розвитку особистості у колективі, гуртковій
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роботі. У кожної дитини думка розвивається своєрідними шляхами, кожен розумний і талановитий посвоєму. Немає жодної дитини не здібної, бездарної
[12]. З. С. Баконій був впевнений, що всі діти обдаровані, але завдання педагога полягає в тому, щоб розвинути природжені художні здібності до великого захоплення. Золтан Степанович не ставив за мету виховати художниками всіх тих хлопчиків і дівчаток, що
приходили до нього зі своїми малюнками. Він повторював: “Головне не те, щоб зробити з дітей професійних митців. Основна мета – ввести їх у світ прекрасного, прищепити любов до мистецтва, навчити образно мислити, виховати художній смак. Адже все це
просто необхідно для сучасної людини” [11]. Навчання в художній студії розвивало здібності, допомагало
відчути красу природи або мистецького твору, дарувало радість творчого задоволення [1].
Серед засобів виховання на першому місці – виховання красою. Молодь повинна відчувати красу,
захоплюватися нею. Саме звернення до краси, переживання краси облагороджує душі, підвищує відчуття
дитини [14, 151]. Естетичні враження у дітей починалися з враження від інтер’єру. “Художнє виховання
наших гуртківців починається з моментів, коли вони
вступають у приміщення, відведене для їх занять.
Кімната, де вони займаються, простора, світла, чиста, оформлена роботами студійців, із смаком розставленими квітами, зайвих меблів в ній немає. Дітей, що побували вперше в гуртку, радує зовнішній
вигляд кімнати, їм здається, що вони зайшли в
якийсь новий світ, дотепер незнайомий для них. Велика увага надається і зовнішньому вигляду самих
учнів. Таке поєднання естетики приміщення з дотриманням правил етики учнів і, навіть, самого керівника
має велике значення. Воно виховує у дітей естетичні
відчуття, формує їх дисципліну і піднімає настрій до
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творчої праці“ [11]. Педагог впевнений, що краса – це
кров і плоть людяності, добрих відчуттів, сердечних
відносин. Педагог наголошує, що необхідною складовою процесу навчання повинно бути емоційне сприйняття оточуючого середовища, яке переростає в
творче піднесення. “Діти повинні жити в світі краси,
гри, казки, малюнка, фантазії, творчості. Цей світ повинен оточувати дитину” [13, 66].
Потенціал мистецтва тісно пов’язаний з художньо-естетичним і морально-естетичним вихованням
школярів. Під естетичним вихованням З. С. Баконій
розуміє не тільки один прояв людського духа – образотворче, хореографічне, театральне або хорове
мистецтво. Естетика, за його визначенням, – “це широкий круг ідей, що охоплює не тільки норми поведінки в суспільстві, це кодекс моралі, це культура в найширшому значенні цього слова… Все, що естетичне
є моральне, все, що моральне, воно одночасно і естетичне. Форми і методи роботи, які застосовуються
в студії, все це фактори естетичного виховання, а результати, які досягнуто в студії в галузі образотворчого мистецтва, є одночасно досягненням моральних
якостей студійців“ [1]. Золтан Степанович наполягав
на тому, що необхідно пов’язувати навчальний процес в студії з виховним, і тоді в результаті учні, вихованці стануть культурними, естетично вихованими
[11]. Загалом, естетичне виховання засобами образотворчого мистецтва З. С. Баконій вважав тільки однією стороною виховання, яке сприяє всебічному розвитку дитини. Заняття образотворчим мистецтвом
прищеплюють дітям любов до порядку, чистоти, виховують у них культуру поведінки, уміння помічати
красу навколишнього життя, емоційно її сприймати,
розвивають творчі здібності дітей [11]. Основне завдання студії Золтан Степанович вбачав у тому, щоб
протягом перебування в ній учні досягли певного, чіт321
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ко окресленого рівня естетичної зрілості. Тут у них
формуються правильні естетичні смаки і ідеали, розвивається емоційна сприйнятливість до краси життя,
природи мистецтва, праці. Тут вони отримують навики і вміння для занять певними видами мистецтва,
розвивають свої творчі здібності і фантазію. Виховання школярів засобами образотворчого мистецтва здійснюється для формування всебічно розвиненої гармонійної особливості. Образотворче мистецтво – це
один з важливіших видів мистецтва, що сприяє не
тільки естетичному вихованню учнів, але і моральному вихованню підростаючого покоління і входить у
комплекс тих видів виховання, без якого неможливе
виховання у дітей загальнолюдських цінностей. Наша
мета – привити дітям любов до мистецтва, навчити їх
розбиратися в ньому і дати їм необхідні навики і вміння працювати з натури і пам’яті. Тільки тоді наші вихованці зможуть створити цікаві і правдиві малюнки
про велич нашої вітчизни, про розвиток науки і техніки, красу рідної природи [2].
Природа як найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і гармонії. Цей принцип в діяльності педагога також є одним із головних. Черпаючи
творче натхнення в чудотворній силі природи, педагог привчав до цього і дітей. Важливим напрямком
роботи в студії образотворчого мистецтва вважались
пленери, творчі екскурсії у віддалені райони Закарпаття. “З метою підвищення майстерності наших
гуртківців, щорічно влітку проводимо двотижневі екскурсії. З нами відправляються 2-3 художники – члени
Спілки художників Закарпаття, які допомагають в роботі з юними митцями. Вся робота фіксується в щоденниках, ілюструється замальовками. Повертаючись
з екскурсії, учні приїжджають додому з величезним матеріалом: записами, зарисовками, іншими цінними
матеріалами, які вони повністю використовують на
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заняттях тематичного малювання. Після приїзду додому, ми обов’язково організовуємо звітну виставку
учасників екскурсії з її обговоренням, в якому беруть
участь не тільки гуртківці, але і дорослі художники.
Це обговорення дає багато користі, на них діти самостійно розкривають недоліки своїх колег, підказують
їм, як можна зробити краще” [1].
Звернення до внутрішнього світу дитини. У педагогічній діяльності Золтана Степановича основоположним принципом було звернення до внутрішніх чинників
свідомості дітей. Він вважав, щоб пробудити творчі емоції, натхнення, необхідно знайти те, що близьке дитині, що вона вважає знайомим. “Зображення предметів і явищ навколишнього життя сприяє збагаченню
школярів конкретними уявленнями і знаннями в найрізноманітніших галузях. Тому тема, яка дається для
зображення юним митцям, повинна бути цікавою,
близькою, і разом з тим доступною для передачі засобами образотворчого мистецтва“ [2].
Основними формами роботи, які сприяють розвиткові талантів і здібностей учнів в образотворчій
студії З. Баконія, були індивідуальні, групові, колективні, на яких поширювалися методи: розповіді, бесіди, зустрічі, заохочення, демонстрації, ілюстрування,
екскурсії, демонстрація кінофільмів, диспути, звітування своєї роботи у формі художніх виставок. Виховання школярів, залучення їх до художньо-творчих
видів діяльності здійснювалося такими засобами, як
споглядання творів мистецтва (полотен живопису,
графіки, фресок, скульптури, архітектури, витворів
народно-ужиткового мистецтва), відвідування картинних галерей, музеїв образотворчого мистецтва, виставок. Індивідуальні форми використовувалися для
максимально можливого забезпечення розвитку кожного учня. Виховання засобами образотворчого мистецтва реалізовувалося через художньо-практичну,
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творчу діяльність та художню працю, виконання графічних робіт на площині, ліплення виробів, створення
малюнків з пластиліну, глини. У студії З. С. Баконія
проводились заняття з різних видів образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва (малювання з
натури та з пам’яті, декоративне та тематичне малювання; знайомство з кращими творами видатних художників). “Кожний вид роботи не є якимсь самостійним розділом роботи, вони тісно пов’язані один з одним. Так, наприклад, працюючи над композицією орнаменту рослинного характеру, діти спочатку малюють листя або квіти з натури, і лише пізніше, складаючи візерунок, використовують ці зарисовки в своїй композиції орнаменту” [2]. Поширеними формами роботи
були зустрічі з закарпатськими художниками і відвідування їх майстерень, де вони розповідали дітям
про свій творчий шлях, успіхи і плани на майбутнє (Й.
Бокшай, Ф. Манайло, А. Коцка, З. Шолтес та ін).
Гуртківці разом із Золтаном Степановичем проводили культпоходи в обласну картинну галерею на виставки, організовані Спілкою художників, обласним Будинком народної творчості. Цікавою формою роботи
студії була організація ранків і вечорів, присвячених
творчій діяльності митців, які готували і проводили
самі учні. Регулярними були проведення творчих екскурсій та походів по рідному краю з художниками
Спілки, які наочно показували дітям правила малювання на пленері, вчили методам роботи різними матеріалами і техніками. Традиційними були проведення
конкурсів на кращий малюнок, а також малювання на
асфальті. Обов’язковою була організація звітних виставок художньої творчості вихованців студії. Всі ці заходи – це комплекс тих форм, які мають величезний
вплив на формування світогляду учнів і розвиток їх
здібностей. Вони, діючи на свідомість і почуття дітей,
виховують правильне їх ставлення до подій, явищ нав324
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колишнього життя, допомагають краще і глибше пізнати оточуючий світ. “Поширеною формою роботи
гуртка є систематичні культпоходи в краєзнавчий
музей і обласну картинну галерею, де учні знайомляться зі справжніми творами художників. Наш
гурток має тісний зв’язок з Ужгородським художнім
училищем, його викладачами, співробітниками обласної картинної галереї і членами закарпатського відділення Спілки художників України. Всі вони цікавляться
нашою роботою, заходять до нас, відвідують наші виставки, допомагають в роботі своїми порадами, цінними
вказівками” [15].
Велика увага в образотворчій діяльності приділялася розгляду картин, репродукцій видатних художників. Такий вид занять збагачує, розвиває емоційну
пам’ять, виховує те, що можна назвати загостреним
сприйняттям краси [10, 308]. З. Баконій вважав
питання розширення і розвитку світогляду дітей дуже
важливим. “Тут на допомогу приходять витвори образотворчого мистецтва, вивчення яких складає
невід’ємну частину в загальній системі естетичного
виховання. Задачу цього виховання наша студія
реалізує на матеріалі живопису, скульптури, графіки,
архітектури, народного образотворчого мистецтва. У
розпорядженні є понад 1000 різних репродукцій картин
художників. Частина з них придбана бібліотекою, а
частина зібрана мною з різних журналів. Ці репродукції
картин надають мені велику допомогу при ознайомленні учнів з творчістю кращих художників,
скульпторів, архітекторів. Знайомство з творами
видатних живописців викликає у дітей глибокі
естетичні переживання, збагачує їх смак, полегшує
розуміння прекрасного в житті, в людях, сприяє їх
етичному вихованню. Накопичення цих знань піднімає їх настрій до плідної творчої праці” [1].
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Зусиллями З. С. Баконія до високого мистецтва долучилася велика кількість дітей різного віку, понад 7
тисяч творів 800 студійців експонувалися на республіканських, всесоюзних, міжнародних виставках у 53
країнах світу, в тому числі Італії, США, Японії, Індії, Китаї. Більше як 300 його колишніх вихованців стали на
шлях мистецтва, а решта залишили спогади в душі на
все життя про чудову пору творчості в студії “чарівника
дитячих мрій” Золтана Степановича Баконія.
Отже, відбулося знайомство з концептуальними
ідеями З. С. Баконія щодо виховання дітей та молоді
засобами образотворчого мистецтва. Вони є оригінальними за формою і, водночас, традиційними і науково обґрунтованими з точки зору педагогіки, психології, етики та естетики, образотворчого мистецтва. Є
всі підстави сьогодні ставити питання про вивчення
цілісної системи художньої освіти школярів Золтана
Баконія. Апробовані часом, сприйняті педагогами і
дітьми підходи, захоплюючі результати вбачаються
актуальними і, водночас, необхідними для розв’язання багатьох нагальних завдань сучасної української
освіти і виховання.
Annotation. Conceptual ideas of youth education by art
facilities in Zoltan Bakony’s pedagogical system. In the
article the analysis of fundamental ideas of Zoltan Bakony
pedagogical system of young people education by art facilities
is given. Z. S. Bakony’s activity in educating the young
generation on the principles of spirituality, aesthetics, humanism
is described basing on the materiales of the personal archive of
the teacher, scientific publications, periodicals.
Key words: art facilities, spirituality, pedagogical system,
youth education.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ШКІЛЬНІЙ ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ
Анотація. У статті зроблено аналіз інноваційних
технологій та їх результати в системі художньої освіти
у школах. Розглянуто основні технології освітнього
процесу та мета, на яку вони спрямовані. Особливої ваги
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I. Сутність інноваційних технологій: компетентнісний підхід. Сучасний розвиток української
шкільної художньої освіти відбувається в умовах
пошуків інноваційних парадигм навчання і виховання
учнів. Зміни, пов’язані з підвищенням її ефективності,
вимагають перегляду процесуального компонента, інноваційність якого вбачають у технологізації
навчально-виховного процесу. Особистісно орієнтований підхід передбачає посилення ролі учня в
навчанні, активізацію його діяльно-творчої спрямованості, самореалізації та самовдосконалення.
Педагогічна інновація розглядається як сукупність
нових професійних ідей педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання; з
позицій особистісно орієнтованої освіти – це цілісна
теоретична, технологічна і методична концепція
оновлення педагогічної діяльності [3, 5]. Теоретичні і
прикладні проблеми інноваційних процесів в освіті
розробляли Л. Даниленко, І. Дичковська, О. Козлова,
М. Кларін, Н. Клокар, Н. Юсуфбекова та ін.
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Структурально цей процес включає такі складові,
як діяльнісну (мотиви, мета, завдання, зміст, форми,
методи), суб'єктну (науковці, вчителі, батьки, учні,
експерти), рівневу (міжнародний, державний тощо),
змістову,
управлінську
та
організаційну
(Н.
Юсуфбекова).
Досліджуючи основи педагогічної інноватики, І.
Дичковська пропонує класифікацію нововведень
щодо змісту освіти, технології, організації навчальновиховного процесу, а також управління [6]. За
масштабом інновацій вона виділяє: часткові (локальні) або модифікаційні, модульні (комплекс
часткових взаємопов’язаних нововведень, що охоплюють групу предметів) і системні (що стосуються
усієї вертикалі освіти); за інноваційним потенціалом –
модифікаційні, комбінаторні й радикальні [5].
О. Савченко наголошує на дидактичному аспекті
технологій, як засобі що включає систему дій учителя
і учнів, спрямованих на досягнення чітко визначеної
мети шляхом послідовного та неухильного виконання
певних навчальних дій в умовах оперативного
зворотного зв’язку [14].
Педагогічну технологію В. Беспалько розуміє як
реалізацію проекту діяльності учня, опосередкованого
особистістю конкретного вчителя, його технікою;
дефініція вченого вирізняється лаконічністю; “технологія – це змістова техніка реалізації навчального
процесу” [2]. За означенням ЮНЕСКО технологія навчання трактується як конструювання та оцінювання
освітніх процесів з урахуванням людських і технічних
ресурсів у їх взаємодії, яке ставить своїм завданням
оптимізацію освіти.
Уточнюючи
дидактичний
зміст
технології
навчання, О. Пєхота вказує, що вона відображає
шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в
межах визначеного предмета, теми, питання і, по
суті, може розглядатися як окрема методика [7].
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Більшість авторів не розділяють педагогічні
технології на дидактичні та виховні. Так, М.
Ярмаченко розглядає їх цілісно, як “сукупність засобів
і методів відтворення теоретично обґрунтованих
процесів навчання і виховання, що дозволяють успішно реалізувати поставлені освітні цілі” [9].
В. Пітюков вважає, що педагогічна технологія – це
наука про майстерність педагога, предметом якої є
професійно значущі вміння педагога з організації
ефективного впливу на особистість учня як суб'єкта
освіти. На його думку, цілісний педагогічний вплив є
центральним поняттям педагогічної технології, він
включає педагогічне спілкування, педагогічну оцінку та
педагогічну вимогу а також такі функції педагогічного
впливу
як
ініціювання
активності,
озброєння
способами діяльності, стимулювання індивідуального
вибору [10]. Педагогічна технологія передбачає наявність зворотного зв'язку, що дає можливість для корекції навчального процесу з метою підвищення його
ефективності.
Кожний з дослідників наголошує на вагомості тієї
чи іншої грані конкретної педагогічної технології. Так,
часто акцентуються прогнозованість, гарантованість і
відтворюваність результатів її застосування (В.
Сєріков, С. Сисоєва, І. Прокопенко і В. Євдокимов),
інколи вона порівнюється з методикою й розглядається
як конкретизація останньої [12].
Узагальнюючи діапазон підходів та дефініцій,
можна дати наступне узагальнене визначення
поняття “педагогічної технології”: це – науково і
методично обґрунтований інтегративний спосіб
організації
навчально-виховного
процесу,
що
передбачає системне планування цілей, управління
вирішенням педагогічних проблем і досягнення
гарантованих,
потенційно
відтворюваних
педагогічних результатів; педагогічна технологія як
континуальний феномен охоплює людські ресурси
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(нерозривні дії педагога та учнів як суб'єктів освіти,
які знаходяться у постійному зворотному зв’язку),
інтелектуальні ресурси (знання та ідеї), технічні
ресурси (засоби і прийоми організації освітньої діяльності, зокрема аудіовізуальні та мультимедійні).
До складових педагогічної технології як системного
інтегрованого способу організації навчально-виховного
процесу відносимо:
- планування цілей і завдань, прогнозування
результатів педагогічної взаємодії;
- реалізація цілей через систему засобів, інструментальних дій і операцій у процесі організації
педагогічної взаємодії;
- оцінювання
й
коректування
результатів
педагогічної взаємодії.
Як свідчить аналіз наукових джерел, єдиного
підходу до класифікаціі педагогічних технологій
немає, наводяться різні їх переліки. Наприклад, О.
Пєхота пропонує такий: вальдорфська педагогіка,
технологія саморозвитку дитини М. Монтессорі,
організація групової діяльності школярів, колективного творчого виховання (за І. Івановим), створення ситуаціі успіху (за А. Бєлкіним), проектна, сугестивна, інформаційні та ін. [5].
У контексті особистісно-орієнтованої освіти
обґрунтовуються технології актуалізації процесу
навчання;
диференціації
навчання;
побудови
освітнього середовища; корекційно-виховної роботи;
моніторингу освітніх систем [11]. Розгорнуту класифікацію за багатьма векторами пропонує І Дичківська:
за провідним чинником психічного розвитку (біогенні,
емоціогенні, психогенні), за науковою концепцією
засвоєння досвіду, за ставленням до дитини
(авторитарні, дидактоцентричні, особистісно орієнтовані), за орієнтацією на особистісні структури
(інформаційні,
операційні,
емоційно-художні,
евристичні, прикладні), за типом організації та
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управління пізнавальною діяльністю (структурнологічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові,
тренінгові) та ін. [5].
Важливо, щоб при виборі технологічного інструментарію для галузі загальної мистецької освіти
загальнотеоретичні положення екстраполювалися з
урахуванням специфіки художньої педагогіки, її цілей
і завдань, змісту і процесу, оцінювання результатів
тощо. У процесі викладання мистецьких дисциплін у
школі можна застосовувати як традиційні, так і
інноваційні технології, але доцільнішим є впровадження насамперед художньо-педагогічних технологій, предметно адаптованих до мистецьких
дисциплін. Для цього з багатьох переліків варто виокремити саме ті, які найліпше відповідають
гуманітарно-естетичній природі загальної мистецької
освіти та спрямовані на формування базових
компетентностей учнів.
Теоретичні проблеми компетентнісного підходу до
навчання розглядалися у дослідженнях В. Бондар, І.
Єрмакова, О. Кононко, О. Овчарук, І. Родигіної, Д.
Румянцевої, О. Савченко, Т. Сорочан, Л. Сохань, А.
Хуторського, С. Шишова, В. Циби та ін. [4, 14, 15, 18].
Дослідниця
Л.
Масол
умовно
розподіляє
компетентності на загальні (особистісні та соціальні) і
функціональні.
Група особистісніх компетентностей охоплює
загальнокультурні (світоглядні уявлення, ціннісні
орієнтації, ставлення), спеціальні (мистецький
тезаурус, ментальний естетичний досвід, художньотворчі здібності, художньо-образне мислення), метапредметні
(загальнонавчальні).
До
останніх
належать інформаційно-пізнавальні (здатність до
пошуку та оперування інформацією) і саморегуляції
(вміння організувати та контролювати власну
діяльність,
здатність
до
самовдосконалення).
Соціальні компетентності включають комунікативні
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(здатність до спілкування) і соціально практичні
(здатність до співпраці, роботи в гурті, команді).
Функціональні компетентності – це ті, які тісно пов'язані з певною предметною діяльністю учнів (у даному
випадку з мистецькою діяльністю). З-поміж них
можна виокремити предметні (музичні, образотворчі,
театральні тощо), міжпредметні галузеві (художньоестетичні) і міжгалузеві (гуманітарно-естетичні).
Формування базових компетентностей учнів здійснюється у процесі впровадження комплексу
художньо-педагогічннх технологій. У педагогічній
літературі
існують
різні класифікації освітніх
технологій.
І.
Прокопенко
і
В.
Євдокимов
перераховують наступні: а) за цільовою орієнтацією
(загальні та вузькопредметні); б) за характером відносин учнів (авторитарні, педоцентричні, особистісно
орієнтовані, вільного виховання, езотеричні); в) за
організацією навчання і способами засвоєння матеріалу учнями [12]. У розробці класифікації для
дисциплін
художньо-естетичного
циклу
варто
враховувати ці загальні підстави, проте необхідно
спиратися насамперед на їх предметну специфіку,
яка зумовлює характер діяльності учнів і відносин між
педагогом і учнями у навчальному процесі. Не заперечуючи доцільності застосування традиційних
технологій
(трансляційних,
інформаційних,
репродуктивних), які важливі з огляду на формування
загальнокультурних і функціонально-предметних
компетентностей, умовно виділимо наступні основні
інноваційні технології (у дужках вказано, на які компетентності переважно спрямована технологія):
1) інтегративні (функціональні, метапредметні);
2)
проблемно-евристичні
(особистісні,
функціональні);
3) ігрові (загальнокультурні, соціальні);
4) інтерактивні – діалогічні і проектні (соціальні –
комунікативні і практичні);
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5) комп’ютерні або масмедійні (функціональні,
метапредметні);
6) модульні (метапредметні, функціональні);
7) сугестивні (особистісні),
8) технології педагогічної підтримки і супроводу.
Педагогічні технології – явище надзвичайно
динамічне, тому рівні їх інноваційності різні. Новизна
залежатиме як від об'єктивних, так і суб’єктивних
чинників. Навіть принципово нові комп’ютерні
технології не є “стерильними”, герметичними щодо
новизни, адже у процесі їх впровадження навколо
основного аудіовізуального стрижня інтегруються
елементи інших технологій (ігрових, інтегративних
тощо). Важливо зауважити, що педагогічним технологіям притаманна така риса, як комбінаторність, що
передбачає поєднання елементів різних відомих і маловідомих методик.
З огляду на те, що репродуктивні (інформаційноілюстративні) технології належать до традиційних і
домінуючих
у
навчально-виховному
процесі,
вважаємо за доцільне розглянути технології, які
менш відомі вчителеві мистецьких дисциплін, але
ефективніші
для
формування
базових
компетентностей учнів.
II. Художньо-педагогічні технології та їх види
1. Інтегративні технології [12, 13, 16]
Інтегрування у сучасній освіті трактується як інноваційна педагогічна технологія. Інтегративний підхід
зокрема в художньо-естетичній галузі освіти
досліджували В. Тименко, Г. Шевченко, О. Щолокова.
Технологічні аспекти інтеграції залежать від типу та
ступеня інтеграції елементів змісту. Додавання одного-двох чи більше структурних елементів, їх
різноманітні поєднання, групування неминуче призводять до переструктурування традиційного змісту
та технологій викладання окремих дисциплін і
утворення нового цілого. Дидактична інтеграція
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здатна не просто змінювати якісні параметри змісту
як цілого, а й стимулювати появу нового знання.
Тому на відміну від монопредметного викладання
мистецтва інтегровані курси в галузі мистецтва, окрім
застосування елементарних міжпредметних зв’язків
мають ще й додаткові резерви для нарощування мистецьких знань та уявлень учнів, зростання їх художньої
складності
та
емоційно-естетичної
наповненості. Це відбувається завдяки інтегративним
технологіям – кількісному збільшенню та якісному
збагаченню порівнянь, аналогій, стимулюванню міжсенсорних
асоціацій,
розширенню
діапазону
художньо-естетичних узагальнень тощо. Таким
чином, змістова інтеграція стимулює процесуальну
інтеграцію.
Диференціація у мистецькій освіті спрямована та
те, щоб бачити різне: музика – часове мистецтво, а
живопис – просторове; хореографія – процесуальнодинамічне мистецтво, а скульптура – статичне; театр
– конкретно-образне мистецтво, архітектура –
абстрактне. Інтеграція ж навпаки, прагне до спільних
ознак між різними видами мистецтв, наприклад, образність та емоційність змісту, гармонійність,
пропорційність форм, ритмічна організація, здатність
відбивати світ (його властивості, явища, функції) через
родові узагальнення, що виражається у понятті “жанр”.
Під час опанування дидактичного матеріалу за
інтегративною технологією учень сприймає не один,
а кілька потоків інформації, основу сприймання
становить асоціативне запам’ятовування навчальної
інформації. Кожний із них є базою для створення
певних асоціацій.
Дидактичний інструментарій здійснення інтегративних художньо-педагогічних технологій ґрунтується
на методах і прийомах порівняння – встановлювання
подібності й відмінності між різними художніми
явищами, та аналогії – пошуку часткової схожості між
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ними за допомогою виявлення і стимулювання образних асоціацій. В основі технології лежить
компаративний (порівняльний) аналіз. Будь-які види
порівняння дають змогу глибше розкрити ті чи інші
ознаки, які лишаються прихованими при їх вивченні в
межах однієї мікросистеми.
Теоретичне обґрунтування художньо-інтегративних
технологій дає змогу умовно поділити їх на три групи
за одним провідним або декількома визначальними
інтеграторами:
- духовно-світоглядний вид інтеграції, що здійснюється на основі спільного для всіх видів мистецтв
тематизму, пов'язаного з відображенням у мистецтві
різних аспектів життя;
- естетико-мистецтвознавчий вид інтеграції, що
здійснюється на основі введення споріднених для
різних видів мистецтв понять і категорій – естетичних,
художньо-мовних, жанрових тощо;
- комплексний вид інтеграції, що передбачає поєднання декількох видів інтеграції, провідних інтеграторів
із двох попередніх груп або ще й із додаванням до них
інших.
Зазначені види інтеграції реалізуються через
систему творчих завдань інтегративного типу, що
передбачають активізацію міжсенсорних образних
асоціацій учнів у процесі сприймання та художньотворчої діяльності. Для прикладу наведемо декілька з
них:
- графічно зобразити мелодичний рисунок,
передати лініями характер руху мелодії (плавний,
стрибкоподібний), напрям руху мелодії (уверх чи
вниз), добрати до мелодії відповідні за характером
лінії – образи;
- добрати кольори, відповідні музичним тембрам,
образам і настроям;
- відобразити музичні ритми (дво-, три-,
чотиридольні) або форми (дво-, тричастинні, варіації,
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рондо) в орнаментальних композиціях зокрема
аплікаціях тощо.
2. Проблемно-евристичні технології [1, 4, 18]
Сутність
проблемно-евристичних
технологій
полягає в активізації пізнавальних інтересів учнів,
організації їхньої самостійної художньо-пізнавальної
діяльності з опорою на індивідуальний досвід,
розвитку евристичних здібностей – комплексних
інтегральних якостей.
Під евристичним навчанням (В. Андрєєв, А.
Брушлінський, Ю. Кулюткін, В. Пушкін, А. Хуторськой
та ін.) розуміють методи, спрямовані на активізацію
інтуїтивних процедур діяльності учнів у вирішенні
творчих
задач.
Визначальною
властивістю
педагогічної евристики є прийоми “наведення” учнів
на
правильне
рішення
шляхом
постановки
“відкритих” запитань, тобто без заданого напряму пошуку відповіді. Спостерігається закономірність: чим
більше невизначеного міститься в запитаннях, тим
повніші їх евристичні відповіді. Такі запитання відкривають перед учнями багато шляхів і засобів
рішення. Сутність проблемної технології полягає в
тому, щоб активізувати пізнавальні інтереси учнів та
організувати їхню самостійну пізнавальну роботу.
До операційних аспектів цієї технології належать:
- проблемні (незавершені) запитання;
- проблемний (ігровий або змагальний) виклад
матеріалу;
- створення проблемних ситуацій, зокрема
шляхом висування гіпотез;
застосування
прийомів
“руйнування”,
гіперболізації, “мозкового штурму”;
- застосування альтернативних завдань;
- завдання на виявлення прихованих помилок,
навмисно
допущених
учителем
із
певною
дидактичною метою (прийом “навпаки”, “Що зайве?”,
“Знайди помилку!”).
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Складовою проблемно-евристичної технології є
метод евристичної бесіди.
3. Ігрові художньо-педагогічні технології [17]
Гра – це не імітація життя, а саме життя, це насамперед творча дія, вона розгортається немовби не в
реальному просторі, а у світі символічних значень,
живої фантазії. Природа гри – синкретична і
міфологічна, що відповідає характеру мислення дитини, яка сприймає світ цілісно, не розділяючи реальне і
“придумане” непрохідними мурами. Ігри виробляють в
учнів “рефлекс свободи”, адже рішення приймається
самостійно,
шляхом
природного
пізнання
–
інтуїтивного відкриття. На заняттях імітаційно-ігрового
типу діти вчаться через стосунки, контакти, тому в них
формуються почуття співпричетності й співпереживання. Так гра стає справжньою школою соціального досвіду, соціалізації.
Гра – вид діяльності, мотив якої полягає не в її
результатах, а в самому процесі, який приносить
задоволення. Ігрове начало тією чи іншою мірою
властиве будь-якій діяльності, особливо, якщо вона
має естетичну цінність. Із художньою діяльністю гру єднають такі ознаки, як вільна творчість – гра психічних
сил, незалежна від утилітарних людських потреб і
меркантильних
інтересів,
внутрішня
емоційна
насиченість (емоціогенність), а також умовність дії,
ситуації.
У
процесі
мистецької
освіти
можуть
застосовуватися різні ігри: художньо-творчі, сюжетнорольові, народні, зокрема, фольклорні, інтелектуальні,
комп’ютерні, художньо-конструкторські та інші, але
пріоритетного значення набувають ігрові технології з
театральним компонентом.
4. Інтерактивні технології [3, 4, 16, 19]. Для
загальної мистецької освіти застосування інтерактивних технологій є малодослідженим аспектом інноваційної діяльності вчителя. На думку О. Пометун і Л.
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Пироженко інтерактивне навчання – це специфічна
форма організації пізнавальної діяльності, яка має
конкретно передбачувану мету – створити комфортні
умови навчання, за яких кожний учень відчуватиме
свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Головне – інтерактивні методи створюють умови для
міжособистісної взаємодії учнів.
Метою інтерактивних технологій навчання є
набуття учнями інтеркультурної компетентності –
готовності,
здатності
до
комунікативної
і
кооперативної діяльності, оволодіння комплексом
відповідних умінь. З огляду на велику кількість інтерактивних умінь, класифікуємо їх у такі основні групи:
вміння слухати партнерів і виявляти до них прихильність, доброзичливість, толерантність; вміння переконувати, аргументувати власну думку, керувати
емоційним станом; вміння дискутувати підтримувати
зворотній зв'язок, ініціювати спілкування, доходити
компромісу; вміння взаємодіяти, співпрацювати,
встановлювати ділові контакти, працювати в парі,
малих
групах,
колективно.
Отже,
основою
інтерактивних педагогічних технологій є спілкування.
5. Комп'ютерні технології [5, 7, 16]. Технології із
застосуванням комп'ютерів спрямовані на інтенсифікацію навчально-виховного процесу і виконують у
сучасній мистецькій освіті функцію “підтримки” (Н.
Бєлявіна, Н. Володіна-Панченко, М. Дергач, В.
Кондратова, О. Матвієнко, Т. Рейзенкінд, І. Ткачук, В.
Штепа, В. Янкул).
Пов’язані з новими підходами до художньо-педагогічного моделювання уроків, мультимедійні засоби
відкривають нові технологічні можливості для
педагогіки
мистецтва,
унікальні
перспективи
поліхудожнього виховання школярів. Мас-медіа технології порівняно з традиційним навчанням мистецтв
мають низку переваг: 1) інформаційних; 2)
інтерактивних; 3) дидактичних; 4) інтегральних; 5)
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психологічних; 6) професійно-педагогічних; 7) ергономічних; 8) економічних.
Однією з форм комп’ютерних технологій є
дистанційні, які ще недостатньо розроблені в галузі
мистецької освіти.
6. Модульна художньо-педагогічна технологія [4,
19]. Вона є різноваріантною (проблемно-модульною,
кредитно-модульною, модульно-розвивальною) і
відбиває процесуальну складову модульної системи
навчання, яка у свою чергу є результатом узгодження
освіти з глибинними інтегративними тенденціями в
науці та культурі. Модульне навчання виникло в США
і набуло поширення в країнах Європи наприкінці XX
століття. Ця модель міждисциплінарна, інтегративна,
яскраво відображає динаміку навчальних досягнень
учнів.
Організаційно-педагогічні
заходи
спрямовуються на об’єднання розрізнених і багатофакторних елементів у цілісну систему. Інтеграція у
педагогічній
модульній
системі
охоплює
цілепокладання (цілі суспільства і навчального закладу, цілі педагогів і студентів або учнів), зміст
(внутрішньо-предметні й міжпредметні зв’язки), способи пізнання та оцінювання.
7. Сугестивні технології [5, 16]. Сугестивні
художньо-педагогічні технології грунтуються на природному емоційному потенціалі мистецтва, вони підсилюють
емоціогенність
навчально-виховного
процесу (емпатія, катарсис). Гуманізм цих технологій
полягає у педагогічному оптимізмі, адже, знімаючи
психічні бар’єри у навчанні, підвищуючи працездатність і мотивацію, вони посилюють впевненість
учнів у власних силах.
8. Технології педагогічної підтримки та педагогічного супроводу [15]. Педагогічну підтримку в наукових
джерелах (О. Газман) розглядають як превентивну і
оперативну допомогу учням у розв’язанні навчальновиховних проблем. Вона може бути індивідуальною,
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фронтальною, груповою, здійснюватися педагогом
безпосередньо або через лідерів мікрогруп.
Педагогічний супровід – це також вид допомоги
суб’єкту навчання у запобіганні й подоланні
труднощів через різні процедури й заходи. Виділяють
навчальну,
консультативну,
психотерапевтичну,
адаптаційну і коригуючу функції супроводу.
Таким чином, застосування у навчальновиховному
процесі
інноваційних
художньопедагогічних технологій – інтегративних, проблемноевристичних, ігрових, сугестивних, комп’ютерних,
модульних тощо з їх широким педагогічним інструментарієм спрямовано на подолання автономності
мистецьких знань, умінь і уявлень учнів, формалізму
у навчанні й вихованні, на формування провідної для
загальної мистецької освіти художньо-естетичної
компетентності, яка водночас є складовою життєво
важливих компетентностей школярів – особистісних і
соціальних загальнокультурних і функціональних,
предметних і метапредметних, саморегуляції і
самовдосконалення.
Annotation. The innovative technologies and their results
in school artistic education is analysed in this article. The main
technologies and their aims in the educational process are
reviewed. The special attention is paid to the aesthetic
education of the pupils on the bases of culture and humanis.
Key words: innovative technologies, art education,
pedagogical system, methods of education the youth.
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МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО
СПРЯМУВАННЯ ЗАСОБАМИ ФІЗВИХОВАННЯ
Анотація. У статті наведено деякі методи збереження та зміцнення здоров’я студентів шляхом залучення їх
до фізкультурно-оздоровчої діяльності, самостійних занять та занять спортом.
Ключові слова: гіподинамія, відновлення працездатності, рухова активність, фізкультхвилина, самомасаж.

Здоров’я людини тісно пов’язане зі способом життя, який вона веде. Здоровий спосіб життя передбачає правильний режим праці та відпочинку, раціональне харчування, позитивний характер емоцій та
відсутність шкідливих звичок.
Необхідним фактором здорового способу життя є
оптимальний рівень рухової активності – сума рухів,
які виконуються в побуті (на навчанні, роботі), під час
занять фізичною культурою і т. д.
Студенти мистецьких закладів більшу частину часу
на заняттях перебувають у статичному положенні, що
знижує рівень рухової активності, призводить до
гіподинамії. Стояче чи сидяче положення та низька
інтенсивність роботи м’язів нижніх кінцівок ускладнює
крово- та лімфообіг у ногах, викликає в них відчуття
важкості, набряклості, оніміння.
Вимушене робоче положення негативно впливає і
на осанку. З’являється тенденція до сутулості, викривлення та порушення рухливості хребетного стовпа. Обмеження амплітуди робочих рухів під час малювання призводить до погіршення рухливості плечо343
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вих, тазостегнових, колінних і гомілковостопних суглобів. За рахунок зведених плечей обмежується рухливість грудної клітки, змінюється частота та глибина
дихальних рухів.
Під час малювання рука перебуває в напруженому стані. М’язи кисті втомлюються.
Більша частина інформації надходить через зоровий аналізатор. Якщо в спокої око людини при нерухомому погляді охоплює сектор огляду, що дорівнює
180°, то під час рисування його потрібно сконцентрувати на постановці. І неодмінно потрібна увага. А
постійна напруга уваги є однією із складних видів
психічної діяльності.
Таким чином, тривала та значна нервово-емоційна напруга, яка супроводжує навчання студентів мистецьких закладів, гіподинамія призводять не тільки до
зниження працездатності, але й сприяють розвитку
остеохондрозу та інших професійних захворювань.
Пріоритетною формою збереження і зміцнення
здоров’я студентів є фізкультурно-оздоровча діяльність. Зважаючи на те, що значне зменшення рухової
активності студентів призводить до погіршення їхнього стану здоров’я, зменшення адаптаційних можливостей організму, особлива увага в навчальних закладах мистецького спрямування приділяється використанню різних засобів і форм фізичного виховання.
Для підвищення рівня фізичного здоров’я та відновлення працездатності у нашому навчальному закладі проводяться позакласні, додаткові і самостійні
заняття фізичними вправами (змагання, ігри, турніри,
туристичні походи, конкурси, дні здоров’я), що задовольняють біологічну потребу в русі.
Розробляються індивідуальні оздоровчі програми
для студентів та профілактично-оздоровчі заходи. Для
формування мотивації на вдосконалення рівня фізичного розвитку проводяться тестування, а також функціональні проби для визначення рівня фізичного роз344
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витку студентів та стан їх серцево-судинної, дихальної
та інших систем. За тестами та функціональними пробами можна простежити як людина розвивається, наскільки міцні її м’язи, чи здатна вона переносити фізичні навантаження, адже від цих показників залежить і її
навчання, і психоемоційний стан.
У режим дня студента рекомендується включити
такі оздоровчі заняття, як ранкову гігієнічну гімнастику та фізкультхвилини на заняттях.
Людям різних професій корисно починати день з
гімнастики, а художникам це просто необхідно. Ранкова гігієнічна гімнастика активізує всі процеси в організмі та прискорює налаштування його на робочий лад.
Однак навантаження повинно бути таким, щоб
після виникло особливе відчуття легкості, бадьорості
та хорошого настрою. Під час виконання вправ дуже
важливо слідкувати за правильністю дихання: воно
повинно бути вільним та узгодженим з характером
рухів. Необхідно, щоб фази вдиху співпадали з таким
положенням тіла або з таким рухом, при якому створюються найбільш вигідні умови для розширення
грудної клітини, а фази видиху – з її стисканням.
Завершувати заняття необхідно 2-3-ма дихальними
вправами.
Після ранкової гімнастики слід перейти до водних
процедур – це значно підвищить її ефективність. Обтирання, обливання, душ, контрастний душ покращують адаптацію до холоду та зміцнюють нервову систему. Крім цього, систематичне застосування водних
процедур сприяє загартуванню організму та профілактиці застудних захворювань.
Рекомендований комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики (для художників).
У студентів між заняттями існують перерви. Проте
самі по собі перерви можуть і не принести повноцінного відпочинку, якщо використовувати їх нераціонально.
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Ученими встановлено та багаторазово доведено
на практиці перевагу активного відпочинку над пасивним. Справа в тому, що в період короткочасного пасивного відпочинку в корі головного мозку через інертність фізіологічних процесів певний час продовжується опрацювання попередньої професійної інформації, а тому повноцінного відпочинку немає. Фізичні
вправи ж, навпаки, сприяють повноцінному відпочинку.
В основі активного відпочинку лежить принцип переключення, в тому числі і м’язевого, з одного виду
діяльності на інший.
Якщо задіяти до роботи м’язи, які не брали участі
в процесі рисування, то це призведе до виникнення, у
відповідних їм нервових центрах, осередків збудження, яке одночасно ще більш поглибить гальмівний процес в центрах втомлених раніше м’язів. Саме
по собі гальмування не тільки оберігає нервові клітини
від функціонального виснаження, але і активно стимулює відновлювальні процеси. Тому посилення гальмівного процесу в центрах втомленої раніше ділянки
розглядається як засіб більш швидкого відновлення
витраченої енергії в клітинах мозку. В кінцевому результаті скоріше відновлюється працездатність.
Такі вправи, якщо їх виконувати систематично,
створюють передумови для екстренної мобілізації резервів організму та попереджають порушення здоров’я. Вплив цих вправ особливо позитивно проявляється на серцево-судинну та центральну нервову системи, м’язи та суглоби.
Але чи всі вправи, які є в гімнастиці, створюють
позитивний вплив на працездатність художників? Ні,
не всі. Багато чого залежить не тільки від самої вправи, її структури, але й від того, як ця вправа виконується, яка вона – проста за координацією чи складна.
Справа в тому, що застосування складно координованих вправ перед початком праці (навчання) ви346
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кликає збудження нервових центрів, які безпосередньо керують професійно важливими діями. Відбувається відповідна установка центральних механізмів
на реалізацію певних динамічних стереотипів, які лежать в основі наступної трудової діяльності.
Проте, використання складнокоординованих вправ безпосередньо в процесі праці неефективне і навіть шкідливе, так як створює додаткове навантаження на ті ж центри, які зайняті під час роботи. Виконання ж простих за координацією вправ з включенням в
роботу м’язів, не задіяних в праці, збуджують центри,
які були бездіяльні під час роботи, і одночасно викликають більш глибоке гальмування інших, які брали
участь у трудовій діяльності, тим самим сприяють
швидшому протіканню відновлювальних процесів.
Планується підготувати із числа студентів інструкторів для проведення фізкультхвилин, які під час тривалих фахових занять будуть проводити такі фізкультхвилини.
Рекомендується також студентам мистецьких вузів активні заняття спортом, розглядаючи їх як чудовий засіб розвитку необхідних для цих професій психофізіологічних функцій та фізичних якостей (концентрація уваги, окоруховий апарат, емоційна стійкість,
швидкість реації, витривалість та ін.). Студентам-художникам особливо корисні систематичні заняття
спортивними іграми, плаванням, фехтуванням тощо.
У фізкультурному житті нашого закладу існує багато прикладів різноманітної цікавої фізкультурно-оздоровчої роботи. Викладачі беруть активну участь у
цих заходах, що є хорошим прикладом для студентів.
Ректорат і дирекція закладу для популяризації фізкультури і спорту запрошують багатьох фахівців, суддів для показових тренувань та суддівства.
Таким чином, аналізуючи вплив засобів фізвиховання на відновлення працездатності у студентів,
можна сказати наступне. Фізичні вправи, природні
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чинники та самомасаж є одними із кращих методів
відновлення, адже вони дозволять зняти не тільки фізичну, а й нервово-психічну напругу, яка виникає під
час навчання.
Annotation. The article deals with some methos of the
protection and perfection of the students’ health by involving
them to physical activities, individual and group sport trainings.
Key words: hypodinamia, restoring of efficiency, motive
activity, self-massage.
1. Ващенко О., Свириденко С. Як створити школу сприяння здоров’ю. – К.: Шкільний світ, 2008. 2. Баранов В. М. Фізкультура для тех, кто за рулем. – М.: Знание, 1987. 3. Муравов И. В. Здоровье, трудоспособность и физическая культура. – К.: Знание, 1985.
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УХВАЛА КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ”
За результатами обговорення роботи науковопрактичної
конференції
“Ерделівські
читання”
учасниками було висловлено ряд пропозицій та
зроблено висновки, які лягли в основу ухвали
конференції.
Розглядаючи шляхи розвитку сучасної мистецької
освіти та прагнучи зберегти індивідуальне обличчя
художніх шкіл в Україні в процесі реформування
освіти, пристосовуючи її до вимог Болонської
системи, необхідно враховувати специфіку ведення
мистецьких дисциплін. З цієї причини необхідний додатковий час для пристосування цих дисциплін до
європейської системи оцінювання.
Назріло питання тісніших контактів і координації
діяльності між художніми закладами країни.
Особливої
уваги
потребують
контакти
між
студентами, для чого необхідно покращити рівень та
частоту проведення студентських конкурсів з
фахових дисциплін.
Абсолютизація комерційних вигод та спричинене
цим відкриття різноманітних навчальних центрів без
традицій та випробуваної часом мистецької школи
веде до випуску фахівців з вищою освітою, які
помітно підривають довіру до дипломів державного
зразка в галузі мистецтва. Через це при акредитації
та ліцензуванні мистецьких закладів першість
необхідно віддавати представникам вищих мистецьких закладів, які мають хороші давні традиції
розвитку українського мистецтва.
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Для формування митця як особистості особливої
ваги набирає вивчення та впровадження у
навчальний процес традицій національної культури.
Адекватною відповіддю сучасним глобалізаційним та
уніфікаційним процесам є глибинний аналіз творів
народного мистецтва, а також недопущення зведення
їх до поверхових, формальних ознак попкультури.
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Зростаюча популярність серед вступників та
особливі вимоги до знань і вмінь випускників
спеціальності “Дизайн” ставлять ряд питань до
методики ведення загальнофахових дисциплін:
рисунок, живопис, скульптура. З огляду на це, видається доречним проведення відповідних конференцій, семінарів, де можна було б знайти спільні
погляди на особливості викладання живопису та
рисунку на дизайнерських спеціальностях.
Досвід традиційних в Україні мистецьких
навчальних закладів свідчить, що при підготовці
високоякісних спеціалістів у всіх закладах, де
готуються фахівці в галузях образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну,
необхідно ввести синтетичний курс основ композиції.
Саме цей пропедевтичний курс дає ґрунтовну базу
для подальшої якісної підготовки фахівців у галузі
мистецтва.
Сучасні тенденції у розвитку світової культури вимагають від мистецьких закладів особливо активної
співпраці з іноземними закладами та інституціями. Назріла необхідність звернути увагу на процеси розвитку
туристичної галузі, зокрема, готельництва, де зі
значною динамікою розвиваються економічні, культурні та міжособистісні стосунки. Це дає підстави надіятися на помітну економічну підтримку мистецьких
проектів в цій галузі.
Доповіді, виголошені на конференції, засвідчили,
що відкриття Закарпатського художнього інституту
надало динамізму в питаннях вивчення закарпатської
художньої
спадщини
в
загальноукраїнському
контексті. На конференції 2008 року в науковий обіг
було введено ряд нових фактів розвитку іконопису та
архітектури. Залучення значної частини слухачів на

конференцію також посприяло актуалізації уваги до
художніх процесів на Закарпатті як серед студентів,
так і серед науковців та інтелігенції краю.
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Спецвипуск “Вісника ЛНАМ” містить матеріали науковопрактичної конференції “Ерделівські читання”, проведеної в Ужгороді на базі Закарпатського художнього інституту 15-16 травня
2008 р. в приміщенні готелю “Закарпаття”. Серед тем, які розглядалися на конференції, особливу увагу було приділено проблемам розвитку закарпатського мистецтва та архітектури, сучасній
мистецькій освіті та дизайну, питанням впровадження кредитномодульної системи в художніх освітніх закладах.
This special issue of the Herald contains the materials of the
scientific and practical conference In Memoriam Adalbert Erdeli, held
in Transcarpathian Artistic Institute (Uzhhorod, 15-16 May 2008).
Among the themes referred to at the conference a special attention was
paid to the problems of the development of the Transcarpathian art
and architecture, modern art education and design and to the questions
of the introduction of the credit-module system in the art educational
institutions.
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