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РІШЕННЯ
міжнародної науково-практичної конференції
“Ерделівські читання”
Учасники міжнародної науково-практичної конференції
“Ерделівські читання», яка проходила в Ужгороді протягом
10-12 травня 2010 року, заслухали і обговорили наукові доповіді, присвячені аналізу творчої спадщини корифеїв художніх
шкіл України ХХ століття, творчій практиці сучасних українських і зарубіжних митців, а також проблемам розвитку
вищої мистецької освіти сьогодення. В результаті проведеної роботи зроблено наступні висновки:
1. Творчі досягнення видатних українських митців та педагогів Адальберта Ерделі, Михайла Бойчука, Олексія Кокеля
базувалися на таких складових як високоякісна академічна
підготовка з фахових дисциплін, вивчення народного мистецтва та детальне ознайомлення із сучасними для них напрямками розвитку європейського мистецтва.
2. Сучасне мистецтво закономірно викликає в студентської молоді підвищений інтерес і захоплення, але проблемою
залишається критичне осмислення новітніх напрямків та
пошук власного творчого шляху. Це вимагає широкого обговорення сучасних художніх тенденцій у середовищі студентів
із залученням провідних теоретиків та практиків мистецтва. Водночас базова академічна освіта залишається основою
підготовки майбутніх митців.
3. Сучасний стан з присвоєнням вчених звань доцента
та професора (необхідність написання підручника, наукових
публікацій) не дозволяє залучати до навчального процесу
провідних художників, визнаних критиками та мистецьким
середовищем в Україні та закордоном.
4. Зважаючи на невелику кількість вищих художніх навчальних закладів, що діють в Києві, Харкові, Львові та Ужгороді, вважаємо недоцільним написання кожним потенційним
доцентом чи професором підручника з живопису, рисунку,
композиції, натомість варто створити авторські колективи для підготовки єдиних підручників з цих дисциплін, а також посібників з декоративно-прикладного мистецтва.
5. Вважаємо, що діючі правила прийому у вищі навчальні
заклади слід відкоригувати щодо мистецьких вузів, оскільки
сума балів за незалежне тестування та за повну середню
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освіту є вирішальною для вступу, а іспит з фаху перетворюється на другорядний.
6. Протягом тривалого історичного періоду на території
України сформувалися самобутні регіональні художні школи
– київська, одеська, харківська, львівська та закарпатська.
Непродумана реформаторська політика в галузі вищої освіти (об’єднання, ліквідація вишів) може привести до втрати
мистецьких навчальних закладів, а відтак і нівелювання художніх традицій, що творять мистецьке обличчя України.
Збереження та розвиток цих традицій можливі за умови
існування в кожному з цих регіонів власного вищого художнього закладу.
Головуючий конференції «Ерделівські читання»,
ректор Закарпатського художнього інституту
проф. І. І. Небесник
Секретар конференції «Ерделівські читання»
доц. М. В. Приймич
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Андрій Володимирович ЧЕБИКІН,
президент АМУ, професор.
Шановні колеги, гості, друзі, сьогодні маю честь привітати учасників конференції Ерделівські читання від імені Національної Академії мистецтв України та Національної академії мистецтв та архітектури. Проаналізувавши програму, бачу, що на конференції передбачається розглянути широке
коло питань, серед яких особливо хочеться відзначити дослідження, спрямовані на вивчення закарпатської художньої
школи. Наскільки мені відомо, зараз в інституті готується до
видання ще не публікована спадщина А. Ерделі, за що хочеться висловити подяку Закарпатському художньому інституту і особисто Івану Івановичу Небеснику. Розпочати таку
роботу – це справді подвижницька справа, і, як ми бачимо,
вже сьогодні чимало зроблено, зокрема, в науці це – ґрунтовне видання «А. Ерделі», де Іван Небесник глибоко аналізує не
тільки творчий шлях художника, але і особливості становлення мистецької школи на Закарпатті. Ця праця та ряд інших
дали змогу ознайомитися широкому загалу в Україні з мистецькою спадщиною А. Ерделі, який був не тільки художником, але і людиною, що залишила після себе велику епістолярну спадщину. Зокрема, залишаються ще неопублікованими записники художника, де він фіксував свої роздуми, спостереження, мрії.
Сьогодні нерідко журналісти запитують, чи є майбутнє у
закарпатської художньої школи, адже стільки ще питань і
проблем потрібно вирішити, на що я відповідаю, а хіба в часі
спроб закласти фундамент закладу Ерделі не стикався з
проблемами? Але він ставив собі конкретні завдання і, незважаючи на перепони розв’язував їх. Сьогодні знаємо, що з
цієї школи вийшла ціла плеяда визначних митців України,
такі як А. Коцка, З. Шолтес, А Борецький, а згодом плеяда художників молодшого покоління, зокрема, В. Микита, В. Приходько, З. Мічка. І зараз представники Закарпаття на високому рівні презентують школу. Серед таких, які після Закарпаття здобували освіту у НАОМА, можу назвати Балога Андріана, що уже сьогодні є блискучим скульптором, Деяка Михайла – вправного живописця, а також Тараса Ковача, що
працює чудово як графік. Звісно, маємо надії, що вони повернуться до Закарпаття і підсилять когорту митців краю.
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Говорячи про досягнення закарпатської мистецької школи, ми сьогодні не можемо забути про художню освіту загалом, в якій сьогодні виникло дуже багато проблем. Особливо
це хочеться сказати про реформи, бо, на жаль, стається навіть так, що суб’єктивізм у підході до цього питання призводить до того, що нові реформи руйнують позитивні досягнення попередніх. Прикладом можуть бути зміни до правил
прийому студентів до ВНЗ у цьому році. Так, уже затверджена і подана інформація про правила прийому до газет, а зміни відбуваються і надалі. Це стосується і стандартів вищої
освіти, особливо у галузі мистецтва, які так і залишаються
недоопрацьованими. Проте у регіональних мистецьких школах, попри сучасні тенденції до стандартизації, необхідно
зберегти їх особливе обличчя. А це вимагає індивідуального
підходу до проблеми розвитку кожного окремого мистецького закладу.
Для зростання якісного показника науково-педагогічних
кадрів у художніх закладах необхідно, щоб молоді викладачі
могли отримувати вчені звання, з чим сьогодні є багато питань. Будучи членом вищої атестаційної колегії можу сказати, що за останні два роки ми розглянули менше десяти
справ представників мистецьких вузів. Положення настільки
ускладнене, що молодому фахівцю, який чудово працює у
своїй галузі, майже неможливо отримати звання доцента, я
вже не кажу професора. Звісно, що це не може бути просто,
але при цьому необхідно враховувати специфіку мистецького
навчального закладу. Адже для мистецьких закладів надзвичайно важливим є фаховий рівень художника-практика, що
вимагає від нас довести тотожність наукової і творчої діяльності. Необхідно розуміти, що мистецтво твориться на рівні
емоційного відчуття, а наука оперує понятійними категоріями, логічними структурами, тому часто доброму художнику
непросто написати наукову працю, а от передати фах студенту він зможе краще, аніж теоретик. Це ті питання які ми
повинні вирішити з ВАКом нашою атестаційною комісією.
З огляду на це, необхідно уважніше віднестися до вивчення іноземного досвіду. Зокрема, перебуваючи у Мюнхені
мені довелося бачити, як на конкурсній основі Вчена рада
закладу відбирала кандидатів на присвоєння звання професора. Кожен з претендентів доповідав, демонстрував свій
мистецький доробок і тільки через тиждень Вчена рада вирі9

шувала, котра кандидатура відповідає тим вимогам і завданням, які ставить перед собою заклад, і присвювала
звання професора з отриманням відповідної посади. Звісно,
що всякі запозичення ми повинні адаптувати до наших вимог, зокрема сьогодні гостро стоїть питання з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі мистецтва. Ми повинні
самі для себе з’ясувати, що це має бути за спеціаліст, якого
рівня професійної підготовки. Саме тут потрібно визначитись, що поряд з магістром-науковцем у галузі мистецтва може бути магістр-практик. Проте, необхідно щоб у міністерстві не мінялися з кожним новим урядом підходи до напрямків
розвитку української освіти. В цьому контексті гостро звучить і питання підручників та посібників. Можливо не потрібно писати кожному викладачу для здобуття вченого
звання доцента окремо підручник, а зібрати команду, яка б
підготувала єдиний посібник на кожну з мистецьких дисциплін, який би давав користь всім навчальним закладам. Бо
часто зустрічаємося з тим, що підручник з грифом МОН виходить тільки з метою отримання звання, а далі він якщо і
використовується, то найчастіше у тому закладі, де був виданий. Тому видання колективних підручників, які б узагальнювали досвід передових мистецьких шкіл, було б надзвичайно корисним для сьогоднішньої мистецької освіти.
Особливе занепокоєння викликають спроби об’єднання
невеликих мистецьких закладів, наприклад, з університетами. На нашу думку, в умовах такого великого закладу небагаточисельні художні заклади ризикують перетворитися на
сувенірні цехи університетів. Тому питання об’єднань необхідно вирішувати, зважаючи при цьому на думку трьох найбільших академій мистецтв це – Київську, Львівську та Харківську. А взагалі, на нашу думку, необхідно зберегти всі регіональні художні заклади, які б вони маленькі, на чиюсь
думку, не були. Зокрема Закарпатський художній інституту,
який виконує важливу місію збереження, популяризації та
розвитку, однієї з оригінальних художніх шкіл України. Це
саме можна сказати про Інститут ім. М. Бойчука. Якщо питання укрупнення набуде невідворотного характеру, то необхідно все зробити, щоб ці заклади лишилися в межах діяльності зазначених трьох великих академій. Маю надію почути, можливо від наших іноземних гостей, як вирішено ці питання у них. Це допоможе і нам у нашій роботі.
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Анатолій КРИВОЛАП,
художник, м. Київ, Україна
На мою думку художника не потрібно знати в обличчя,
його необхідно впізнавати за його полотнами. Сьогодні мені
вперше випало виступити у ролі доповідача, що для мене досить незвично. Звісно, відсутність доповідей на конференціях не означає, що я не пишу, не думаю і не маю власної думки про ті процеси, які проходять у сучасному мистецтві. Тому розпочинаючи розмову про сучасне художнє життя, хочу
зразу зазначити, що мистецький процес сьогодні скотився до
найнижчого рівня і часто носить спекулятивний характер.
Серед головних проблем, які сприяють цьому, є величезний
розрив між школою, методами підготовки майбутнього митця і художньою практикою. Школа вчить одному, у житті
пріоритет віддають іншому, а душа шукає і прагне ще чогось
нового. З одного боку це добре, бо кожен має право вибору
власного шляху у мистецтві, з іншого – сьогодні існує ціла
низка різноманітних течій, з якими дуже важко розібратися,
серед таких прикладів можемо виділити явище – «актуальне
мистецтво».
Коли ширше глянути на сучасне розуміння художнього
процесу, можна зауважити, що тут має місце певна підміна
понять. Звісно, це розпочалося ще в кінці ХІХ ст., коли Дюшан сказав, що виставлений стілець у престижній галереї
уже є сам по собі мистецтвом. На мою думку, це не має нічого спільного з мистецтвом, але саме ця теза мала активний
розвиток у світовій культурі й знайшла своїх послідовників.
Сучасні художні явища, такі як абстракціонізм чи концептуалізм, стали дуже поширеними, і загалом вони самі по собі
надзвичайно цікаві. В цьому контексті і «актуальне мистецтво» займає важливе місце, бо здатне реагувати на проблеми
сьогодення у адекватний спосіб. Прикладом такої реакції може бути літак на якому розіп’ято Христа, який було виставлено на бієнанале в Америці. Справді, це було дуже актуально
для США в часі В’єтнамської війни, але коли нічого не відбувається у світі, то тенденції у мистецтві починають визначати «ерудити». Вони часто не розуміють методики творчого
процесу, а лише слідкують за кон’юнктурою ринку чи настроєм суспільства. Тому часто творча реакція художника на
ці роздуми про мистецтво зводить митця до рівня виконавця
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замовлення. Таким чином виявляється, що не тільки у Радянському Союзі, де художник обслуговував ідеологію, але і у так
званому вільному світі. Тут шукаючи нових виражальних засобів, прочитавши праці цього «ерудита», художник намагається
відповісти тим завданням, які було поставлено у тих виданнях. Таким чином митець перетворюється тільки на виконавця замовлення. Звісно, що не можна увесь сучасний художній
процес звести до кон’юнктури, бо є цікаві концептуалісти, які
глибоко мислять і добре відчувають зворотній зв’язок у актуальному мистецтві. Однак, найчастіше на виставках зустрічаєшся з поодинокими відкриттями. Наприклад, на виставці актуального мистецтва молодих художників, яку недавно відвідав, вдалося побачити єдину роботу, яка зацікавила мене.
Для внесення ясності у сучасні мистецькі тенденції питання особливої ваги набуває саме теоретичне осмислення
сучасного мистецтва. Адже питання часто не у тому, що презентується на виставках, а – у сучасних мистецтвознавчих
працях, де ідея перетікає в ідею, відбувається якась гра та
пошук чогось чого нема. Знаю, що нерідко зібрання художників, які ведуть цікаві інтелектуальні бесіди, стають настільки захопливими для цієї групи, що декотрі з неї говорять, що не варто щось малювати, адже сама ця розмова і є
мистецтво. Звісно, що розмова може бути дуже цікавою, високоінтелектуальною, але тоді не потрібно виставляти імітацію цієї розмови на полотні, бо розмову продати неможливо.
Але можна зробити щось таке, що має претензії на інтелектуальність і висоту помислів, а коли воно майже незрозуміле нікому, то викликає зацікавлення навіть у покупця. Тому те,
що відбувається у сучасному мистецтві наштовхує на сумні
роздуми. Наприклад, побувавши у Вільнюсі, який був у минулому році столицею європейської культури, відвідав всі
можливі галереї, де було виставлено твори мистецтва Фінляндії, Литви, Чилі, Перу, Індії, я зловив себе на думці, що у сучасному мистецтві цих країн не можливо побачити різниці.
Мені здається, що ця стандартизація дійшла до краю, якщо
вона зачіпає навіть спосіб думання. Адже розглядаючи творчість художників різних за історією, культурою та темпераментом країн, хочеться бачити і різні підходи у мистецтві.
Тому для мене було дуже цікавим переосмислити свої попередні абстрактні наробки, виїхавши зі столиці за сто кілометрів, і розпочавши працювати над пейзажем. Це дає мені
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можливість підкреслити, що шлях до власного обличчя у мистецтві лежить через подолання стереотипів творчості у які
часто потрапляють молоді люди. Вважаю, що ці питання уже
потрібно ставити у навчальних закладах, бо тільки з молодим
поколінням пов’язую позитивні зміни у сучасному мистецтві
України. Адже ми живемо у дуже цікавому часі, коли все дозволено, що сильно дезорієнтує молодих людей. Тому у закладі
необхідно ставити чіткі проблеми перед молодими митцями.
З цього огляду особливе значення набуває мистецька
критика. Звісно, що теоретику легше аналізувати минулий
матеріал, однак сьогодні, маючи стільки наробок у мистецтвознавстві необхідно пробувати робити прогнози, виставляти
пріоритети подальшого розвитку. Бо мистецтво без теорії тепер неможливе. Брак теоретичного осмислення нерідко штовхає самих художників писати якісь пояснення до власної
творчості, але читати ці теорії часом просто неможливо. Нерідко бачиш твір і до нього пояснення, з чого розумієш, що
чоловік начитався термінів і пробує розумно пояснити те, що
він намалював. Цього робити не варто, вважаю, що художник сильний своєю інтуїцією, саме вона, а не аналітичні дослідження відкриває йому нові горизонти творчості. Аналітик це – вчений, людина емоційно-інтуїтивна – художник і
кожен з них може досконало виконувати свою справу. Але,
на жаль, трапляється і таке, що не маючи здібності ні до того
ні до того виходить щось посереднє. Всяка посередність не
може мати нічого спільного з високим мистецтвом.
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І. ПОСТАТІ
УЧЕНЬ АДЕЛЬБЕРТА ЕРДЕЛІ ВОЙТЕХ КАЛЬНА –
ДИРЕКТОР СХІДНОСЛОВАЦЬКОЇ КАРТИННОЇ ГАЛЕРЕЇ
В КОШИЦЯХ
Проф. Микола Мушинка,
д-р філол. наук, академік НАН України.
Анотація. У статті розглядається життя і творчість одного з талановитих учнів А. Ерделі Войтеха Кальни, який зробив
визначний внесок у розвиток словацької культури і образотворчого мистецтва зокрема. Дається характеристика творів художника та аналізується особистий вклад митця в культуру
Східної Словаччини.
Ключові слова: Східна Словаччина, живопис, картинна галерея, Закарпаття, фонди, фотодокументи.

Войтех (Адальберт) Кальна народився 14 жовтня 1925 р.
в селі Малі Ґеївці Ужгородського району, заселеному, в основному, угорцями. Його батько – теж Войтех (словак, народжений 23. 10. 1904 в Лучія-Бані, окр. Молдава-над-Бодвою)
приїхав сюди на початку 20-х років 20 століття як спеціаліст
водної справи. В Малих Ґеївцях він став директором водопровідної станції, що постачала Ужгород та навколишні місцевості питною водою. Одружившись з місцевою дівчиною
Анною Орос (народженою 20. 6. 1906 в Малих Ґаївцах), він
залишився на цій посаді як «незамінний» спеціаліст і після
Віденського арбітражу 1938 р., і після окупації Закарпатської України угорськими військами 1939 року, і після визволення Закарпаття в 1944-1945 роках.
Ще будучи учнем початкової школи в Ужгороді, В. Кальна відвідував ательє А. Ерделі та Й. Бокшая і брав у них приватні уроки малювання. Дочка В. Кальни Тамара пригадує
часто повторюваний спогад батька про те, що А. Ерделі, побачивши в хлопчикові потяг до малювання, подарував йому
набір кольорових олівців, які він завжди носив з собою
«Трапилось таке нещастя – каже пані Тамара, – що вони
упали йому у відхоже місце. Хлопчик був з цього дуже
нещасний, тому батько купив йому новий набір та він вже
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не мав для нього такої вартості, як той, подарований
майстром-художником» [1]1.
Ставши студентом Ужгородської руської гімназії, В.
Кальна залучився до антифашистського молодіжного руху, а
після
визволення
Закарпаття
1944
року
вступив
добровольцем у Червону армію. Демобілізувавшись, став
референтом
по
культурі
новозаснованого
Міського
національного
комітету
в
Ужгороді
та
редактором
закарпатської редакції «Комсомольської правди».
Коли восени 1945 р. Адальберт Ерделі заснував в
Ужгороді Держав-ний художній інститут, Войтех Кальна став
одним з перших студентів цього інституту (пізніше
перейменованого на Ужгородське художньо-промислове
училище). Крім директора А. Ерделі його учителями були
Йосиф Бокшай, Федір Манайло та Андрій Коцка [2. 28]2. Й.
Бокшай був його класним керівником.
У тому ж 1945 р. картина В. Кальни «Зима при Ужі»
експонувалася на 8-ій Загальноукраїнській виставці в
Києві[3, 3]3, разом з картинами його вчителів та інших
закарпатських художників, яким в Києві було відведено
окремий зал в Музеї російського мистецтва [4, 132]4.
Наприкінці 1947 року батьки В. Кальни, побачивши
негативне ставлення нової радянської влади до місцевого
населення, зокрема жителів угорської національності
(розкуркулювання, насильна колективізація, ліквідація
греко-католицької церкви, атеїстична пропаганда, культ
особи Сталіна, штучні політичні процеси, засилання в Сибір),
скористався чехословацько-радянською угодою про обмін
населенням і разом із сім’єю виїхали в Словаччину.
Поселились в Кошицях, пізніше в Медзеві. Син Войтех в
1948 році переселився із Кошиць в м. Ружомберок на посаду
художника-модель’єра текстильної фабрики. Потяг до науки
привів його на Філософський факультет Карлового
університету в Празі, де вивчав історію мистецтва.
Паралельно у Празькій консерваторії вивчав образотворчу та
фільмову режисуру. Одночасно вчився і у Вищій школі
1 Лист Тамари Хадробової до автора від 21 травня 2010 р.
2 Slovenský biografický slovník. Zv. III. – S. 28.
3 -jp- Za maliarom Vojtechom Kálnom // Východoslovenské noviny. –
13. 8.1963. – Č. 192. – S. 3.
4 Небесник І. Адальберт Ерделі. – Ужгород, 2007. – С. 132.
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економічних та політичних наук. Саме там познайомився із
своєю майбутньою дружиною Іриною. Після закінчення
навчання в 1950 році вони одружилися в місці проживання
нареченої – Хлумець-над-Цідліною. В тому ж році В. Кальні
була надано звання «академічного маляра». 30 квітня 1951
року в них народилася дочка Соня.
Будучи студентом, В. Кальна, не зважаючи на величезну
завантаженість, навчання в трьох вищих школах та активно
працював у студентських організаціях. У 1951 році молода
сім’я переїхала в м. Кошиці, яке з того часу стало постійним
місцем їх перебування та роботи.
Незважаючи на скромні умови життя (молода сім’я жила
в одній винайманій кімнаті житлового будинку в
кошицькому
кварталі
Чермель),
він
з
ентузіазмом,
притаманним
післявоєнній
молодій
генерації
(з
незаплямованим минулим колаборацією з окупаційними
режимами), залучився до «будування соціалізму». Їздив на
різні будівництва, щоб пензлем зафіксувати радикальні
зміни, які настали в житті населення найсхіднішої частини
Словаччини, брав участь у бесідах із робітниками та учнями,
влаштував
виставки
на
заводах
тощо.
Поступово
поліпшувалися й матеріальні умови сім’ї. В 1953 році сім’я
Кальнів винайняла житловий будинок на вулиці Цімборка, у
підвалі якого художник влаштував ательє. Там в них 23
квітня 1955 року народилася дочка Тамара. В 1959 році
сім’я одержала квартиру в новобудові на вул. Зборовська ч.
2, поряд з якою знаходилося ательє, що належало Спілці
художників. У ньому В. Кальна проводив кожну вільну
годину.
На його картинах помітний вплив експресіонізму
Альберта Ерделі, якого він вважав своїм кращим вчителем.
Ці картини, як і твори А. Ерделі, повні життєвого оптимізму
та гармонії. Улюбленим його мотивом були пейзажі, причому
він не вдавався до фотографічного зображення дійсності, ні
до абстрактних течій у мистецтві, а кількома кольоровими
штрихами
зображував
настрій.
У
його
картинах
переважають свіжі оптимістичні кольори – зелений та синій.
Художник випробував різні техніки: офорт, травлення скла,
графіти на будовах тощо. Його доменною однак було
малювання олією.
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Картини В. Кальни часто виставлялися на окружних,
краєвих і загальнословацьких виставках, а одна з них – про
будівництво Добшинської греблі (під назвою «За краще
майбутнє») – потрапила і на престижну загальнодержавну
виставку, що відбулася у празьких Градчанах 1953 року.
Після
празької
виставки
В.
Кальну
прийняли
доЧехословацького союзу художників. Це підбадьорило
молодого художника. Від заснування Краєвої галереї в
Кошицях 1951 року (пізніше перейменовану на Галерею ім.
Юліуса Якобі, а ще пізніше – в Східнословацьку картину
галерею) він тісно співпрацював з цією найвизначнішою
установою образотворчого мистецтва у східній Словаччині.
В 1953 році Войтех Кальна здобув статус «вільного
художника» (slobodný umelec) і став співзасновником та
головою кошицької філії Союзу словацьких художників,
членом комісії із закупки художніх творів тощо.
При Будинку піонерів в Кошицях він заснував і протягом
трьох років вів гурток образотворчого мистецтва, в якому
діти під його керівництвом здобували основи художнього
виховання.
Активність В. Кальни помітили й вищі органи і його було
обрано членом президії Центрального комітету Союзу
словацьких художників у Братиславі (що входив до складу
Союзу чехословацьких художників з центром у Празі). У
Кошицях у 1957 року він став депутатом окружного
національних комітету та членом шкільно-культурної комісії
ОНК.
Своєю
працьовістю,
принциповістю
в
основних
питаннях та толерантністю він здобув багато особистих
друзів не лише в колах художників (його особистими
друзями були – Янко Мате, Арпад Рачко, Андрій Добош,
Йозеф Майкут, Тібор Бартфай, Юліус Якобі, Людовіт Фельд,
Антон Ясуш, Войтех Лофлер, Йозеф Бендік та багато інших),
але й в колах лікарів, учителів, політиків, працівників
культури тощо. Згадуючи про чоловіка після смерті з нагоди
його сімдесятиліття, дружина художника Ірина зауважила:
«Войтех Кальна був людиною, при якій би і лід розтаяв.
Часто колег покритикувал, однак умів це так сказати, що
ніхто з них не образився. Як на молодого художника поклали
на нього масу завдань і на художню творчість в нього майже
не залишилося часу. Та коли в нього накопичилось багато
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вражень, він без їжі на цілі дні зачинявся в ательє, а там
його ніхто не смів знепокоювати. Там використовував ескізи,
часто здійснювані при подорожах автомобілем[5]»1.
Значний вплив на його художній розвиток мали студійні
подорожі за кордон: у Радянський Союз, Югославію,
Францію, Італію, Угорщину, Польщу, Австрію. І в цьому
відношенні він керувався настановою свого учителя А.
Ерделі, що заохочував студентів до закордонних подорожей,
які у міжвоєнний період і сам абсольвував. У Франції та
Італії В. Кальва відвідав місця, в яких у міжвоєнний період
побував А. Ерделі. Слід підкреслити, що В. Кальна володів
словацькою, чеською, російською, українською, угорською та
німецькою мовами, пасивно англійською та французькою.
Як підкреслено в одній з його біографій, з кожної подорожі
він привозив «не лише політичний досвід, але й картини, які
свідчать про його емоційну спостережливість та здібність
передати атмосферу та типові особливості тої або іншої
країни» [3, 3]2. Ніколи не поривав стосунків з рідним
Закарпаттям, яке вважав своєю батьківщиною і часто
відвідував його. При кожних відвідинах він не оминав школу
А. Ерделі.
У 1960 році в Східнословацькій галереї в Кошицях
відбулася перша персональна виставка картин В. Кальни. На
ній молодий художник виставив 43 картин з періоду 1957-60
років. Переважали олійні полотна краєвидів: «Останній сніг»,
«Хмари над озером», «Мокрий сніг», «Зимовий підвечір», «Осінній
підвечір», «Лісна дорога», «Дорога в гори», «Осінь в полі»,
«Підвечір в горах», «В саду». Увагу глядачів привертали
зарисовки квітів: «Півники», «Астри», «Польові квіти» та інші.
Значну частину картин становили його зарисовки із
закордонних подорожей: «Пристань в Будві», «Рибацьке село
над Адріатичним морем», «Морські хвилі», «Море з
пароплавом», «З Парижа» тощо. Правда, не бракували тут і
картини з «будівничою» тематикою: «Червоний багер»,
«Цементний завод», «Країна міняється», «На будівництві»,
«Багри працюють» тощо. Саме цим картинам офіційна
критика дала найвищу оцінку.
Hybáčková B. Ľad by sa pri ňom roztopil // Východ – 13.10. 1995.
-jp. – Za maliarom Vojtechom Kálnom // Východoslovenské noviny.
– 13. 8. 1963. – Č. 192. – S. 3.
1
2
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Комісар виставки Ян Мішкович (заввіділом культури
Краєвого національного комітету в Кошицях) і тут підкреслив
закарпатське
походження
В.
Кальни,
заявивши:
«Академічний маляр Войєх Кальна, уродженець Малих
Ґеївців, основну та фахову освіту здобув у нинішній
Закарпатській Українській РСР (!) в Ужгороді […] Його творчі
зусилля, вірні реалістичним основам здобутим у проф.
Бокшая в Ужгороді, відображають живі непереривні
соціалістичні зміни. Все це можемо простежити і на цій
виставці» [6, 7]1. Вплив А. Ерделі, який в тому часі в
Радянському Союзі опинився в немилості, тут був
замовчаний.
Правда,
офіційній
критиці
не
дуже
смакував
імпресіоністичний стиль молодого художника. Цей «недолік»
вона приписувала на рахунок його молодості і політичній
недосвідченості. Комісар виставки Ян Мішкович про це
написав: «При більш глибокому естетичному аналізі
художнього спрямування творчості В. Кальни, ми бачимо в
ній і недоліки. Вони однак є скоріше проявом молодості,
еволюції та пошуків ніж нестачі художньої майстерності.
Художник, який лише цими днями дожився 35 років, без
сумніву має право на всякі помилки й недогляди”[6,7]2.
В 1961 році ця ж виставка, поповнена новими
картинами, не з меншим успіхом експонувалася в Пряшеві,
а наступного 1962 р. В. Кальна представився кошиській
публіці новою виставкою своїх творів.
Від 1947 року В. Кальна брав участь в колективних
виставках в Кошицях, Пряшеві, Свиднику, Гуменному,
Сабінові, Горному Смоковці, а в 1974 році – в Ужгороді та
Старій Загорі [2]3.
В останній період життя В. Кальна багато уваги
присвячував зображенню звірств німецьких та угорських
фашистів у часі Другої світової війни, об’єднавши їх в циклі,
названому передсмертним закликом чеського антифашист
Юліуса Фучіка «Люди, будьте пильні!» („Lide, bděte!“).
В 1959 році Рада Кураєвого національного комітету в
Кошицях призначила Войтеха Кальну на пост директора
Miškovič J.: List k návštevníkovi. In: Vojtech Kalna. Z tvorby.
Košice, 1960. – S. 7.
2 Там таки. – С. 7.
3 Slovenský biografický slovník. Sv. III. – S. 28.
1
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Східнословацької картинної галереї в Кошицях. Ця
адміністративна посада забирала в нього багато часу та
енергії, та йому все ж таки у важких умовах вдалося
розбудувати цей найвизначніший осередок образотворчого
мистецтва у східній Словаччині, зміцнити його з
матеріального і кадрового боку. Між іншим, він опрацював
комплексну
фотодокументацію
фондів.
Міністерство
закордонних справ Чехословаччини на початку 1963 року
запропонувало
йому
посаду
культурного
аташе
Чехословацького посольства в Угорщині і він інтенсивно
готувався до цієї дипломатичної функції, готуючи плани
чехословацько-угорської співпраці на ділянці культури.
На моє запитання, яким був В. Кальна в приватному
житті як чоловік і батько, дочка Тамара відповіла: « Із
спогадів його сестри знаю, що як брат і син був надзвичайно
жертвенний. Був наперечуд уважний і тішився дрібним
справам. Був скромним, однак до рідні – великодушним...
Батько сприймав світ через призму емоцій, красу та
естетичність. В нього був надзвичайно тонкий вкус, був
дотепний та привабливий. Не переносив недоброзичливість,
заздрощі та підступність. Дружина була для нього міцною
опорою в різних життєвих ситуаціях. Кожну проблему вони
рішали разом. Були взаємно пов’язані як голка з нитко. Із
спогадів мами я знаю, що роки прожиті разом з батьком
були для неї кращим періодом життя, який на жаль тривав
дуже коротко [... ] Діти були для батька життєвим
пріоритетом, Нас з сестрою залюбки іменував чеським
означенням: «Це мої голчічки». Дуже часто з нами грався.
Навіть в останні години життя ми з ним будували замок з
каміння на невеличкому острівці серед озера»1 [2].
Інтенсивна й наполеглива праця підірвала його здоров’я.
Після відкриття виставки картин угорського художника В.
Аба-Новака,
підготовка якої значно вичерпала його сили, він із сім’єю
вибрався у відпустку – до рідного краю дружини Хлумецьнад-Цидліною. Там він у гарний літній сонячний день
вибрався з восьмирічною дочкою Тамарою скупатися у
близьке озеро. Нирнувши у воду, в нього виник інфаркт і він
втопився на 38 році життя. Похоронено його в Кошицях при
1

Там само.
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великій участі громадськості, його учнів та друзівхудожників. На похороні грав траурні мелодії його
улюблений духовий оркестр та виголошувалися прощальні
промови. На адресу Східнословацької галереї надійшло
багато листів та телеграм співчуття з Чехословаччини та з-за
кордону [7]1.
У згадуваному вже некролозі про його життя і смерть
сказано: «Художник Войтех Кальна жив, працював і творив
як грайливий метелик. Жив у надзвичайно швидкому темпі,
ніби відчуваючи, що мусить
поспішати, бо часу залишається обмаль [... ] Інтенсивне
життя, напру-жена діяльність, а з цього випливаюча
перевтома, надломили і без того його крігке здоров’я. Він не
вмів шанувати себе, не вмів відмовитись від покладених на
нього завдань, хоч вони вимагали надзвичайного напруження
[…] Передчасно відійшов митец, який, викликав надії,
людина, яка мала багато друзів. Його і люди відмінних
поглядів не могли не любити”[3]2.
Картини В. Кальни і після смерті появлялися на
виставках вдома і за кордоном. Найбільша їх колекція
зберігається в Східнословацькій картинній галереї в
Кошицях. Інші є в Національній галереї в Празі, в картиних
галереях Пряшева, Татранської Ломниці (де він мріяв
заснувати філіал Кошицької галереї), в родині художника
тощо. Свого часу кілька його картин знаходилися в
Східнословацькому металургійному комбінаті. Їх доля мені не
відома.
В Кошицях з нагоди «круглих» ювілеїв В. Кальни
відбувалися вечори, присвячені вшануванню його пам’яті.
На вечорі з нагоди 70-ліття з дня його народження 14
жовтня 2005 року із зворушливими спогадами про чоловіка
виступила дружина Ірина та молодша дочка Тамара
Хадрабова[8] 3.
Всі вони зберігаються в архіві Східнословацької галереї в
Кошицях.
2 -jp.- Za maliarom Vojtechom Kálnom // Východoslovenské noviny. –
13. 8. 1963. – Č. 192. – S. 3.
3 Večer. – Košice, 13.10.2005.
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Статті про В. Кальну є майже в усіх чеських і словацьких
енциклопедіях та довідниках образотворчого мистецтва [9]1.
Майже в кожній з них підкреслено його закарпатське
походження та навчання у А. Ерделі, Й. Бокшая та Ф.
Манайла. Лише в Україні, де він народився і здобув початки
своєї художньої освіти, досі я не знайшов найменшої згадки
про цього визначного вихідця із закарпатської художньої
школи.
Варто
було
би
проломити
цю
мовчанку
влаштуванням виставки картин В. Кальни в Україні та
виданням публікації про нього. Він на це вповні заслуговує.
08. 05. 2010 р.

Найважливіші статті про В. Кальву: -jp.- Za maliarom Vojtechom
Kálnom // Východoslovenské noviny. – 13. 8. 1963. – Č. 192. – S. 3.;
Miškovič J.: List k návštevníkovi. Úvod ku katalógu Vojtech Kalna.
Z tvorby. 1957 – 1960. – Košice, 1960. – S. 5-7; Haščáková-Vizdalová G.
Profily. Stručný prehľad výtvarných umelcov pôsobiaciach na východnom
Slovensku od roku 1900 po súčasnosť – Košice, 1982; Toman P. Nový
slovník československých výtvarných umělců. D. III. Dodatky. Praha. – S.
91.; Encyklopédia Slovenska. D. III. – Bratislava 1979. – S. 25; Hybáčová
B. Ľad by sa pri ňom roztopil // Slovenský východ, 13.10.1995; Klesa P.
Spomienka na Vojtecha Kalnu // Slovenský východ, 19. 10. 1995. – Č.
242. – S. 2; bca: Majster Kalna... Rad maľoval slnečnice // Večer, 13.10.
1995. –Č. 197.
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Похорон В. Кальви: батько та мама з доньками 1963 р.

185. З Парижа.
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121. Свято на будівництві.
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132. З німецького концентраційного табору.
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136. Зимова дорога.
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MALOVAL HERMENSZ REMBRANDT VAN RIJN SKUTEČNĚ
PORTRÉT JANA AMOSE KOMENSKÉHO?
František Hýbl
V první třetině roku 2006 byly v českých novinách
uveřejněny dvě obsáhlejší zprávy o objevení Rembrandtova
portrétu Jana Amose Komenského. Stalo se tak na základě
vernisáže výstavy v Amsterodamu, u příležitosti 400. výročí
umělcova narození.
Dne 6. dubna 2006 deník Právo1 na titulní straně otiskl
článek Petera Kováče z Amsterodamu Objeven Rembrandtův
portrét Komenského. Autor v něm píše, že holandský profesor
umění Ernst van de Wetering 2 identifikoval portrét muže na
Rembrandtově obraze, patřícímu florentské Galerii Uffizi, jako
Jana Amose Komenského. Portrét byl v minulosti obvykle
označován za Starého muže nebo Starého rabína. Pisatel této
zprávy pořídil s Weteringem rozsáhlý rozhovor, který pak
v Právu pokračoval na straně deváté pod názvem Rembrandt
namaloval Komenského.
Profesor Wetering, který se zabývá od šedesátých let
dvacátého století dílem Harmensze Rembrandta van Rijna
(1606-1669), je považován za současného největšího světového
znalce díla tohoto nizozemského umělce 17. století, shromáždil
přesvědčivá fakta o svém konečném soudu: Komenský bydlel
nedaleko Rembrandtova ateliéru ve čtvrti Westermarkt na
Prinsengrachtu. Tento věhlasný malíř portrétoval rodinné
příslušníky de Geerů a Tripů, mecenášů Učitele národů a pak i
osobního lékaře Rembrandta, Komenského, Tripů i de Geerů,
profesora-doktora medicíny Mikuláše Tulpa (1593-1674).
Podrobnosti o přesvědčivých důkazech a vzájemných
vztazích Rembrandta s Komenským slíbil Ernst van de
Wetering, že uveřejní v připravovaném německém katalogu pro
reprízu amsterodamské Rembrandtovy výstavy v Berlíně
v srpnu roku 2006.
Po článku v Právu o čtyři dny později 10. dubna 2006 vyšel
na první a páté straně Mladé fronty DNES exkluzivní rozhovor
Johanny Grohové s Ernstem van de Weteringem pod názvem
Rembrandtův Komenský je vzrušující objev. 3
Jestliže Wetering v rozhovoru pro Právo tvrdil, že na
Rembrandtově portrétu je z 99 % J. A. Komenský, zde připouští
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90 % pravděpodobnost. Zmiňuje se také o článku z roku 1915,
který vyšel v českém listu Novina. Jednalo se o sedmistránkové
pojednání Gustava Jaroše (Gammy) 4, uveřejněné v prvním
ročníku 5. čísla Noviny z 29. října 1915 na stranách 65-71,
redigovanou dr. Janem Herbenem pod názvem Maloval
Rembrandt Komenskéh? (Domněnka umělecká).
Tento Jarošův příspěvek byl přeložen panem Josstem do
holandštiny a uložen
v Knihovně hermetické filozofie
v Amsterodamu. Před rokem byl E. Wetering na něj upozorněn
J. R. Ritmanem. Weteringa zvláště zaujal Jarošův popis
fyziognomie portrétovaného a zmínka o rodině de Geerů. Po
vyčištění a rozsáhlé restauraci obrazu na letošní jubilejní
Rembrandtovu výstavu se ještě více zvýraznily popisované
obličejové rysy Učitele národů. Podstatně nic nového toto
pojednání nepřineslo. Je obdobné s fakty, která uveřejnila
Novina na několika místech v roce 1915.
Do Florencie se dostal Rembrandtův obraz těsně po smrti
Komenského, neboť zdejší zámožná rodina Ferdinanda
Medicejského se věnovala shromaždování zvláště portrétů
významných představitelů vědy, kultury i politiky.
Osobně jsem s netrpělivostí očekával vydání berlínského
katalogu. E. Wetering pouze na jedné stránce popisuje hlavu
portrétovaného muže, jeho postoj, oblečení a hlavně rysy
obličeje. Nakonec dochází k názoru, že tento portrét je obdobný
s Rembrandtovým portrétem Jacoba Tripa z roku 1661.
V rozhovorech v obou českých denících a pak i v katalogu
na straně 394 nesprávně zaměňuje Wetering českého bratra
Komenského za moravského bratra.
Obdobně jako Gustav Jaroš v příspěvku otištěném v Novině,
tak i prof. Wetering srovnává Rembrandtův portrét, zvláště pak
obličejové části s portrétem Komenského od Rembrandtova žáka
Juriaena Ovense (1623-1678). 5
Tento Weteringův soud jednoznačně potvrzuje téměř
devadesátitelý názor profesora pražské univerzity Karla Chytila
a zvláště pak Gustava Jaroše-Gammy, že muž, kterého
portrétoval Rembrandt je Jan Amos Komenský.
To, že tomu tak může být, potvrzují i další ohlasy na toto
tvrzení, otištěné v Novině na konci roku 1915. Tak např. na
straně 104 je otištěn krátký postřeh Maxe Švabinského pod
názvem Maloval Rembrandt Komenského? (Panu dru. J.
Herbenovi, redaktoru Noviny.) Pro autencitu ho doslova cituji: «
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Drahý příteli! K článku Maloval-li Rembrandt Komenského,
dovoluji si Vám skromně sděliti – snad Vás to bude zajímat – že
jsem roku 1914 v dubnu se ženou byl v Palazzo Pitti ve Florencii
a pohleděv na obraz Rembrandtův, že jsem řekl ženě: « Koukej,
to je Komenský. “ Ovšem dále jsem na věc nemyslil. – Také
malíř Vejrych 6, který portrét Komenského v Rejks museum
v Amsterodamu kopíroval, když uviděl Rembrandtův obraz
v Gallerii Pitti, tvrdil, že je to Komenský. Snad to bude zajímat
pana Gammu. Nemohl jsem odolat, abych Vám to nesdělil. Se
srdečným pozdravem Váš M. Švabinský. “
V témže ročníku Noviny na straně 125 je krátká zpráva
Rembrandt-Komenský od Josefa Tůmy 7, který zmiňuje výrok
Josefa Úlehly 8, pronesený v redakci Dědictví Komenského v roce
1910, když připravovali k tisku Ovensovu podobiznu
Komenského; «…ředitel Úlehla upozornil na ryze slovácký výraz
jejího obličeje, jmenovitě na silně vystupující lícní kosti, a shoda
tato může býti novým dokladem, že Rembrandt maloval našeho
arciučitele …“
Reprodukci Ovensova i Rembrandtova portrétu Komenského
otiskla i redakce Českého Světa s krátkým, ale výstižným
slovním doprovodem od Františka Sekaniny a Karla Durynka. 9
O podobiznách Komenského v Českém Světě a dalších
skutečnostech okolo Rembrandtova Komenského je tato krátká
informace
v Novině:
«Ke
studii
Rembrandt-Komenský.
Zaznamenáváme, že o věci vykládali 29. listopadu 1915
v přednáškové schůzi Kruhu pro pěstování dějin umění v Praze
(v Klementině) pan Dr. Karel Chytil a pan Dr. V. V. Štech. Dobře
prospěla rozeznámení obrazu Rembrandtova redakce Českého
Světa (F. Sekanina a Karel Dyrynk), která v čís. 11. otiskla ve
velkých pěkných reprodukcích obě podobizny (florenckou i
amsterodamskou) vedle sebe, takže zračitá podobnost jejich je
na očích. – Kazatel svobodné reformované církve v Praze pan A.
Adlof zvolil si věc tuto a některé myšlenky studie Gammovy za
thema svého kázání, které konal jedné z minulých nedělí
v modlitebně své církve v Soukennické ulici.“ 10
V závěru roku uveřejnila Novina další zprávu O
Rembrandtovi-Komenském od ing. Jana Friče z Čáslavi: « Můj
otec inženýr Jan Frič v Hradci Králové zabývá se delší dobu
studiem Rembrandta a naposled 14. dubna 1915 napsal C. k.
akademii umění v Praze dopis, ve kterém se tázal, bylo-li
vyšetřeno, zda Komenský byl Rembrandtem malován, a
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upozornil přímo na podobiznu starcovu v galerii Pitti ve
Florenci. Akademie odpověděla dopisem ze dne 17. dubna 1915,
že se podobnými věcmi nezabývá a že postoupila dopis
Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách. Odpověď na
tento dopis posud nedošla, a o tomto thematu bylo pojednáno
v listopadovém čísle Vaší Noviny … Bylo by spravedlivo veřejně
upozorniti na otcův dopis, jehož obsah a domněnka s článkem
Noviny náhodou se shodují …”11
Novina pak ještě na třech místech nabízela tuto
Rembrandtovu podobiznu na křídovém papíře a také na Japanu
za 20 haléřů. 12
V Příloze Přerovského Obzoru ze dne 14. listopadu 1920
kustod Muzea Komenského v Přerově učitel Rudolf Vanýsek 13
v článku O podobiznách Komenského podrobně popisuje
jednotlivé umělce, kteří portrétovali Učitele národů za jeho
života a také podrobně rozebral již zmíněné Jarošovo tvrzení.14
Pozoruhodné jsou fotografie dvou Rembrandtových děl,
které dne 7. listopadu 1934 věnovala přerovskému muzeu paní
ředitelka Libuše Kozáková.15 Josef Krumpholc16 se domníval, i
zde by mohl být starým mužem Jan Amos Komenský.
V roce 1963 vyšla ve Státním pedagogickém nakladatelství
v Praze reprezentativní kniha Jan Amos Komenský. Život a dílo
v dokumentech a v českém výtvarném umění od autorů Dagmar
Čapkové, Jiřího Kyráška a Jindřicha Šámala Posledně
jmenovaný zpracoval druhou část této reprezentativní publikace
– Jan Amos Komenský a české výtvarné umění. Zmiňuje se zde
také o názoru Gustava Jaroše-Gammy i diskusích V. V. Štecha
a K. Chytila z druhého decennia dvacátého století, že by mohlo
jít o podobiznu J. A. Komenského. Jindřich Šámal však o tomto
Jarošově soudu v závěru píše: «… Při velké jubilejní výstavě
Rembrandtově uspořádané v roce 1956 v Holandsku byla
uvedena jako portrét starého rabína, pravděpodobně Saula
Levyho Morteyra, s kterým se Rembrandt znal. Tím také
s konečnou platností bylo rozhodnuto o Gammově vlastenecké
myšlence, která mu vyšlehla před tímto obrazem roku 1914, že
je to náš Amos Komenský.”18
V téže době, kdy vyšla zmiňovaná kniha, vydalo Výtvarné
nakladatelství
Orbis
v Praze
soubor
deseti
pohlednic
s podobiznami J. A. Komenského Georgese Glovera (1642),
Crispyna de Passe (1657), Christiana Hagense (1670), J. Nouala
(po r. 1670), Mikoláše Alše (1898), Václava Brožíka (po r. 1881),
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Maxe Švabinského (po r. 1920), neznámého autora a pak
Harmenszona Rembrandta van Rijna. Týž soubor pak
v šedesátých letech vytiskla Polygrafia v Lipníku nad Bečvou pro
Vlastivědný ústav v Přerově.
Vztah Rembrandt – Komenský inspiroval v letech 19361938 v Praze i významného umělce Oskara Kokoschku
k napsání divadelní hry a k nakreslení rozmluvy těchto dvou
osobností v roce 1976.19
Před osmi roky jsem navštívil florentskou Galerii Ufizzi. Při
pohledu na Rembrandtova Komenského jsem neodolal pokušení
a obraz jsem si vyfotografoval v domnění, že je tam dost světla a
fotoaparát nebleskne. Zmýlil jsem se. Byl jsem rázně
napomenut a předveden k výslechu k vedení galerie. Naštěstí
jsem měl přerovský soubor podobizen Komenského. Kurátor
sbírky po přečtení názvu předložené reprodukce a mé vizitky
upustil od potrestání a ukázal mně hlavní katalog obrazů, kde u
tohoto Rembrandtova obrazu byl název Portrét starého muže či
rabína. Snímek mi nezničili a tak mám v osobním fotoarchivu
tento portrét v jeho původním vyřezávaném dřevěném rámu,
neboť po loňské restauraci díla byl na výstavách
v Amsterodamu a pak v Berlíně již v jednoduchém dřevěném
rámu.
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ТВОРЧІСТЬ ВІДОМИХ СКУЛЬПТОРІВ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ
ЕДМУНДА САМОВОЛЬСЬКОГО ТА МАРКА ВЕДРЕША
Аттіла Коприва,
кандидат мистецтвознавства
Анотація. Стаття присвячена дослідженню творчості
двох видатних скульпторів кінця ХІХ та початку ХХ ст. які
народилися на Закарпатті Е. Самовольського та М. Ведреша,
плідно працювали на теренах Європи, зокрема АвстроУгорщині.
Ключові слова: скульптура, скульптурний ансамбль,
творчість, проект.
Явище закарпатського мистецтва ХІХ століття формує
ціла низка відомих талановитих персоналій, які здобували
художню освіту в умовах Австро-Угорської монархії та мали
можливість вдосконалюватися під впливом найновішого
мистецтва Європи. В останній час з’являється доволі багато
публікацій, спрямованих на дослідження мистецтва ХХ
століття, де переважно йдеться про досягнення та мистецькі
новаторства у закарпатському живописі, графіці та
прикладному
мистецтві.
Але
в
українському
мистецтвознавстві майже зовсім невідомо про долю
талановитих і відомих майстрів скульптури, які отримали
загальноугорське та світове визнання. Тому основним
завданням даної роботи є дослідження творчості двох
яскравих художників європейського значення родом із
колишньої Ужанської жупи – Едмунда Самовольського та
Марка Ведреша (Вайнбергера).
Едмунд Самовольський народився 26 грудня 1878 року в
с. В. Березний. Закінчивши 4 класи ужгородської гімназії,
перейшов до навчання в ужгородську керамічну спецшколу.
Після її закінчення на завжди пов’язує своє життя із
мистецтвом, а саме скульптурою. Невдовзі переїжджає до
Будапешту де протягом 5 років навчається у школі
прикладного
мистецтва
під
керівництвом
відомого
скульптора Матрої. Пізніше працює в майстерні Дьердя Зала
і Йожефа Ронаї. Далі продовжує навчання в Італії, Мюнхені
та Парижі.
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Митець уперше дебютує зі своїми творами на виставці в
палаці мистецтв м. Будапешт у 1902 році. Перші його роботи
– це переважно скульптурні портрети, якими молодий
скульптор і привернув увагу шанувальників та критиків
мистецтва. Одним з його найбільш знаних портретів є
погруддя угорського письменника Габора Дойко (м.
Ужгород), який в останні роки життя пересилився до
Ужгорода і викладав у гімназії Другетів аж до самої смерті.
Також до його ранніх творчих робіт відноситься скульптура
графа Рожнівського, Франтішка Андраші та пам’ятник
борцям за свободу, який був виконаний у співавторстві із
найвідомішим на той час угорським скульптором Яношом
Гарваї. Мистецтвознавець Ліка Кароль в одному із угорських
видань публікує результати конкурсу на виконання даного
пам’ятника. Відзначається, що у конкурсі на кращий проект
брало учать 18 учасників, авторами яких були найвідоміші
на той час угорські скульптори. Жодна з робіт не переконала
журі, з цієї причини виконання пам’ятника було відкладене.
Але художня рада зробила закупку п’яти найкращих, на їх
думку, творів, на що було виділено 800 угорських корон.
Серед закуплених творів був і проект Самовольського у
співавторстві із Гарваї. Виконаний скульптурний ансамбль
пізніше був встановлений у м. Кошіце (тепер Словачина), а у
1919 році знищений.
На початку ХХ ст., після тривалого часу відбудови
базиліки Св. Степана у Пешті Самовольський виконує
барельєфи апостолів, які стали окрасою головних воріт
базиліки. Вони відрізняються реалізмом, пластичністю
форми, академічною грамотністю на той час вже досить
знаного скульптора. Вже у 20-річному віці Самовольський
отримує всеугорське визнання, його активна участь в
конкурсах та найпрестижніших державних грантах майже
завжди увінчувалась успіхом.
Про пам’ятник борцям за незалежність у Будапешті,
який з різних причин так і не був встановленим, є чи мало
історичних відомостей. Коли угорська держава запланувала
широкомасштабний проект пам’ятника в 1882 році,
адміністрація столиці сформувала раду для проведення
конкурсу на кращий проект та ініціювала збір коштів на
виготовлення майбутнього твору. У 1889 році було оголошено
конкурс на кращий проект. Із конкурсних робіт в квітні 1891
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року на засіданні журі визначило, що достойний проект досі
так і не народився. У вересні 1903 року було оголошено
новий конкурс, але тоді вже паралельно був визначений
гранд на скульптуру Лайоша Кошута.
У квітні 1905 року конкурс на пам’ятник борцям за
незалежність також пройшов безрезультатно, але незабаром,
уже втретє, було оголошено конкурс. Він пройшов у 1906
році, де вже було визначено місце пам’ятника на пл.
Визволителів (на місті знесеної казарми). Зважаючи на
різноманітну критику у цьому ж році було сформовано раду і
журі, яку складали не тільки відомі мистецтвознавці,
художники, але і серйозні шанувальники та меценати. В
травні 1907 року рада на чолі з Гаусманн Алайошом
визначила 22 проекти, які було допущено до конкурсу.
Перші 5 кращих робіт було відзначено, а найкращим
визнано роботу двох молодих скульпторів: Едмунда
Самовольського та Іштвана Гача. Саме їм доручили
виконання
цього
знакового
для
всієї
Угорщини
скульптурного ансамблю.
Робота над скульптурою розпочалась у досить швидкому
темпі. Проект двох скульпторів позитивно сприйняв мер
міста Я. Барці, який також усіляко підтримував виконання
відзначеного твору. Художники зобов’язалися виконати
скульптурний ансамбль до 1917 року і передати його місту. В
перші два роки скульптори наполегливо працювали та
виконували все за планом, формуючи попередні макети.
Художня рада систематично слідкувала за процесом
виконання та вносила окремі корективи, які митці повинні
були брати до уваги. Із-за цього почалися невеликі затримки
у часі, що вплинуло на ритмічність виконання макетів. Але в
1909 році макет скульптурного ансамблю було представлено і
сприйнято з дуже позитивною критикою. Наприклад у
відомому мистецтвознавчому виданні «Мистецтво» читаємо:
“У центрі скульптурного твору ми бачимо Гадура∗,
виконаного з каменю, уособлення величі та сил, перед ним
геній свободи прямує вперед».
Основна ідея твору – це вічна війна угорців за свободу й
незалежність, яку очолює сам Господь (Гадур) для
∗

Гадур (Hadúr, Hadak Úra – з угорської дослівно означає Господь
армії) – Господь, який очолює військо у боротьбі за правду та свободу.
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увіковічення слави та перемоги угорського народу.
Композиційним центром стала саме його фігура, як
уособлення Бога війни в угорській міфології, що має глибоку
сакральну суть. Цей персонаж оспіваний Араньошракоші
Секей Шандором та Ворошмарті Мігайом. У центрі
скульптурного ансамблю згруповано різні символічні персони
угорської нації: справа – Кошут, зліва – Петефі, витесані з
каменю виступають теж як одні з головних персонажів.
На передньому плані можна побачити низку людей, між
якими проїжджає військова колісниця, “біга», котра вилита з
бронзи (зараз знаходиться в музеї історії війська, м.
Будапешт). На задній частині роботи обабіч ми бачимо
рельєф, де зображено сцену кровної клятви вождів семи
угорських племен. У центрі спроектовано обеліск, на верху
якого на 4-х колонах мав стояти дев’яти метровий Гадур.
Крайня позначка пам’ятника сягала би 25 метрів. Фігури, які
доповнюють скульптурний ансамбль, сягали б 3-х метрів, а
військова колісниця планувалась удвічі більша, ніж реальні її
розміри.
До першої світової війни було виконано тільки гіпсові
моделі цього грандіозного скульптурного ансамблю, з яких
деякі фрагменти були представлені на загальноугорській
виставці 1913-1914 року в національному палаці мистецтв
та отримали золоту медаль. Про це свідчать документи ради
з виготовлення пам’ятника визволителям (1883-1924 рр.) (АІІ-13 Будапешт документи лічильної комісії). У цьому ж 1914
році, Самовольський помирає, а Іштван Гач, відправлений
на фронт, потрапляє до російського полону. З полону він
повернувся тільки у 1920 році та продовжив наполегливо
працювати над державним замовленням, не зважаючи на
те, що у 1918 році за рахунок знецінення угорських грошей
(угорської корони) зібрана на пам’ятник сума повністю
втратила свою початкову вартість.
Фігури та рельєфи, які до 1914-го року не встигли
виконати у співавторстві з Самовольським, Гач моделює сам,
але з невідомих причин проект втрачає свою актуальність,
тому пам’ятник так і не був завершеним. Гіпсові взірці
скульптурного ансамблю були перевезені у підвали базиліки
Св. Стефана.
У 1944 р. будапештський центральний архів виграє
тендер на отримання приміщення у підвалах базиліки, де
38

зберіглися відомі скульптури. І тільки у 1989 архів
переходить в іншу будівлю.
Угорська національна галерея має на обліку кілька творів
Едмунда Самовольського, які відрізняються високою
професійністю, впевненістю у трактуванні форми та
академічною довершеністю, зокрема, це скульптури:
“Чоловік з лопатою, або Працівник залізниці», “Портрет М.
Погань», «Портрет скульптора Я. Гарваї», «Портрет Паули
Крес», та ін. У м. Кішкунгалаш парк музея Яноша Торми
оздоблює скульптура, що зображує втечу оголеної жінки,
виконанану Едмундом Самовольським у співавторстві з
Самуїлом Корнелом. Скульптура виконана ще в 1910 році.
Високу оцінку творам Едмунда Самовольського дає
відомий угорський мистецтвознавець, критик, головний
редактор
журналу
“Мистецтво»
Кароль
Ліка:
«жар
романтизму
та
різноманітність
форм,
які
сміливо
переступають конвенціональні схеми, дійсно вражають
своєю витонченістю та довершеністю».
У 1905 році Едмунд Самовольський брав участь з однією
скульптурою у 6-му венеціанському біенале. Організаторами
угорського павільйону в той час був Євжен Радішеч, Міклош
Смречані та відомий вже на той час мукачівський
живописець Берталан Карловскі. Саме у цьому біенале зі
своїм скульптурним твором вперше брав участь ще один
молодий, але на той час вже досить відомий скульптор родом
з Ужгорода – Марк Ведреш.
Марка Ведреша сміливо можна віднести до низки
відомих скульпторів ХХ ст. світового значення, про це
свідчить його творчість та європейське визнання. Початок
його творчого життя був зосередженим в рідному місті
Ужгороді, де він відвідував школу прикладного мистецтва та
навчався керамічного ремесла. У 1895 р. він їде в Мюнхен,
де навчається рисунку у вільній школі мистецтв Шімона
Холоші. З 1897 по 1900 р. Ведреш навчається в академії
Юліана у Парижі. Його безпосереднім вчителем стає відомий
на той час скульптор Лауренс П. У Франції він знайомиться
із Роденом, який зробив на художника особливий вплив, що
чітко позначилося в імпресіоністичній манері ранніх робіт
Ведреша, зокрема, у відомій його скульптурі “Каїн». З часом
він стає учнем Родена, багато часу проводить у бесідах з
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всесвітньо відомим скульптором, пише про нього та його
творчу спадщину в угорських мистецтвознавчих виданнях.
Вже з 1899 року Ведреш бере активну участь на державних всеугорських виставках, а з 1911 р. виставляється разом
із найбільш сучасними на той час художниками Угорщини –
творчою групою “Мистецтво вісьмох».
З 1902 по 1914 рік він живе і працює у Флоренції. Його
безпосереднім наставником стає відомий скульптор Гільдебрант, який працював у стилі класицизму. Мала пластика та
рельєфи Ведреша того часу перекликаються із скульптурними творами раннього ренесансу.
У 1919 році Ведреш отримує дозвіл на викладання в
угорському інституті образотворчого мистецтва, отже,
розпочинає також педагогічну діяльність. Але з 1925 року він
знов їде до Флоренції.
Виконані скульптурні твори цього періоду вже позначені
впливом кубізму, зокрема, творчості П. Пікассо. Саме цей
період можна відзначити періодом розквіту активної творчої
діяльності М. Ведреша, яка принесла йому світове визнання.
Його твори виставляються у Парижі, Берліні, Відні, Венеції,
Лондоні, Кельні та Амстердамі. Великою низкою нагород та
премій відзначено його твори: золота медаль у Відні,
відзнаки у Парижі, Лондоні та Сан-Франциско. Саме в цей
час він виконує ряд замовлень скульптурних проектів, які
оздоблюють парки та площі Італії та Швейцарії.
З 1935 року Ведреш знову повертається в Угорщину та
звертається
до
традиційних
засобів
класицистичної
скульптури, прикладом є його відома скульптура “Чоловік,
що набиває косу». Вже у наступному році галерея “Тамаш» в
Будапешті організовує персональну
виставку
Марка
Ведреша. В 1946 р. музей Ернста (м. Будапешт) організовує
Ведрешу другу персональну виставку, а в 1948 році він
організовує ще одну персональну виставку в майстерні
відомого угорського живописця Адольфа Фейнєша (м.
Будапешт), після чого Фейнєш навіть пише портрет з тоді
вже знаменитого скульптора. Одною із найбільш відомих
пізніх робіт Ведреша є “Фонтан юності» (зараз “Фонтан
миру»), до виконання якого приступає 1945 року. Саме ця
робота особливо виділяється із скульптурних взірців
соцреалізму своїм неординарним класицистичним підходом.
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При житті Марк Ведреш був двічі удостоєний премії
Ласло Кошута та отримав звання народного художника
Угорщини. Помер відомий скульптор 1961 році у Будапешті
в 91-літньому віці. Посмертні виставки творчості Марка
Ведреша відбулися в 1965, 1966, 1977 рр. у галереї ім. Чока
(м. Сейкешфегервар).
Багато з мистецтвознавців другої половини ХХ ст.
називають Марка Ведреша одним із найяскравіших
скульпторів угорського модерну. Серед них такі відомі
науковці як Л. Карой, А. Елек, Л. Гітлер, Т. Ковач та інші.
Приміром, Артур Елек пише, що скульптури Ведреша як
автохтонне мистецтво, існують згідно власних природних
закономірностей, які народжуються із природи самого
матеріалу та апперципіальні1 з якостями людини та її
споглядань.

ЛІТЕРАТУРА
1.Heitler L. Vedres Márk (Ведреш Марк) // Mővészet.
Budapest, 1973.
2.Kovács P. A tegnap szobrai (Скульптури з минулого)/
Fejezetek a magyar szobrászat közelmúltjából (Сторінки з
минулого угорської скульптури) / Szombathely, 1992.
3.Change Cover. Vedres Márk firenzei szobrai 1925-1934
(Флорентійські скульптури Марка Ведреша 1925-1934 ) //
Каталог виставки. Magyar Nemzeti Galeria. Bp., 1958.
4.Lyka Károly. Szobrok – Vedres Márk és szobrai
(Скульптури – Марк Ведреш та його скульптури ) //Mővészet.
(12 випуск № 9). Bp., 1913. С. 326-334.
5.Lyka Károly. Szamovolszky Ödön 1878 – 1914
(Самовольський Едмунд1878 – 1914 ) // Mővészet. (14 випуск
№ 1). Bp., 1915. С. 53-55.
6. (Veinberger) Vedres Mark. Rodin (Роден) // Nyugat, №
23. Bp., 1917.
7.LÁSZLÓ GY. Вступ (до каталогу виставки М. Ведреша).
Pápa, 1973.
Апперципіальність – з лат. – (appercipiale) – чітке розуміння,
яскраве сприйняття.
1

41

8.BENCZE L. Вступ (до каталогу виставки М. Ведреша).
Csepel Galéria, Budapest, 1973.
9.SZIJ B. Érzékletes mőelemzések (Чутливий аналіз творів)
// Mőhely № 1. Bp., 1987.
10. POGÁNY Ö. G. A szülıföld szellemében (У дусі рідної
землі)// Mővészet № 7. Bp., 1987.
11. POGÁNY Ö. G. Hiteles festıi vallomások (Правдиві
мистецькі зізнання) // Napló № 53. Bp., 1997.
12. Maróti Géza. A szabatságharc szobor pályaterve (План
тендеру на виконання пам’ятника борцям за свободу) //
Рукопис зб. в Угорській національній галереї.

42
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В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ УКРАИНЫ
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Аннотация: На примере жизни и творчества мастера
раскрываются
неизвестные
страницы
развития
изобразительного
искусства
и
зарождения
высшего
художественного образования Украины.
Ключевые слова: культура, традиция, национальная
культура, творческое наследие, художник, творчество,
живопись.
Культура Украины немыслима без имени Алексея
Афанасьевича Кокеля, которой он отдал целую жизнь и
творческий труд. Председатель Верховной Рады Украины,
академик и вице-президент Национальной Академии наук
Украины В. М. Литвин отмечает, что А. А. Кокель «заложил
основы высшего художественного образования в Украине,
вошел в историю украинской культуры, как основатель
украинской станковой живописи, воспитатель плеяды
выдающихся мастеров кисти Украины».
Чуваш по национальности, блестящий воспитанник
Петербургской Академии художеств, великий мастер,
талантливый педагог, оставил богатое творческое наследие,
однако незаслуженно забыт потомками.
Алексей Афанасьевич (Афанасьев) Кокель родился 13
марта (1 марта по старому стилю) 1880 года в селе Тарханы
Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Батыревского
района Чувашской Республики) в семье чувашского
крестьянина. Умер 4 февраля 1956 года в г. Харьков.
Алексей учился в Тарханском сельском начальном
училище с большим интересом и любознательностью, по всем
предметам успевал на «отлично». Его звонкий голос в хоре
местной церкви вызывал восхищение. Но однажды
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случилось ужасное: «на третьем году посещения школы
жестоко простудился и заболел костным туберкулезом» [1. С.
1], от последствий которого, несмотря на неоднократное
лечение, избавиться полностью так и не смог. Коварная
болезнь давала знать о себе всю жизнь.
После окончания училища в двенадцатилетнем возрасте
он поехал в столицу губернии для поступления в Симбирскую
чувашскую учительскую школу, но из-за болезни не был
принят. Пришлось расстаться с заветной мечтой – учиться.
Думалось, навсегда. Доступным оказалось лишь желанное с
детства рисование, и юноша весь ушел в занятие, ставшее
целью и смыслом жизни, помогавшее преодолевать жестокий
недуг.
«По возвращении домой, в село, – отмечает художник в
«Автобиографии», – я, не обладая достаточным здоровьем для
физической работы, совершенно отпал как помощник для
родителей, и мне не мешали заняться любимым делом –
рисованием.
Надо сказать, что как только в школе я получил в руки
карандаш, грифель и грифельную доску, я приступил к
рисованию домашних птиц и животных – в профиль, фас
мне не давался. Развитие в этой области шло успешно. Все
немногочисленные
иллюстрации
небольшой
школьной
библиотеки самого разнообразного содержания я дома по
ночам копировал с огромным прилежанием и любовью.
В нашем селе не было «художника», и слух о моих
способностях быстро распространился, я стал получать
заказы как от местных, так и от дальних крестьян на
изготовление икон и картинок религиозного содержания.
Обычно эти заказы накоплялись к праздникам. Все это
писалось на бумаге самодельными водяными красками,
покупались только фуксиновые» [1. С. 1-2].
На заработанные от продажи картин и икон деньги
Алексей приобретал у коробейников книги сытинского
издания в пестрых, цветных обложках – Н. В. Гоголя «Кузнец
Вакула», «Тарас Бульба» и др.
Решающую роль в жизни юного самобытного таланта
Алеши сыграли управляющие Тарханским лесным удельным
имением коллежский советник, украинец И. П. Левченко и
ученый-лесовод, титулярный советник В. Ю. Раубе. Жена В.
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Ю. Раубе, Мария Вячеславовна – художница-любительница,
станет его первой учительницей рисования.
В повороте своей дальнейшей судьбы А. А. Кокель обязан
другому случаю. Случаю трагическому. Летом 1899 года
Поволжье постигло страшное бедствие – засуха. Погиб
урожай, начались голод, эпидемии. В Тарханах, как и
повсюду, умирали и стар и мал, пал весь домашний скот.
В это страшное время болезнь А. А. Кокеля обострилась.
Спасла его от верной гибели лишь помощь, подоспевшая из
Петербурга,
–
студентки
Петербургского
женского
медицинского института Анна Виноградова и родственница
В. Ю. Раубе Мария Варганова. «Меня показали им как
больного, – пишет в «Автобиографии» А. А. Кокель. – К этому
времени у меня было пять открытых ран (язв). Был
приглашен также и земский врач, до сих пор лечивший меня
<…>. Стены черной избы, в которой протекало мое детство,
были до отказа увешаны моими работами, которые служили
образцами для заказчиков» [1. С. 2]. Девушки были
потрясены прекрасными работами тяжело больного юноши
и, не сдерживая своего восхищения, назвали его «чувашским
Рафаэлем». Мария сумела убедить родственников в
необходимости спасения юного дарования, и на семейном
совете Раубе было принято решение отправить Алексея в
Петербург на операцию «и при счастливом исходе последней
оставить учиться в Петербурге» [1. С. 2].
Так семья В. Ю. Раубе и студентки помогут будущему
художнику излечиться от смертельной болезни у лучших
врачей в Петербурге и затем поступить в Петербургскую
Академию художеств.
Здесь талантливый самородок был любовно выпестован
В. Е. Маковским, И. Е. Репиным, П. П. Чистяковым, Н. Д.
Кардовским. Соучениками А. А. Кокеля были ставшие
впоследствии
не
просто
именитыми,
а
великими
художниками И. И. Бродский, Л. А. Бруни, М. Б. Греков, Б.
Д. Григорьев, Е. Г. Гуро, А. В. Лентулов, Н. И. Фешин, П. Н.
Филонов, М. З. Шагал, В. И. Шухаев, А. Е. Яковлев. Эти
имена
Учителей
и
Учеников
ярко
раскрывают
непревзойденную творческую среду великой русской
художественной культуры.
Окончив в 1912 году Петербургскую Академию
художеств с отличием, он стал первым из чуваш,
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получившим звание художник и для совершенствования
мастерства по индивидуальной программе был направлен в
пенсионерскую поездку во Францию, в Германию и Италию.
Его дипломной работой явилась картина «Чайная», которая в
числе избранных произведений лучших русских художников
в 1913 году – в год 300-летия царствующего дома
Романовых,
экспонировалась
на
XI
международной
художественной выставке в Мюнхене. Среди ее посетителей
нерусская фамилия Кокель русского художника внесла
некоторую интригу. Ее разгадку начали искать в
аристократических корнях немецких баронов von Kokel auf
Grosskokelburg in Sibenburg, а ярким мастером оказался…
выходец из крестьян, к тому же чуваш.
В 1914 году «Чайная» «переедет» в Венецию на
Всемирную художественную выставку и так же, и как в
Петербурге и Мюнхене, будет пользоваться большим
успехом.
Международные выставки принесли А. А. Кокелю
мировую известность.
Когда из рассказа брата Григория – будущего первого
чувашского епископа и священномученика, о нем узнает
известный русский публицист и поэт А. В. Жиркевич, он
сравнит историю жизни чувашского крестьянина и
«архангельского мужика» Михайло Ломоносова и скажет:
«Сказка вроде Ломоносовской»] [2. С. 318]. Жизнь епископа
Германа оборвалась утренним гулким выстрелом 2 ноября
1937 года в столице БамЛАГа с чарующим названием –
Свободный.
Успевший получить мировую известность, А. А. Кокель,
по рекомендации И. Е. Репина, с 1 января 1916 года
избирается преподавателем Харьковского художественного
училища. С этого времени его имя становится символом
плодотворного взаимодействия культур братских народов и
неразрывно связано с искусством Украины. Начало 40летнего украинского (харьковского) этапа творчества,
педагогической и общественной деятельности мастера
пришлось на 20-е годы прошлого столетия, которые, как
отмечает Председатель Верховной Рады Украины, академик
и вице-президент Национальной академии Украины В. М.
Литвин,
«характеризуются
термином
«национальное
возрождение» и наиболее ярко иллюстрируются великими
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достижениями в сфере литературы и искусства. Творческий
взлет, зарожденный народной революцией, продолжался и
ширился в наследии широкой украинизации». В числе
возрождавших нацию В. М. Литвин называет художников
старшего поколения – М. Л. Бойчука, И. С. Ижакевича, Ф. Г.
Кричевского, К. Д. Трохименко, моложе возрастом – А. А.
Кокеля (выделено автором. – В. В.), В. И. Касияна, А. Г.
Петрицкого[3. С. 3].
Это было время, когда Харьковская художественная
школа представляла собой невысокий профессиональный
уровень. Подтверждение тому – постановление Совета
Петербургской Академии художеств, принятое в 1910 году, в
котором отмечалось: «Не замечается никакой перемены в
сравнении с прошлым годом. Ни в каком отношении школа
не шагнула вперед. Живописные работы страдают
белесоватостью колорита. Комиссии приходится повторить
прошлогодние
замечания:
система
преподавания
в
принципе хороша, но проводится она слишком торопливо и
недостаточно строго. Ученики переводятся из класса в класс
слишком рано. Неподготовленность видна особенно в
работах натурного класса как рисовального, так и
живописного» [4. С. 27].
Еще критичнее оценивал положение И. Е. Репин: «Там
все еще продолжается хронический дилетантизм
(выделено автором. – В. В.), разведенный слишком 30 лет
назад Шрейдером» [5. С. 232].
Излечение
застарелой
болезни
–
«хронического
дилетантизма», И. Е. Репин, всем сердцем стремившийся к
созданию на Украине лучшей художественной школы, видел
в
одаренных
выпускниках
Петербургской
Академии
художеств. Поэтому, когда в 1912 году на Совете Академии
решался вопрос о директоре открываемого в Харькове
художественного училища, он настоял на избрании
директором из трех выдвинутых кандидатов своего ученика
А. М. Любимова, как и Кокель, окончившего Академию в
1909 году вольнослушателем. Новый руководитель сразу же
стал формировать состав преподавателей художественных
дисциплин из учеников И. Е. Репина, П. П. Чистякова, Д. Н.
Кардовского, В. Е. Маковского. Первым А. М. Любимов
приглашает из Томска своего товарища и соученика С. М.
Прохорова.
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После долгих раздумий С. М. Прохоров принимает
приглашение А. М. Любимова, о чем извещает своего
учителя. 30 апреля 1913 года И. Е. Репин с болью в сердце
ему отвечает: «Дорогой Семен Маркович! И какую ошибку
Вы хотите совершить: перейти в Харьков!!! Харьковская
школа самая сомнительная <…>. Уверен, что Вы там долго не
уживетесь и пожалеете о Томске. » [5. С. 232. ]. Тем не менее
сибирский художник в 1913 году переезжает в Харьков и до
своей смерти, последовавшей 23 июля 1948 года, преподает
в художественном училище, а после его преобразования – в
художественном институте. С 1936 года – профессор. В 1941
году удостаивается высокого звания «Заслуженный деятель
искусств Украины».
В 1913 году А. М. Любимов приглашает для работы
другого выпускника Петербургской академии художеств А.
И. Титова (его портрет А. А. Кокель напишет в 1917 году), а с
1 января 1914 года М. Р. Пестрикова и Г. Н. Горелова, вновь
учеников И. Е. Репина и П. П. Чистякова.
С 1 января 1916 года, как было сказано выше, здесь
начинает преподавать А. А. Кокель. В дальнейшем «весь
педагогический персонал был из окончивших Академию
художеств», – вспоминает А. А. Кокель [1. С. 11]. Однако из
всей прекрасной репинской плеяды именно ему предстояло
стать фактическим основателем Харьковской школы
академического рисунка.
И. Е. Репин рекомендовал его прежде всего потому, что
хотел видеть в педагогическом коллективе, набирающем
мастерство, еще одного большого художника. При своем
выборе он придавал значение и тому, что Алексей
Афанасьевич
был
единственным
из
преподавателей
Харьковского
художественного
училища,
окончившим
Высшие педагогические курсы при Петербургской Академии
художеств.
А. А. Кокель заявил о себе как один из самых
выдающихся рисовальщиков первой половины XX века.
Художник обладал абсолютным графическим «чутьем» – с
помощью своей виртуозной линии он мог воспроизвести
любую манеру любого «изма». Ученик А. А. Кокеля М. Г.
Дерегус, народный художник СССР, академик Академии
художеств СССР, отмечает: «На занятиях живописи Алексей
Афанасьевич всегда требовал точного рисунка. Говорил, что
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на рисунке все и держится. Когда есть рисунок, есть все.
Если не прорисовано как следует, то сколько ни пиши
красками, все будет разваливаться. «Рисунок – это
фундамент всей композиции» [7. С. 17]. Другой его ученик В.
Ф. Константинов пишет: «Он принес в Харьков лучшие
традиции русского реалистического искусства и фактически
стал основателем Харьковской школы академического
рисунка [8. С. 66]. Подтверждает это и ректор Харьковской
государственной академии дизайна и искусств, академик
Академии
искусств
Украины
В.
Я.
Даниленко:
«Произведения, творческая, педагогическая деятельность А.
А. Кокеля снискали ему …и славу основателя харьковской
школы академического рисунка» (выделено автором. – В.
В.). Далее академик подчеркивает: «Именно профессор А. А.
Кокель считается основоположником Харьковской школы
академического рисунка» [9. С. 10-11].
Подтверждением
актуальности
темы
нашего
исследования является многогранное творчество А. А.
Кокеля,
раскрывающее
и
неизвестные
страницы
взаимодействия русского и украинского авангарда в пору их
становления.
В хорошо изученной истории зарождения русского
авангарда, казалось бы, не осталось темных пятен, однако
нам удалось сделать поразительное открытие – А. А. Кокель
стоял у его истоков.
По утверждению искусствоведа Г. Г. Исаева, ранним
произведениям А. А. Кокеля («Обнаженная мужская модель
лежащая», «Петушки») трудно найти аналогию в русском
изобразительном искусстве начала 1900-х годов. Они
предвосхищают русское абстрактное искусство. «Лучизм» М.
Ф. Ларионова, как известно, разовьется значительно позже.
Кульминацией стиля «пластического авангарда» в
творчестве А. А. Кокеля станет его участие в «Союзе
молодежи», заявившего о себе в художественной жизни
Петербурга в ноябре 1909 года. Он участвует в первых
выставках «Союза» в марте-апреле и июне-августе 1910 года
в Петербурге и Риге. Его произведения внесли в авангард
своеобразие – восточный акцент, зиждущийся на культуре
чувашей,
являющихся
предками
волжских
булгар.
Подтверждение тому – запись, обнаруженная нами в одном
из блокнотов А. А. Кокеля: «Федор Иван[ович] Шмидт (надо –
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Шмит – примечание автора. – В. В.) писал, что произведения
Кокеля ярко-цветисты потому, что он уроженец Востока».
Это высказывание искусствоведа с мировым именем,
крупнейшего византолога, работавшего в ряде институтов
Европы, владеющего фундаментальными знаниями в
эволюции
мирового
искусства,
заслуживает
самого
пристального рассмотрения с точки зрения происхождения
восточного крыла русского авангарда.
«Лицо «Союза» определяли не К. Малевич, В. Татлин, М.
Матюшин и другие фигуры подобной величины, а иные
художники, забытые (зачастую незаслуженно) сейчас». Эти
слова, сказанные искусствоведом Т. В. Любославской,
полностью относятся и к А. А. Кокелю.
Новый
искусствоведческий
анализ
живописных
произведений А. А. Кокеля «Единоличница» и «Селянин»,
хранящихся в Чувашском государственном художественном
музее, показал, что они написаны не в начале 30-х, а в
начале 20-х годов прошлого века и относятся к
художественному
течению
«бойчукизм».
Рентгеноскопический снимок эскиза картины «Встреча»,
проведенный украинскими художниками-реставраторами,
научными сотрудниками Харьковской государственной
академии дизайна и искусств Е. Ю. Панченко и М. А.
Коряковцевой, подтвердил, что под живописным слоем
находится еще один – с изображением другой работы
мастера «Новый селянин», написанной также в это же время
и в том же стиле.
Исторические пути и судьбы русского и украинского
искусства на протяжении десятилетий связаны с одним из
ярких событий украинской, российской и мировой
художественной культуры – Харьковским художественным
институтом (ныне Харьковская государственная академия
дизайна и искусств). Известно, что до революции на Украине
высших художественных учебных заведений не было.
Народный комиссариат просвещения Украины в 1921 году,
закрыв Харьковские художественные мастерские, созданные
вместо
художественного
училища,
принял
решение
организовать художественный техникум (вуз). Это важное
государственное дело было возложено на А. А. Кокеля.
Кипучая деятельность русского художника и педагога,
чуваша по национальности, по осуществлению вековой
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мечты украинского народа о высшем художественном
образовании – еще одно убедительное подтверждение
многогранных аспектов проблемы художник как субъект
взаимодействия культур. В сентябре 1921 года новый вуз,
первое на Украине высшее художественное учебное
заведение, начал свою работу. А. А. Кокель стал не только
организатором,
но
и
первым
ректором
первого
художественного вуза на Украине.
Мастер, наделенный большим творческим потенциалом,
получивший академическое профессиональное образование,
будучи истинным интеллигентом, человеком скромным,
совестливым, но упорным и методичным в достижении
поставленной творческой цели, был также и замечательным
педагогом.
Целые
поколения
украинских,
русских,
белорусских, грузинских, армянских, азербайджанских,
литовских, латышских и других художников получили
высшие творческие навыки в «школе Кокеля». Среди его
учеников лауреаты Государственных (Сталинских) премий
СССР А. А. Горпенко, Б. В. Косарев, А. М. Стадник и
заслуженный художник РСФСР П. И. Жигимонт; народные
художники СССР, академики Академии художеств СССР,
народный художник Украины М. Г. Дерегус и М. Г. Лысенко.
В их числе также народный художник Украины В. В.
Сизиков, заслуженные деятели искусства Украины С. Ф.
Беседин, М. А. Рыбальченко, Л. И. Чернов, А. Г. Сафаргалин,
Е. Ф. Жердзицкий, Е. П. Егоров, И. И. Карась, заслуженные
художники Украины П. А. Шигимага, Л. А. Шматько. В эту
замечательную плеяду входят М. А. Шапошников, четверть
века возглавлявший Харьковский художественный институт,
и А. И. Акишина, руководившая в течение 19 лет
Харьковской детской художественной школой имени И. Е.
Репина и многие, многие другие.
Примечательно, что именуют его своим учителем даже
художники, выросшие уже в конце прошлого столетия. Об
этом с гордостью говорят, например, народный художник
Украины, вице-президент Академии искусств Украины В. Д.
Сидоренко и народный художник Украины, академик В. И.
Ковтун, учителями которых были воспитанники А. А. Кокеля.
Другим примером значимой роли художника в
украинском
изобразительном
искусстве
является
становление советского украинского плаката.
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1 мая 1918 года А. А. Кокель назначается заведующим
секцией
изобразительного
искусства
политического
управления
Харьковского
окружного
военного
комиссариата. Так, живописец и блестящий рисовальщик по
велению сурового времени – гражданской войны, становится
одним из создателей украинского советского плаката.
Наиболее сильную группу в Харькове составляли художникиреалисты – А. А. Кокель, А. П. Апсит, П. Ю. Киселис, В. Н.
Дени, Ю. А. Ганф, А. В. Маренков, Д. С. Моор, Б. В. Косарев,
Г. А. Цапок, Г. А. Бондаренко, В. Д. Ермилов. Это
свидетельствует о том, что плакат тех лет возник и
становился на основе реалистического искусства. Вместе с
тем, яркая и красочная роспись агитпоезда «Червона
Украина» (1921), исполненная А. А. Кокелем совместно с
художниками
А.
В.
Хвостенко-Хвостовым,
С.
М.
Прохоровым, и В. Д. Ермиловым, показывает, что художник
в своем творчестве развивал и традиции народных
украинских декоративных мотивов. [10. С. 38].
Особенный интерес в раскрытии личности художника
представляет его деятельность в процессе создания в
Украине множества различных творческих объединений,
отражающих всевозможные течения и направления в
изобразительном искусстве, декларации которых порой
существенно
различались
между
собой.
Наиболее
значительными из них были Ассоциация художников
Червонной Украины (АХЧУ) и Ассоциация революционного
мистецтва Украины (АРМУ). Основой созданного в 1938 году
Союза Советских художников Украины (с 1990 года
Национальный Союз художников Украины) станет АХЧУ.
В литературе указывается, что она основана в 1926 году
группой киевских художников. Нами документально
доказано, что это утверждение, базирующееся на статье об
АХЧУ в Украинской Советской Энциклопедии, не совсем
точно, потому что ее первая организация возникает еще в
1923 году и не в Киеве, а в Харькове, а ее организатором и
руководителем был А. А. Кокель [2. С. 193].
Замечательный искусствовед, заслуженный работник
культуры Украины, директор Харьковского художественного
музея В. В. Мызгина в работах, посвященных изучению
этого этапа украинского изобразительного искусства,
отмечает: «Репин не ошибся в своих учениках. Они вполне
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оправдали его надежды, став активнейшими участниками
художественной жизни Харькова». [11. С. 57].
Адальберт Ердели и Алексей Кокель. Два мастера.
Великих мастера. Встречались ли они? Ответа на этот
важный вопрос мы не знаем. Однако с уверенностью можем
утверждать, что они хорошо знали творчество друг друга.
Свидетельство
тому
замечательное
исследование
–
великолепная монография талантливого ученого И. И.
Небесника «Адальберт Ердели», в котором находим много
интересных сюжетов об их общих больших друзьях – В. И.
Касияне, Т. Н. Яблонской и других.
Творчество А. А. Кокеля принадлежит одновременно
чувашской, русской и украинской культуре, поэтому
нуждается в объединении исследовательских усилий ученых
разных стран по созданию цельного и красочного «полотна»
Кокель, которое глубже раскроет незаурядное дарование
мастера.
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ПАВЛО БАЛЛА – ХУДОЖНИК І ПЕДОГОГ
(до 80-річчя від дня народження)
Марина Кіяк, директор
Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ
Анотація: У статті йдеться про Павла Баллу –
представника
закарпатської
живописної
школи
ХХ
століття, одного з перших учнів Адальберта Ерделі та
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Йосипа Бокшая, який продовжив розпочату ними справу
становлення художньої освіти на Закарпатті.
Ключові слова: образотворче мистецтво, художня
освіта Закарпаття, традиції, реалізм, романтизм.
Павло Карлович Балла – частина історії художньої освіти
Закарпаття, людина, яка віддавала себе мистецтву щиро та
жертовно і безперечно заслужила на повагу та пам’ять.
Образотворче мистецтво стало справою життя Павла
Балли. Він не готувався до педагогічної діяльності, але долею
йому судилося не лише викладати, але й пізнати радощі та
печалі керівної роботи. Павло Карлович розпочав свою
педагогічну діяльність у 1956 році в Ужгородському училищі
прикладного мистецтва, у 1958-1960 роках був директором
цього училища
і до останніх днів викладав
фахові
дисципліни вже у Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі, а у
поважному віці ще й в Угорському інституті ім. Ф. Ракоці в
м. Берегові. Викладання забезпечило йому шану і вдячність
декількох поколінь випускників.
Народився Павло Балла 17 квітня 1930 року у селі
Павловце над Угом (нині Словаччина) у родині Карла Балли
та Марії Яров. Його мати походила з м. Кошице
(Словаччина). Батько, угорець, народився недалеко від
Ужгорода в с. Бараниці, а у с. Павловцях, де збудував свій
дім, працював у сільській управі. У сім’ї було двоє синів –
Павло та Ласло. Виростали вони в мистецькому середовищі.
Батько малював, мати чудово співала, тож не дивно, що дві
музи – образотворче мистецтво і музика супроводжували
Павла Карловича все життя.
Повоєнні політичні події 1938-1939 років болюче
торкнулися сім’ї Балли – їх виселили з села як угорців,
конфіскували майно. Довелося все починати спочатку.
Родина часто переїздила і нарешті, перед самим приходом
радянських військ на Закарпаття, оселилася в Ужгороді.
Павло Балла здобув класичну освіту в Ужгородській
гімназії, згодом в Ужгородському училищі прикладного
мистецтва
(1946-1950)
та
Львівському
інституті
декоративно-прикладного
мистецтва
(1950-1956).
Починаючи з гімназії, образотворчому мистецтву його
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навчав Йосип Бокшай, який згодом керував дипломними
роботами Павла Балли в обох навчальних закладах.
Очевидно, від Йосипа Бокшая у Павла Карловича любов до
реалізму, до класики, вміння творити монументальні та
багатофігурні композиції. Зі світового ж мистецтва
найближчими він вважав Джованні Тьєполо, Поля Гогена,
Мігая Мункачі, Вільмоша Аба-Новак, Яна Вермера.
Один із перших випускників Ужгородського училища
прикладного мистецтва, згодом викладач та директор цього
училища, Павло Балла, як він сам говорив, був
безпосереднім свідком усіх подій з часів заснування цього
закладу. Зі спогадів Павла Карловича слідує, що «… Ерделі
уявляв свій майбутній навчальний заклад як Академію з
вільною програмою і мало хто розумів тоді, що це було
неможливим в умовах радянської ідеології… . Де б Ерделі не
з’являвся, з ким би не говорив, його завжди супроводжувала
повага людей; його впевнена хода, прямий погляд,
виключний смак і елегантність діяли як гіпноз. Він справляв
враження людини, яка досягла у світі чималих успіхів. Тому
не дивно, що під впливом його «пробивної» сили, чудового
характеру підготовка до відкриття академії просувалась
успішно. Для потреб академії були виділені приміщення
третього поверху та мансардної частини будівлі по вулиці
Жовтневій, 35 (нині вул.. Волошина). Вступні іспити були
призначені на 15 листопада 1945 року. На іспити усі
з’явилися з великим хвилюванням, розуміючи, що це
переломний момент в історії образотворчого мистецтва
Підкарпатської Русі…» [1]. Як згадував Павло Карлович, всі
виконували два рисунки: горельєф та натюрморт з
геометричних тіл. На кожен рисунок було відведено чотири
години. На іспитах були присутні колишні учні Йосипа
Бокшая та Адальберта Ерделі, випускники гімназії та
семінарії: Степан Севке, Василь Габда, Євген Кондор, Семен
Мальчицький, Юлій Сташко, Георгій Андор, Роберт Гроф,
Павло Бедзір, Єлизавета Кремницька, Ласло і Павло Балли.
Результати вступних іспитів оголосив Адальберт Борецький.
На навчання були прийняті всі. Адавльберт Ерделі привітав
усіх зі вступом і наголосив на нелегких завданнях, які стоять
перед вступниками на шляху до опанування висот
Закарпатського мистецтва.
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Павло Балла вмів і любив розповідати. Він часто
згадував, що академія у 1946 році працювала у складних
умовах, в одній аудиторії, однак це не завадило її першим
випускникам стати відомими в світі художниками. Павло
Карлович розповідав як за європейським зразком зранку у
них був малюнок, живопис, а по-обіді – анатомія,
перспектива, технологія. Загальноосвітні предмети не
викладалися. У розповідях він часто порівнював педагогічні
методи Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая. Годинами міг
згадувати як Адальберт Ерделі окрім фаху навчав студентів
мистецтву поведінки у товаристві, вмінню одягатися,
користуватися столовими приборами тощо. На уроках
Адальберта
Ерделі, попри дружні стосунки з учнями,
панувала сувора дисципліна. Сам він міг прийти на заняття
на 2-3 години пізніше, однак заняття проходили за
розкладом, стояла натура, дзвінки на перерви давали
вчасно, студенти працювали і з нетерпінням чекали
практичних зауважень Адальберта Ерделі. Навпаки у Йосипа
Бокшая уроки проходили зовсім інакше: панувала повна
свобода, тиша була не обов’язковою, негативні оцінки не
виставлялися. Однак, незалежно від методики проведення
занять, учні були сповнені глибокої поваги до вчителів, а не
страху перед покаранням.
Дипломи перші випускники
академії одержали за підписом Адальберта Ерделі та
завідуючого відділом культури та мистецтва при Народній
Раді Закарпатської України Петра Лінтура.
У 1976-1985 рр. Павло Балла очолює Закарпатське
обласне відділення спілки художників України, а з 1985 року
знову повертається до педагогічної діяльності. Викладаючи
в училищі, а згодом і у коледжі Павло Карлович і сам
намагався наслідувати своїх вчителів. Багато розповідав
студентам про життя художників, ділився роздумами про
взаємодію життя і мистецтва, художника і природи.
Намагався знати більше про своїх студентів і тому мав
звичку починати і закінчувати семестр поза навчальною
аудиторією – десь у затишних куточках історичного
Ужгорода.
Павло Карлович любив карпатську природу, рідний
Ужгород, історію та літературу і це відобразилося у його
творах. Історичні і літературні сюжети є глибоко
романтичними. Так з 1980-го по 1991-й роки він пише серію
57

робіт з 13 полотен за мотивами
творів Лесі Українки
(«Стояла я і слухала весну», «Хотіла б я піснею стати», «Не
дивися на місяць весною», «Апофеоз Лесі Українки», «Гість з
півночі», «Дивлюсь я на яснії зорі…», «Горить моє серце» та
інші); у період з 1973 по 2002 роки написана серія з 6
картин «Шандор Петефі у революції угорського народу 1848
року»; у 2003 році написані 2 картини, присвячені Ференцу
Ракоці (частина робіт передана художником Угорському
консульству в м. Ужгороді). У серію «Роздуми» (1979-2001)
увійшли реалістичні, емоційні пейзажі художника та цикл
робіт, де героями є Людвіг ван Бетховен, Жанна д’Арк,
Леонардо до Вінчі, Ніколо Поганіні, Жіроламо Саванаролла,
Золтан Шолтес [2]. У 1980-х роках Павло Балла виконує ряд
творів монументального жанру: композиції в ресторанах
готелю «Ужгород», «Корона»; фольклорні композиції «На
поточку’м прала» в ресторані міста Чоп та «Дівчино моя» в
приміщенні чопського вокзалу.
Павло Балла знав все про закарпатське мистецтво і
залишив цілий ряд статей про видатних художників нашого
краю.
Другим улюбленим заняттям Павла Балли була музика. У
1990 році він закінчив курси теорії музики і сам писав
музику. Він володів чудовим голосом і багато років співав у
ансамблі викладачів коледжу «Цімборове». Павло Балла
написав музику на вірш Василя Вовчка, який став гімном
Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі. Романтик за
натурою, він не міг просто передати текст улюбленому
закладу. «… Чи може собі дозволити таке спрощене рішення
даного питання художник – викладач …? Ні в якому разі!
Адже потрібно цю тему розкрити і мовою образотворчого
мистецтва… .», – пише Павло Карлович у вітанні з нагоди
60-річчя від дня заснування Ужгородського коледжу
мистецтв ім. А. Ерделі [3]. І він, у властивій йому манері
писання історичних сюжетів, створив дещо пафосну
багатофігурну композицію, де зображено шлях до вершин
мистецтва на слова гімну «…Та на Олімп, який нас зве, нам
шлях не подолати… За руку візьме й поведе нас рідна Школа
– Мати» (Робота зберігається в коледжі). Все, що він робив,
було йому цікавим і природнім, тому і сам він був цікавим
оточуючим.
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Високий, ясноокий, світловолосий він іде по коридору і
вітається «цілую ручки» – таким Павло Карлович Балла
залишиться в нашій пам’яті.
Помер Павло Балла 1 червня 2008 року, похований на
кладовищі Кальварія в м. Ужгороді неподалік від своїх
великих вчителів Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая.
1. Спогади П. Балли.- Машинопис, 1990. С.11.
2.Павло Балла. Живопис.- Ужгород: КП «Ужгородська
міська друкарня», 2005.
3.Павло Балла. Рукопис, 10 березня 2006 р.- 3с.
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ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ ОЛАШИНА
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЕВ’ЯНОЇ ПЛАСТИКИ
ЗАКАРПАТТЯ
Ходанич М. П.,
викладач ЗХІ
Анотація.
У
статті
розглядається
творчість
скульптора В. С. Олашина. Аналізується характер
формування
художньо-стильових
особливостей
його
творчого доробку в контексті закарпатської дерев’яної
пластики кінця ХХ – поч. ХХI ст.
Ключові слова: Закарпатська дерев’яна пластика,
Василь Олашин, художньо-стильові ознаки, традиція і
новаторство.
Закарпатська дерев’яна пластика – це вагома складова
не тільки крайового, але й загальноукраїнського мистецтва.
Свідченням є те, що лауреатами Шевченківської премії стали
різьбярі В. І. Свида і В. В. Сідак, званням народного
художника України удостоєно І. М. Бровді, кілька різьбярів
отримали звання заслуженого майстра народної творчості.
Твори закарпатських різьбярів зберігаються у багатьох
музеях, тільки у колекції Закарпатського художнього музею
зібрано майже сто творів одинадцяти митців [1].
Однак системні дослідження закарпатського різьбярства
на сьогодні практично відсутні. Поза увагою дослідників
залишається творчість цілої низки яскравих майстрів.
Об’єктом дослідження в даній статті є творчість
сучасного майстра дерев’яної пластики Василя Степановича
Олашина, більш відомого своїми монументами в бронзі,
зокрема, пам’ятниками князю Корятовичу в Мукачівському
замку, героям – чорнобильцям і учасникам війни в
Афганістані (у співавторстві з сином В. В. Олашином) –
обидва в Ужгороді.
Між тим, В. Олашин – активний учасник чисельних
виставок, де переважно виступає як майстер оригінальної
дерев’яної пластики. Про його творчість у газетних та
журнальних статтях побіжно згадують мистецтвознавці О.
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Чернега-Балла, Л. Біксей, О. Приходько, журналісти В. Товт,
В. Ковач, З. Михлик. Про інтерес до його творчості свідчить і
публікація у відомому журналі «Огоньок» (1972 р, № 28).
Однак системного дослідження його творчості на сьогодні
нема.
В. С. Олашин народився 9 грудня 1945 р. у сім’ї
мельника в селі Горінчево на Хустщині. Село відоме
глибокими народними традиціями, тут народився відомий
казкар А. Калин. Село славиться майстрами обробки дерева,
лозоплетільниками, вишивальницями. Як зазначив у розмові
з автором дослідження художник, «від батька я перейняв
досвід майстрування. Як мельник, а після так званого
«розкуркулення» – колгоспний тесля, батько саморуч
виготовляв для млина дерев’яні шестерні, вали, колеса. Для
кожного виробу підбирав окрему породу дерева. Переважно
це граб, дуб, ясен, які вибирав з довколишніх лісів. Мене
вражали простота форм цих виробів і водночас їх міцність.
Так я зрозумів, що саме дерево визначає зміст того, що
хочеш з нього зробити… в простих формах дерев’яних
механізмів мені відкрилося широке поле для асоціацій, вони
нагадували постаті людей, їх жести».
Саме прив’язаність батька до дерева зорієнтувала
майбутнього художника у виборі спеціальності. Після
закінчення у 1959 р. місцевої семилітки В. Олашин поступає
до Ужгородського училища прикладного мистецтва на
відділення художньої обробки дерева. Вчителями з фаху в
училищі були народний художник України В. І. Свида, І. В.
Гарапко, Е. Ф. Медвецька-Лутак, М. В. Мевецький, П. К.
Балла, керівником дипломної роботи – скульптор М. О.
Попович. Училище зорієнтоване на підготовку майстрів
декоративного мистецтва, і не випадково дипломною
роботою випускника було створення серії дерев’яних
дитячих іграшок. Дипломна робота В. Олашина (1964 р.)
започаткувала сталий інтерес випускників училища до
дитячої іграшки. Виходячи з санітарно-антропонімічних
вимог до дитячої іграшки, В. Олашин використав принципи
традиційної
дерев’яної
функціональної
іграшки,
що
побутувала в гірських районах Закарпаття, виготовивши
різноманітні візки, птахів і метеликів із рухомими крилами,
собачку, зайчиків, корівку, коника. Інтерес до іграшок
проявили промисловці, і випускника було запрошено на
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посаду різьбяра фабрики «Сувенір» м. Запоріжжя. Однак
творча робота була перервана службою в армії (1964- 1967
рр.).
З листопада 1968 р. В. Олашин влаштовується на роботу
художником прикладного мистецтва
в Закарпатські
художньо-виробничі майстерні Худфонду України. З 1969
року він учасник обласних, республіканських та обмінних
міжнародних виставок [ 2 ].
Дебютними виставковими роботами стають ліногравюри
«В партизани» (1969), «Домашнє ткацтво» (1971), «Весілля»
(1972), «Мисливець» (1973), «Первісток» (1973). Характерною
ознакою цих творів є прив’язаність художника до стихії
народного життя. Персонажі одягнуті в закарпатські народні
строї, на аркушах постають зображення сцен сільського
життя, сільська архітектура, гірські пейзажі, елементи
народних вишивок, предмети побуту. У 1969 р. молодий
художник виконує ілюстрації до книги поезій В. Вовчка
«Здивований день». За характером творення образу графіка
В. Олашина близька до творчості його сучасників –
закарпатських графіків, насамперед М. Митрика та В.
Скакандія.
Другим напрямком творчих інтересів В. Олашина стала
дерев’яна пластика, де й розкривається талант митця. Праця
у майстернях Худфонду полягала у створенні й тиражуванні
взірців декоративно-ужиткового мистецтва, сувенірів. І В.
Олашин намагається створити «закарпатський сувенір»,
виходячи зі знайомого йому предметного світу дерев’яних
виробів, увага прикута до народних ремесел, побутової
культури села, сімейних стосунків, з іншого боку – на формі,
конструктивних і стилістичних характеристиках ужиткових
виробів із дерева: прялок, терлиць, кросен, циркулів, возів
тощо. Закладені в цих виробах принципи доцільності,
конструктивної досконалості, логіка просторово-об’ємного
мислення дозволили молодому художнику започаткувати
свій стиль, індивідуальну манеру різьблення. Його увага в
цей період зосереджена насамперед на рельєфному
різьбленні.
На початку 70-х рр. він створює серію авторських
сувенірів «Декоративні маски». Поштовхом послужили
традиційні карпатські вертепні маски (вони свого часу
зацікавили Ф. Манайла, Е. Контратовича). В основі
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композицій покладено персоніфіковані емоційні стани
людини, що передаються у вигляді фольклорних образів діда,
баби, ангела, кози, чорта, вовка, бика.
Принагідно зазначимо, що деякі дослідники визначають
інтерес закарпатських різьбярів до масок як вплив
африканського різьбярства. Це хибна думка.
Карпатська вертепна маска є наслідком формування
християнської культури на засадах язичницьких вірувань,
що побутували у закарпатських селах до недавнього часу.
Карпатські народні майстри виготовляли маски переважно зі
шкіри, паперу, різноманітних тканин. Карпатська вертепна
маска особливо заграла під рукою народного художника
України Ф. Ф. Манайла у фільмі С. Параджанова «Тіні
забутих предків», що й збудило інтерес до цієї специфічної
галузі української етнокультури. Використовуючи прийом
компонування
вертепних
масок,
зокрема
спрощені
геометричні об’єми, виразну пластику, В. Олашин створює
декоративні вставки-маски у дереві для інтер’єру. Вдале
поєднання рельєфу та контррельєфу створює самодостатні
образи. Зазначимо, у цей час інтерес до вертепної маски
проявили й відомі закарпатські різьбярі, зокрема, В Щур, О.
Мешко, П. Ходанич, В. Попелич, В. Шип, М. Іванчо.
У стилістиці масок В. Олашин виконує рельєфні
композиції «Пастушок», «Материнство», «Гуцульський танець».
Вражає лаконічні засоби творення образу – це спрощені,
геометризовані силуети людських постатей, поєднання
рельєфного і контррельєфного різьблення, шліфованих і
фактурних поверхонь дерева. Робота «Пастушок» – це
вишліфувана дошка, а на ній контррельєфом вирізано
майже схематизоване обличчя хлопчика, три вирізьблені
борозди – волосся, чотири трикутні зарубини – постоли, а
довершує композицію рука з сопілкою. Фоном служать два
так само геометризовані бички.
Більш динамічним за структурою композиції та
пластикою
різьблення
рельєфу
при
декоративності
трактування виділяється асиметричний рельєф «Вершник».
Поруч із «сувенірним» різьбленням, В. Олашин виконує
ряд творів у галузі станкового рельєфного різьблення. Однією
з перших вдалих композицій став рельєф «Косарі» (1971). Це
трифігурна композиція; постаті косарів гіперболізовані,
підкреслена їх монументальність у постолах, народних
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закарпатських строях із чересами; атрибути праці – коси,
вила – при цьому відіграють декоративну роль, створюють
враження
простору.
Пластика
рельєфу
стримана
і
узагальнена,
великі
площини
розіграно
фактурами,
враження
величності
підсилено
контррельєфним
заглибленням постатей у
своєрідну
різьблену раму
композиції. Цей рельєф започаткував авторську манеру
виконання, що з часом переросла в авторський стиль В.
Олашина.
Серед
творів
наступного
періоду
виділяється
анімалістична пейзажна сцена «Коні» (1972). Рельєф
зображує четверо коней, на одному з яких у правій частині
композиції сидить табунник. Гладка поверхня постатей
коней виділяється на фоні чіткої фактури різця, яка,
здається, запозичена автором із його попереднього досвіду –
графіки. Близький за характером виконання і рельєф
«Конюхи» (1974). Анімалістична сцена зображує розчісування
двох коней вершниками. Автор вдається до двопланової
композиції. Передній план статичний, увага автора
зосереджена на ритміці ліній силуетів тварин, їх гармонійній
узгодженості. Площинне трактування ракурсів людей
нагадує єгипетський стиль, пластична мова навмисне
спрощена, стилізована. Автор акцентує увагу тільки на
деяких деталях, зокрема, на ритмічних лініях кінських
хвостів та грив.
Інтерес В. Олашина до анімалістки підтверджує і рельєф
«Доярка» (1974). Твір цікавий використанням народних
прийомів різьблення, спрощеної стилізації. Постать доярки,
що сидить на фоні великого гіперболізованого крупа корови,
художник вирубує жорсткими рухами різця, поверхні
пластики підкреслено грубі, а чіткі лінії контурів корови і
жіночої постаті творять компактну довершену форму пласта.
Твір засвідчує знання художником прийомів народного
різьблення, його прив’язаність до тематики народного буття,
що згодом переросте в масштабну серію рельєфів «Життя
закарпатців».
У трифігурному рельєфі «За майбутнє» (1973) В. Олашин
передає сцену прощання матері з синами, що йдуть
добровольцями в Червону Армію. Ця тематика характерна
для творчості скульпторів В. Свиди, І. Бровді, І. Гарапка, але
В. Олашин запропонував своє бачення теми. Центральна
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постать композиції – мати, вона постає як монументальний
образ батьківщини. Обабіч неї постаті синів з рушницями на
плечах, вони немов охороняють матір-землю. Постаті в
закарпатському верховинському одязі, що символізує
народний характер війни. Строгі вертикальні лінії складок
плаття матері, рушниць підсилено декорованими фактурами
слідів долота, що створює ефект пульсуючого простору.
Цими засобами творення образу позначений і рельєф
«Внучка» (1974). Фігури діда та внучки динамічні, передають
характер жвавого спілкування між персонажами. Серед
творів цього періоду виділяються «Танець» (1975), «Музики»
(1975). Постаті чоловіків та жінок у народних костюмах
художник передає у плавній пластиці узагальнених форм,
м’якій стилізації, поєднанні рельєфу і контррельєфу.
Прикладом особливо вдалого площинного контррельєфного
різьблення стала композиція «Двоє» (1974). У композиції
«Абітурієнтки» (1976) гармонійно закомпоновавні три постаті
юних дівчат. Вишукані лінії силуетів та пластика
напружених форм вказують на вектор наступних авторських
пошуків митця у площині техніки.
В цей час творча активність В. Олашина привернула
увагу провідних художників. У 1977 р. його прийнято до
Спілки художників України. Рекомендації на вступ до Спілки
В. Олашину надали народні художники України Ф. Ф.
Манайло та А. А. Коцка, чия творчість позначена яскравим
закарпатським етнокультуриним колоритом, і визначний
пейзажист А. М. Кашшай. У рекомендації А. А. Коцка писав:
«Я впевнений у тому, що В. С. Олашин стане гідним високого
звання члена Спілки художників СРСР…знаю його як дуже
обдарованого
вдумливого
художника,
який
свідомо,
наполегливо працює над своїм творчим ростом, успішно
оволодіває новими, все складнішими творчими завданнями»
[1, 8]
Ф. Ф. Манайло визначив характерні риси творчості В.
Олашина: «Його роботи пройняті романтичністю, ліричною
поетизацією. Образи передає з відчуттям народних
традицій, використовує монументальність дерева, його
технологічні
можливості…для
його
робіт
характерні
різноманітні стилістичні рішення... » [ 1, 9 ]
Вступ у Спілку художників тільки збудив творчі інтереси
митця, але В. Олашин приходить до висновку, що мусить
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підвищувати фаховий рівень. Він поступає на факультет
скульптури Київського художнього інституту, який з
відзнакою закінчує у 1984 р. Викладачі з фаху – визначні
майстри української пластики В. З. Бородай, В. Н.
Борисенко та І. В. Макогон.
Навчання в академічній школі далося взнаки. У цей же
час молодий художник у майстернях Худфонду виконує
шістнадцять дво – трифігурних рельєфів у дереві для
санаторію
«Сонячне
Закарпаття»
на
тему
«Життя
закарпатців». Традиційні теми з життя закарпатського села –
садівництво, виноградарство, жнива, ткацтво, гончарство,
виховання дітей тощо вирішуються в стилі, наближеному до
академічної скульптури, народність теми, її «закарпатськість»
підтримує звертання автора до народного одягу і незначне
використання прийомів народного різьблення. Ця серія
завершила своєрідний етап творчих пошуків В. Олашина у
галузі дерев’яної пластики.
Прив’язаність до «закарпатської» тематики засвідчила й
дипломна робота В. Олашина – це статуя «Бокораш» (нині
цей твір, відлитий у бронзі, знаходиться у селищі Буштино
на Тячівщині).
Після закінчення інституту В. Олашин працює
переважно в галузі монументальної скульптури. Відомі його
пам’ятники князю Ф. Корятовичу в Мукачівському замку [3] ,
воїнам – афганцям, героям-чорнобильцям (обидва в м.
Ужгороді). Однак у колі його творчих інтересів перебуває і
дерев’яна пластика. Так, він засвідчує неабиякі професійні
здібності, вирізьбивши 4 роботи на сакральну тематику
«Хресна дорога».
Автор зазначає: «Задача художника – пластично
вирішити свою тему. Скульптура – це символ з виваженими
пропорціями, ритмікою». Це його творче кредо. Так
народжуються станкові декоративні скульптури «Карпатська
Каріатида» та «Воїн» – на основі архітектурних форм та
елементів народної архітектури [4]. У них виступають
домінантними масивні, водночас витонченої пластики та
витриманої ритміки елементи, що компонуються в цільну
знакову асоціативну форму. Автору вдається влучно,
мінімальними засобами розкрити тему.
Досвід
скульптора-монументаліста
та
інтерес
до
улюблених «вічних» тем – материнства, милосердя, праці –
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привів художника до їх філософського осмислення. Постаті
на олашинських різьбах «Цілунок» (2001), «Молитва» (2005)
нагадують стрімкі гори, які йому відкрилися в рідному селі в
дитинстві. В останні роки митець продовжує творити в
межах цієї тематики у віднайденій стилістиці.
Отже, творчість В. Олашина продовжує кращі традиції
закарпатської дерев’яної пластики, що проявилося у
зверненні до традиційної тематики і використання народних
прийомів різьблення. Можна виділити наступні періоди
творчості художника:
1)1970 – 1980 рр. – твори на традиційну тематику,
рельєфне різьблення, сувеніри з дерева;
2)1980- 2000 рр. – монументальна пластика в бронзі.
3)Станкове пластичне різьблення у дереві, переважання
філософської тематики.
Творчість В. Олашина є вагомою часткою української
пластики останньої третини ХХ – поч. ХХ1 ст.
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ІКОНОСТАС У с. ДОРОБРАТОВО
ЯК ОДНА З ОСТАННІХ ПАМ’ЯТОК
САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЙОСИПА БОКШАЯ
М. Приймич,
канд. мистецтвознавства, доцент ЗХІ
Анотація: У статті проводиться аналіз та одного з останніх творів Йосипа Бокшая для греко-католицької церкви живопису та проекту іконостаса для с. Доробратово. Зроблено спробу
мистецького аналізу на тлі культурних та політичних трансформацій середини ХХ ст. на Закарпатті.
Ключові слова: Закарпаття, греко-католицька церква, сакральний живопис, іконостас.

Мистецтво Закарпаття ще потребує ґрунтовного дослідження, адже цілий ряд питань, пов’язаних з шляхами розвитку мистецтва Закарпаття залишився поза науковим обігом. Попри значну зацікавленість мистецтвом краю в останні роки, сакральне – потребує особливої уваги, адже це воно
було чи не єдиним протягом усієї історії у формуванні власної образотворчої традиції. І тільки у ХХ ст., зокрема після
Другої світової війни, традиція образотворчого мистецтва
зазнала значних трансформацій, а стосовно сакрального
мистецтва – руйнації. Серед останніх митців, які на
високохудожньому рівні працювали у сакральному мистецтві
краю і творили власн і підходи у вирішенні художніх
проблем, є постать визначного закарпатського живописця
Йосипа Бокшая. Вивчаючи його творчість, можемо
твердити, що він став одним з основоположників нового
сакрального мистецтва на Закарпатті, поєднавши традицію
барокового
ілюзорного
живопису
з
декоративністю
візантійського мистецтва. Внесок цього митця у культуру
Закарпаття ще потребує свого ґрунтовного опрацювання, а
сьогодні зупинимося на одній з останніх сторінок творчості
Бокшая у сакральному мистецтві – іконостасі церкви святого
Миколи Чудотворця у с. Доробратово, яка не знайшла ще
свого висвітлення у мистецтвознавчій літературі.
Проте неможливо вести мову про останню сторінку, не
глянувши на попередній доробок митця. Отже, після
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повернення
художника
з
російського
полону
він
надзвичайно активно працює як живописець. Одним з його
найбільш ранніх творів на релігійну тематику вважається
ескіз композиції “Новозавітня Трійця», що датується 1920 рр.
(Закарпатський краєзнавчий музей; відділ історії релігії).
Відомо, що у 1926 року з-під пензля майстра вийшла велика
живописна робота “Нагірна проповідь», що відома також як
“Христос серед народу». З великої уваги до християнської
тематики бачимо, що Святе Письмо для Бокшая, як і для
митців Ренесансу, було тою першоосновою, звідки він часто
черпав надхнення для творчості. У Біблії художник шукав
відповіді на питання, що у тому часі хвилювали його та
суспільство, наповнюючи його полотна повчальним змістом.
До таких творів можемо віднести композицію-триптих, що
складається з тем: “Притча про митаря та фарисея»,
“Передача ключів св. Петрові», “Притча про блудного сина». У
1927 р. художник отримав замовлення на виконання
розписів у єпископській каплиці в Ужгороді. Через два роки
після цього, у 1929, він виконав розписи у церкві села Руська
Нова біля Требішова (Словаччина), що став одним з
найвеличнішних творів майстра.
На 1934–35 рр. припадає виконання двох визначних
полотен “Вчителі Східної Вселенської церкви» та “Святі
Руської землі». Поява цих робіт, як і живописних композицій
до церкви с. Сторожниця, зумовлена великою увагою до
руської (української) культури. Про це свідчать як
зображення руських святих – Антонія та Феодосія
Печерських, Володимира і Ольги та Бориса і Гліба, так і
кириличні підписи на зображеннях цього часу. Наприклад,
“Христос-Вчитель з предстоячими Кирилом та Мефодієм» зі
Сторожниці, який підписано кирилицею Осип Бокшай 1934.
Думається, така значна увага художника до цієї теми
пов’язана з контактами митця з визначним українським
архітектором та дослідником Володимиром Січинським, що
якраз у цьому часі будував церкву у монастирі
редемтористів у Михайлівцях. Можемо припустити, що як
живописні композиції намісного, так і проект іконостасу
сюди виконувався саме Й. Бокшаєм. Іконостас в монастирі у
Михайлівцях встановили в 1935 р. Оскільки орден був
латинського обряду, тому перший настоятель монастиря
редемптористів грецького обряду Ян Закопала запропонував
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ідею низького іконостасу з відкритим престолом. Схожий
іконостас за проектом художника було встановлено в с.
Доробратово в храмі св. Миколи Чудотворця, про який ще
буде йти мова. Можна припустини, що ідея низького
іконостасу могла з’явитися у художника після російського
полону. Маємо підстави твердити, що він міг бачити храм
Софії Київської та її іконостас, що складався з намісного
яруса.
Згодом була робота у церкві Пресвятої Покрови с. Чичаровці, де вражають композиції “Воскресіння», “Покрова»,
“Розп’яття», “Святе серце Ісуса». Тут на пишному вівтарі з
балдахіном розташовано композицію "Христос–Вчитель".
Церква була розписана в 1936 р. Вівтар запроектований також художником, а різьблення виконано Яношем Петрашевичем. Розписи досить близькі за стилістикою до малоберезнянських, бо були виконані майже в один час. У 1937 р. Бокшай виконав розписи до церкви у с. Матьовці.
Особливо почесним для художника було виконання розписів до Ужгородського кафедрального собору у 1938-1939
рр. Тут він намалював “Воздвиження чесного хреста», 72 кв.
м. У 1943 р. Бокшай виконує розписи в церкві монастиря в
Марія-Повчі. Серед його композицій необхідно відзначити –
“Прославлення Марії» та “Св. Василій Великий на літургії».
Інша композиція присвячена св. арх. Михайлу, покровителю
монастиря. Сцена “Зцілення Ласло Чірґи» була виконана на
вівтарній стіні храму. В останній композиції дві групи
людей, об’єднані фігурою Ласло, що піднімається з ліжка.
Праворуч
василіянин
показує
рукою
на
образ
Маріяповчанської Богородиці. Ці розписи закарпатський
дослідник Олена Чернега -Балла вважала останніми з серії
релігійних творів художника.
Проте, можемо сказати, найвірогідніше останньою
значною роботою мав стати живопис для іконостасу у с.
Доробратово. Іконостас та балдахін над престолом дуже
нагадує композицію у монастирському храмі Михайлівців і
був виконаний різьбярем Іваном Павлишининцем за
проектом Бокшая. Через це іконостас належить до рідкісних
на Закарпатті низьких зразків, які з’явилися у середині
1930-х років. Він складається з намісного та апостольського
ярусів. Те, що виконується саме апостольський ряд говорить
про розуміння художником витоків іконостасу. Адже саме
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деісісний чин став одним із перших з’являтися на
візантійських вівтарних перегородках. Над цим ярусом
створено ще один з двох зображень, зокрема, над
дияконськими вратами виконано композиції “Зіслання
Святого Духа на апостолів» та “Різдво Господнє». Вівтарна
частина повністю відкрита, а стовпи балдахіна разом з
фланкуючими опорами царських врат творять вишуканий,
архітектурно підкреслений простір. У глибині цього простору
відкривається головна композиція – “Розп’яття Господнє».
Іконостас, за твердженням очевидців, було завершено у 1948
році, що робить його особливо цінним, адже це, вірогіно,
останній іконостас, створений для греко-католицької церкви
на Закарпатті. Необхідно зауважити, що при обстеженні
іконостаса виявився цілий ряд речей зроблених поспіхом, а в
окремих випадках недоробок. Ікони апостолів виконані на
фанері
й,
найвірогідніше,
без
нагляду
художника
нерозрізаними прибиті до іконостасу. Намісні образи
приставлено і закріплено цвяхами без підрамників, св.
апостол Павло, який мав зайняти місце на амвоні,
залишився незавершеним.
Різьблення іконостасу, як і сама форма, виконані в
псевдовізантійському стилі. Його, принаймні, кілька разів
пофарбовано, а позолоту виконано за допомогою штучної
поталі значно пізніше, так що сьогодні досить складно
сказати, як він первісноно виглядав. Живопис традиційний
для Й. Бокшая, поєднує реалістичне моделювання з
декоративним золотим тлом, яке мало відповідати традиціям
іконопису.
Аналізуючи стан, якість виконання як різьблення, так і
тематику композицій, можемо говорити, що в іконостасі знайшли відображення події які відбувалися на Закарпатті після
Другої світової війни. Це час коли Закарпаття жило під враженням складених змін, переслідуванням греко-католицьких
священиків та вбивством єпископа бл. Теодора Ромжі. Звісно, що не все суспільство сприймало ці події як негативні,
але Бокшай, як людина, що виросла в християнській родині
і, як ми бачили, присвятив значну частину свого життя сакральному мистецтву, не міг відсторонитися від цих процесів.
Страшний крах ідеалів, у які вірив, з якими ішов по життю,
будучи учасником створення “Просвіти», пропагуючи потребу культурної єдності зі Сходом... Однозначно, що ці події
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відкладали відбиток на творчість майстра. Думається, що і
замах на єпископа зробив помітний влив на художника.
Цікаво, що він, проповідуючи у 20-30 роках культурну єдність з братами на сході, після війни ходив до латинського
костьолу.
З огляду на це особливу цікавість викликають живописні
композиції на іконостасі з с. Доробратово. Особливої уваги
заслуговують дві композиції – це Апостол Яків з апостольського ярусу та Василій Великий, виконаний у люнеті на амвоні. Між собою ці два зображення досить схожі за типажем,
а порівнявши їх з портретами єпископа Теодора Ромжі, можемо вести розмову про дивну схожість. Це ставить цікаве
запитання: а чи не єпископа зобразив тут художник? Чи
могло таке зображення бути випадковим? Найчастіше у сакральній творчості митця зустрічаємося з його намаганням
спиратися на місцевий ґрунт, шукати місцеві типажі, розкривати естетику власного народу. За основу більшості своїх
образів художник брав реальні студії своїх близьких і рідних.
Діти послужили моделями для ангелів у єпископській каплиці, знайомі жінки позували для композиції Богородиці та подібне. Візуальна пам’ять художника була вражаюча. Тож коли зважити, що ескізи виконувалися ще у 1947 році, у часі
вбивства, то думка про зумисне зображення єпископа на
іконостасі має всі підстави бути правдою.
У цьому контексті зрозумілішим стає виконання у вівтарі
церкви композиції “Розп’яття Господнє». Адже апсида символізує печеру, у якій народився Христос, та печеру, з якої він
воскрес. З цієї причини у вівтарній частині найчастіше зустрічалися композиції, пов’язані з темою “Євхаристії». У Доробратові, розглядаючи живописні композиції, бачимо через
тему “Благовіщення» на царських вратах головний ідейний
акцент храму “Розп’яття». Разом з тим бачимо невипадково
розташовані над дияконськими вратами композиції “Різдва
Господнього» та “Зіслання Святого Духа», які тісно пов’язані з
символікою печери. Христос народжується у темряві стайні з
яслами та драбиною, за яку кидають сіно худобі. Інша композиція розкриває подолання Страху, у якому перебували
апостоли, поки не зійшов на них Дух Святий. Художник
“Розп’яття» виконує не як подію пов’язану з глибокою історією, а як подію у конкретному часі і конкретному місці.
Цьому допомагає зображення дівчини у білій сорочці і чер80

воній спідниці з двома заплетеними косами, що дуже нагадує пересічну дівчину тогочасного Закарпаття. Вона, закривши обличчя руками, схилилася біля ніг розп’ятого Христа.
Поверховий погляд дає підстави говорити, що це таке часте
у творчості Бокшая, зображення простої закарпатської дівчини. Проте, намічений німб навколо голови дівчини скоріше виказує постать Марії-Магдалини. Але тоді до чого дівоче
місцеве вбрання? Думається, тут маємо справу з алегоричним мисленням художника, яке він нерідко чудово демонстрував, базуючись на знаннях барокового живопису. У сакральному живописі художника важко говорити про випадковості у композиції, тому можна припустити, що у композиції
художник немов нав’язує навернення Марії-Магдалини і різного народу. З цієї причино можемо вести розмову і про те,
що “Розп’яття» у Доробратові набуває особливого звучання –
це страждання, яке відбувається у певному часі і на чітко
окресленому місці. Це гостре відчуття жертви заради життя.
З огляду на вищесказане необхідно глянути і на інші зображення, а саме на вівтарний образ “Серце Ісусове». Тут
Христа зображено крокуючим по червоній доріжці, яка усіяна квітами. Навколо нього ангели. Над цим у верхній частині
престолу зображенням хлопчика, який тримає скрижалі
Мойсея і показує на четверту заповідь, яка звучить: “Шануй
батька твого і матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго
прожив на землі». Цей момент виглядає особливо цікавим у
часі кардинальних змін, коли все старе вважалося за непотріб, а мислення старшого покоління глупотою. Час, коли багато повірили у “нову правду» і взялися руйнувати все старе
до основ. Тоді художник вказує на повагу до батьків, тобто
повагу до всієї традиції, яка так успішно руйнувалася. Не
виключено, що портрет хлопчика та двох ангелів можуть бути реальними портретами, з’ясування чого могло б пролити
ще більше світла на цю композицію.
Наступна композиція, що викликає цікавість, – зображення Василія Великого на намісному ярусі іконостасу. Святий зображений на тлі Мукачівського монастиря, старої митрополії Мукачівської єпархії, а у його руках – скіпетр, який
дуже нагадує скіпетр владики Андрія Бачинського. До речі,
цей же скіпетр бачимо й у руках св. Миколая Чудотворця.
Всі композиції намісного ярусу виконані в теплому вечірньому освітленні, яке завжди надихає і заспокоює. Тут бачимо,
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що художник не втратив тієї людяності і духовної шляхетності навіть тоді, коли на вулиці панувала розгнузданість та
безчинства.
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Ґрешлик Владислав,
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Життя та діяльність Івана Югасевича1 були відносно довгий час поєднані з малим селом Прикра неподалік Свидника
на словацько-польському кордоні. Там він народився, був дяком, переписував літургійні книги, складав пісенники, записував усну народну словесність2.
З точки зору церковної організації Прикра століттями належала до греко-католицької парафії Бодружал3. За рукописним Схематизмом Маковицького собора в 1752 р. священи-

Текст статті є складовою частиною проекту VEGA 1/0063/08.
1 1741, с. Прикра – 15.12.1814, с. Невицьке біля Ужгорода.
2 Про І. Югасевича існує низка публікацій, напр.: Яворский Ю. А.
Карпаторусский художник-писец Иоанн Югасевич и его графическихудожественные произведения» и 22 снимков с его рукописей //
Яворский, Ю. А.: Материалы для истории старинной песенной литературе в Подкарпатской Руси. – Praha: Orbis, 1934. – С. 333-337; Мушинка М. До історії збирання українського фольклору Східної
Словаччини (До Першої світової війни) // Науковий збірник Музею
української культури в Свиднику І. Упорядкував М. Мушинка. –
Братіслава-Пряшів: СПВ-ВУЛ, 1965. – С. 185-186. З новішої літератури
див.: Cleminson R. M. Cyrillic Manuscripts in Slovakia. A Union
Catalogue. – Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1996. – S. 103-105;
Žeňuch P. Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia,
kultúra a jazyk na východnom Slovensku. – Bratislava: Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. – S. 173-193; Žeňuch P. –
Vasiľ C. SJ. Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek
Catholics: Defining Factors and Historical Milieu. Cyrilské rukopisy
z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. –
Roma – Bratislava – Košice: 2003. – S. 372-421.
3 У 2003 році в рамках церковної реорганізації парафію в с. Бодружал скасували й новим центром парафії стало с. Гунківці.
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ком в с. Бодружал був Іван Коцакович1, згодом, в 1792 р.,
Петро Подгаєцький2, якого згадують і в 1806 р. 3 Саме з
ними тісно пов’язаний й Іван Югасевич, який в 1776 році
став фундатором й нині існуючої дерев’яної церкви св.
Архангела Михаїла. Свідчать про це слова вирізблені на
завівтарному брусі4. Він як неординарна на свій час та
середовище людина проявляв свої здібності справді в
багатьох галузях діяльності. Дуже правдоподібно, що був
причетним до створення ікон у рідному й навколишніх
селах. Та за кількістю створених та збережених пам’яток
ясно, що І. Югасевич все ж таки найактивніше працював
над переписуванням літургійних книг5 та їхнім оздобленням
й ілюструванням6.

Archív Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove, inv. č. 45,
sign. 3.
2 Bendasz, I. – Koi, I. A munkácsi görögkatolikus egyházmegye
lelkészségeinek 1792. évi katalogusa.- Nyíregyháza: 1994.- S. 62.
3 A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi
összeírása. Szerkesztette: Udvari István.- Nyíregyháza: 1990.- S. 110. Тоді
в с. Прикра жило 88 русинів грекокатоликів.
4
«IWANQ ÚGAS†VIÈQ SKRÄVSKI FuNDATORQ ROKu BOÆGO A¼O½». З
досі невідомих нам причин цей факт у фаховій літературі лишався
майже непоміченим (крім, мабуть, однієї статті: Frický A. Objavené
poklady. II. Časť // Krásy Slovenska, XLIV, 1967, č. 10.- S. 370) і чи не
всюди як час побудови церкви наводиться 1777 рік. Див., наприклад,
найновішу публікацію про неї: Pavlovský F. Drevené gréckokatolícke
chrámy na východnom Slovensku. Svidník a okolie. Prešov: Petra, 2007. –
S. 127. І. Югасевич з 1795 року жив в с. Невицьке. Прим.: з технічних
причин у всіх використаних в статті церковнословянських текстах не
наводимо титли.
5 Шима П. Из наблюдений над церковнославянским наследием
Словакии. – Братислава: СПН, 1968. – S. 138.
6Яворский,
Ю. А. «Карпаторусский художник-писец Иоанн
Югасевич и его графически-художественные произведения» и 22
снимков с его рукописей // Яворский, Ю. А. Материалы для истории
старинной песенной литературе в Подкарпатской Руси. – С. 333-337;
Irmologion. Grekokatolickij liturgijnyj spiv eparchiji Mukačevskoji. Perše
vydaňa: spiv Josifa Maliniča – noty Ivana Bokšaja, textovo i notovo
opravili i dopovnili: Stefan Papp i Nikifor Petraševič. – Prešov: Grekokatolickyj ordinariat, 1970. – S. 195-196; Панткевич І. Mатеріали до
історії мови південнокарпатських українців // Науковий збірник
Музею української культури в Свиднику № 4. Книга друга. –
Братислава – Пряшів: СПВ – ВУЛ, 1970. -С. 95; Rusinko M. (ed.).
1
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Можливі контакти замовників (в тому числі й І.
Югасевича) іконостаса в прикрянську церкву з іншими
регіонами відображують намісні ікони, коли аналогічні до
них пам’ятки XVIII ст. знаходяться не лише в низці сіл
Східної Словаччини, але також на південносхідних теренах
теперішньої Польщі та в Західній Україні. У Словаччині такі
ікони могли тоді появитися й завдяки монахам-василіянам,
які брали дуже активну участь в оздобленні грекокатолицьких церков колишньої Мукачівської єпархії1.
Близьке рішення живописних та різьбярських частин
застосоване в близькій Миролі, але й у більш віддаленій
Кальній Розтоці2, що вказує на правдоподібні спільні
орієнтири, чи споріднене мистецьке середовище. Крім цього,
низка іконостасів та настінних розписів в стилі рококо в
близькій околиці с. Прикра – Бодружал (іконостас 1794 р.,
настінний розпис кінця XVIII ст.), Кожани (настінні розписи
1793 та 1797 рр.), Раківчик (ікона «Страшного суду» на
полотні 1785 р.), Кожухівці (настінний розпис 1785 р.) та
Нова Полянка (настінний розпис, приблизно 1780-1797 рр.)
натякають на ще одне джерело натхнення І. Югасевича –
творчість майстра, який, виходячи з датувань, працював у
даному регіоні протягом чи не 15 років.
Іван Югасевич прожив в с. Прикра з перервами на
навчання у Львові 53 роки. За той час переписав, мабуть,
понад сорок книг, призначених переважно для літургійного
користування. Книги він переписував і після переїзду в с.
Невицьке, що дає підстави для припущення, що його руці
могло належати біля 60 різного характеру рукописних книг.
На жаль, відомості про багато з них не збереглися. Наперекір
тому, що книги Івана Югасевича досліджують вже понад 90
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Sprievodca po expozícii. –
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1981. – S. 26.
1 Див., напр.: Пушкаш Б. Иконопись исторической Мукачевской
епархии 18 века – новые данные о творчестве мастеров-профессионалов // Kresťanský chrám byzantského obradu včera a dnes. – Prešov:
PBF PU, 2000. – С. 56-66.
2 На намісній іконі Христа Пантократора місцевої грекокатолицької церкви св. Івана Хрестителя зберігся напис: «SI° IKWNY, VÒÎÐÈÖÅÞ
QÊÐAØÅHÛ. ÖÐÊÂÈ ÊAËHÄHCÊÈÞ ÁÃÓ CËAÂA ÄA ÁÓÄÅÒ ÁÎËØAÄ.
ÈCÏÈCAØACÄ ÂÎ ÎÁÈÒÅËÈ ÌAËÎÁÅÐÅÇÍ½ÊÎÉ, ÐÊU ÁÆ° AJÎÃ», який означає,
що їх в 1773 році «оновлювали» в Малоберезнянському монастирі
ЧСВВ.
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років, його художня спадщина, що доповнює й супроводжує
їхні тексти, по суті, все ще недостатньо вивчена.
Цікаво було би детальніше знати й погляд мовознавців
про те, до якої міри він при переписуванні керувався
текстом книг, друкованих в Україні, звідки безперечно
походять взірці, якими користувався при створенні своїх
рисунків.
До
книг,
які
рясно
ілюстровані
численними
композиціями на весь лист, заставками та кінцівками
належить «Акафіст» 1788-1789 рр. 1, створений в с. Прикра.
Саме цій пам’ятці, передусім з’ясуванню, звідки походять
взірці для малюнків, присвячені наступні рядки.
Процес переписування можна простежувати етап за
етапом на основі авторських приписок, де наведені дати
створення окремих частин манускрипта2. Всі малюнки,
виконані темперою на папері з домінантною роллю
контурного рисунку пером, попри свою простоту виконання,
вражають
гармонійним
поєднанням
всіх
візуальних
елементів – тексту й живопису.
Малюнки на весь лист поміщені на лівій половині
розвороту книги. Крім першого, всі інші малюнки на
протилежній сторінці супроводжують заставки.
Вступною ілюмінацією на весь лист являється «Христос в
мандорлі». Христос зображений у позі, яка для Нього
характерна в «Преображенні»3. Якщо почерк у текстовій
частині простий, стриманий й автор старається дотримувати
правильне написання окремих літер, то в рисунку фігури він
вільніший, мало зважає на анатомію тіла.
«Христос Емануїл на троні» та орнаментальна заставка з
ініціалом Марії – перша пара малюнків4. Для зображення
Нині він зберігається в Державній науковій бібліотеці м. Пряшів.
Інв. № В 25767. За дозвіл досліджувати рукопис висловлюємо щиру
подяку Дирекції ДНБ в Пряшеві.
2 Шима П. Из наблюдений над церковнославянским наследием
Словакии. – Bratislava: SPN, 1968. – C. 75-76. Автор там нарахував 21
малюнок І. Югасевича.
3 Напр.: «Анфологіон». – Львів, 1638. Див.: Стасенко В. Христос і
Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVІІ століття:
особливості розробки та інтерпретації образу. – Київ: УАД-ЛАМ, 2003.
– Іл. 469.
4 Початок до: «AÊAF²ÑÒÚ ÑËÀÄ×ÀÉØÅÌU ÃÄU ÍÀØÅÌU ²ÑU ÕÐÒU». – С.
ÊA (21).
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Христа, де в німбі чомусь «ООН», авторові взірцем слуговує
композиція Никодима Зубрицького 1699 р. 1 Орнаментальна
заставка з ініціалом Марії віддзеркалює образне та графічне
рішення почаївського «Служебника» 1744 р. 2
Основою для «Коронування Діви Марії»3 могла послужити
гравюра унівського «Часослова» 1691 р. 4, львівських
«Акафістів» 1699 р. 5, чи інші подібні видання. Не
виключено, що І. Югасевич знав й аналогічні почаївські
друки XVІІІ ст. 6 Заставка є варіантом попередньої.
«Коронування Діви Марії» із ще одним варіантом першої
заставки повторюється й перед «Акафістом св. Трійці»7.
«Благовіщення» із заставкою, на котрій монах в
орнаментальному обрамленні8, наслідує «Благовіщення»
львівських «Акафістів» 1699 р. 9 «Архангел Михаїл» з
орнаментальною заставкою з ініціалом Марії10 близький до
гравюри з київських «Акафістів» 1706 р. 11
У малюнку «Св. Варвари» з орнаментальною заставкою12
поєднані два іконографічні варіанти, де в одному меч

1

«ÀÊÀFÐCTY CÚ CTÐÕÈÐY È ÊÀÍWÍY, È CÚ ÏÐÎ×ÐÈMÈ MËÍÐÄMÈ».
Львів: Ставропігійське Братство, 1699. – С. ÌÃ (43). За ласкавий дозвіл
користатися цим виданням (НМЛ, СДК 390, № 310403) та іншими
українськими стародруками в бібліотеці Національного музею у Львові
імені Андрея Шептицького висловлюємо щиру подяку пані Н. Моздир.
2 Див.: Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків
XVІ – XVІІІ ст. – Київ: Дніпро, 1990. – Іл. 418.
3 Ілюмінація до: «PRAVILO MOL†BNO† KQ BÆÅÑÒVÅÍNOMU I
ÏÎÊLÀÍÄÅMOMU ÏÀRÀÊLIÒU ÏRÅSVÄÒÎMU DXU». – С. ÍÅ (55).
4 Див.: Стасенко В. Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVІІ століття: особливості розробки та інтерпретації образу. – Київ: УАД-ЛАМ, 2003. – Іл. 403.
5 Тамже. – Іл. 404.
6 Див.: Шпак О. Українська народна гравюра XVІІ – XІХ століть. –
Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. – С. 37.
7
«ÀÊÀÜÐSÒQ PR†SVÄÒHJ †DINOSuÀNHJ TRORCI» [sic!]. – С. P† (85).
8
«ÀÊÀÜÐSÒQ PR†SVÄÒHJ BGORODICI». – С. RÊZ (127).
9
«ÀÊÀFÐCTY CÚ CTÐÕÈÐY È ÊÀÍWÍY, È CÚ ÏÐÎ×ÐÈMÈ MËÍÐÄMÈ».
Львів: Ставропігійське Братство, 1699. – Перед с. 1.
10
«ÀÊÀÜÐSÒQ STOMU ARÕËËU MÐÕAJËU I GAVRÐIËU...». – С. RÛ (160).
11
ÀÊÀÜÈSÒÛ ÏÐª×ªCTHÛÈ ÂCªCªÄÌÈ×ÍÛÈ CÎ CTÈÕÈÐÛ È ÊÀHÎHÛ». – Київ:
Друкарня Лаври, 1706. – С. ÐV (102). (НМЛ, СДК 393, № 310405)
12
«ÀÊÀÜÐSÒQ SVÒHJ SËAVNHJ È BCEXBAËÍHJ BEËÈÊÎÌU×EÍÈÖH
BAÐBAÐH». – С. CÌÈ (248).
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лежить під ногами святої, що держить в руках мученицький
хрест та келих1, а в другому – в руках меч та гілка пальми2.
Основою
для
«Успіння
Богородиці»
за
західною
іконографією (орнаментальна заставка з ініціалом Марії3)
стала гравюра І. Філіповича до львівського «Літургікону» 1759
р. 4, тільки місце Успенської церкви у Львові заняла набагато
простіша ротондоподібна сакральна споруда й щезли могутні
рокайлеві мотиви.
Малюнок «Собор св. апостолів» (заставка «Христос
Пантократор» з орнаментикою5) спирається на взірці з
гравюр київських акафістів 1706 р. 6, чи «Молитвослова»
1707 р. 7
Для малюнка «Св. Миколая» (заставка «Богородиця
Милування» з орнаментом8) автор міг керуватися гравюрою з
київських акафістів 1754 р. 9 «Розп’яття» (заставка «Спас в
славі»10) цікаве тим, що використовує менш частий взірець з
вершником Лонгіном11. «Богородиця Одигітрія» (заставка –
вазон з квітами та пташкою12) – тип найчастішого
зображення не лише в гравюрах, але й в іконах. До західного
Мігура І. Великомучениця Варвара. – Київ, 1700. Див.: Логвин Г.
Н. З глибин. Гравюри українських стародруків XVІ – XVІІІ ст. – Київ:
Дніпро, 1990. – Іл. 263.
2
«ÀÊÀÜÈSÒÛ ÏÐª×ªCTHÛÈ ÂCªCªÄÌÈ×ÍÛÈ CÎ CTÈÕÈÐÛ È ÊÀHÎHÛ». –
Київ: Друкарня Лаври, 1706. – С. CÊZ (227). (НМЛ, СДК 393, № 310405)
3
«ÀÊÀÜÐSÒQ QCÏEÍÐÞ ÏÐÒÛÄ BLDÈCÛ ÍAŠEÄ BCÛ I ÏÐISW DVÛ MRÐI».
– Без пагінації.
4 Див.: Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків
XVІ – XVІІІ ст. – Київ: Дніпро, 1990. – Іл. 447.
5
«ÀÊÀÜÐSÒQ STYÌ ÂÅÐÕOÂNYÌQ ÏÅÐÂOÏÐÒOËNÈÊOÌQ ÏÅTÐU È
ÏÀVËU». – Без пагінації.
6
«ÀÊÀÜÈSÒÛ ÏÐª×ªCTHÛÈ ÂCªCªÄÌÈ×ÍÛÈ CÎ CTÈÕÈÐÛ È ÊÀHÎHÛ». –
Київ: Друкарня Лаври, 1706. – С. ÐÌÅ (145). (НМЛ, СДК 393, № 310405)
7 Див.: Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків
XVІ-XVІІІ ст. – Київ: Дніпро, 1990. – Іл. 280.
8
«ÀÊÀÜÐSÒQ ÑTÈTÅËÞ ÕÐÒÎÂU ×UÄÎÒÂÎÐÖU ÍÐÊÎËÀÞ». – С. ÃÀI (411).
9 Див.: Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків
XVІ-XVІІІ ст. – Київ: Дніпро, 1990. – Іл. 421.
10
«ÀÊÀÜÐSÒQ ×ÅÑÒÍÎÌU È ÆÈÂÎÒÂÎÐÄÒÅÌU KÐTU GDNÚ». – С. ÃÈZ
(497).
11 Наприклад : «Тріод квітна». – Київ, 1631. Див.: Стасенко В.
Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVІІ
століття: особливості розробки та інтерпретації образу. – Київ: УАДЛАМ, 2003. – Іл. 554.
12
«ÀÊÀÜÐSÒQ ÂSHÌQ STYÌ». – С. FOÅ (575).
1
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типу «Воскресіння Христа» (заставка «Коронування Діви
Марії»1) І. Югасевич міг скористатися гравюрами львівського
«Євангелія» 1636 р. 2 та київських «Акафістів» 1706 р. 3
«Христос Пантократор на троні» (заставка «Спас в
славі»4, де в написі до тексту винятково для цілого рукопису
застосовані прості елементи в’язі, яких нема у взірці) та
«Богородиця Одигітрія з архангелами» (заставка «Богородиця
Милування» з орнаментом5) повторють такі ж гравюри Н.
Зубрицького до львівських акафістів 1699 р. 6 Для
«Покладання в труну» (заставка «Христос Пантократор»7)
основою взята гравюра Геронтія 1731 р. 8
До ілюмінацій «Ангел Хранитель» із заставкою, де
зображений ангел з орнаментом9, «Св. Іван Хреститель» з
орнаментальною заставкою з ініціалом «IHS»10, «Св. Онуфрій»
(заставка із зображенням монаха з орнаментом11), «Зняття з
хреста» (заставка «Христос Пантократор»12) та «Христос
Страждущий» (орнаментальна заставка з ініціалом Марії13)
нам, на разі, не вдалося знайти близькі аналогії.
Заставки, які не поєднані з ілюстраціями на весь лист:
орнаментальна з ініціалом Марії, з ініціалом «IHS», вазоном з

1

«ÀÊÀÜÐSÒQ ÂQ SUÁÁOTU ÆÈÂONOSNOÌU ÃÐOÁU ÃÄNÞ». – С. ÕÃI

(613).
Див.: Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків
XVІ – XVІІІ ст. – Київ: Дніпро, 1990. – Іл. 159.
3
«ÀÊÀÜÈSÒÛ ÏÐª×ªCTHÛÈ ÂCªCªÄÌÈ×ÍÛÈ CÎ CTÈÕÈÐÛ È ÊÀHÎHÛ». –
Київ: Друкарня Лаври, 1706. – С. KÄ (64). (НМЛ, СДК 393, № 310405)
4
«ÊÀÍÎÍQ ÏÎÊÀÄÍÍIÉ ÊÚ ÃÄU ÍÀØÅÌU IÈÑU ÕÐÒU». – С. JÃ (703).
5
«×ÅÑÒÍÛÉ ÏÀÐÀÊËÈÑÚ». – Без пагінації.
6
«ÀÊÀFÐCTY CÚ CTÐÕÈÐY È ÊÀÍWÍY, È CÚ ÏÐÎ×ÐÈMÈ MËÍÐÄMÈ».
Львів: Ставропігійське Братство, 1699. – С. MÃ (43), ÐKÄ (164).
7
«ÌÎËÈÒÂÛ ÍÀ ÑÎÍÚ ÃÐÄÄUÒÛÌÚ». – С. WÌÀ (841).
8 Див.: Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків
XVІ – XVІІІ ст. – Київ: Дніпро, 1990. – Іл. 342.
9
«PRAVILO KQ STOMU AGGËU ÕRANITEËÚ». – С. R×D (194).
10
«ÀÊÀÜÐSÒQ STOMU ÏÐOÐÊU ÏÐT×È I ÊÐTEËÚ ÃÄÍÚ ²WAÍÍU». – Без
пагінації. Під фігурою Івана Хрестителя знаходиться датування: «AJÏÈ
(1788) MÖA AÂÃUCÒA ÄÍÄ II (18)» та підпис автора: «IWAÍQ ÞÃÀCªÂÈ×Q
CÊÐÄÐCÊÈ Q ÏÐÈÊÐH».
11
«ÀÊÀÜÐSÒQ
ÏÐDBNOMU
ÏCU
NAØEMU
WNUFÐÐÚ
PUSTYNNOÆÈÒªËÞ». – С. TÊÜ (329).
12
«ÀÊÀÜÐSÒQ ÑÒÐÒÅÌQ ÕÐÒÎÂYÌQ». – Без пагінації.
13
«ÀÊÀÜÐSÒQ ÏÐª×ÒÛÌQ ÑÒÐÀÑÒÅÌQ ÕÐÒÎÂYÌQ». – С. ÕNÃ (653).
2
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квітами. «Христос Виноградар»1 спирається на гравюру Н.
Зубрицького 1699 р. 2
Виходячи з порівнянь ілюстрацій в рукописній книзі та
їхніх взірців в українських друкованих виданнях, приходимо
до висновку, що Іван Югасевич більш впевнено почував себе
в декоративно-площинних малюнках, ніж у фігуральних
мотивах. Він був непослідовним у написанні відповідних
скорочень, імен та інших текстів, які звикли бути на
зображеннях візантійсько-слов’янської традиції. Такі тексти
та написи відсутні й на іконах прикрянської церкви,
іконографія та композиція яких спрощена так само, як
ілюстрації в «Акафісті» І. Югасевича. Виходить, що
наведений підхід до цієї частини зображень був у тому часі,
принаймні в регіоні Маковиці, вже загальноприйнятим.
Вплив ілюстрацій західних та східних графіків та
друкованих книжкових видань на розвиток українського
іконопису, його іконографічний діапазон, вже відносно
добре досліджений3. Маємо надію, що невдовзі подібна
ситуація настане і по відношенню до українських
кириличних рукописних книг та їхнього оздоблення.

1

«PRAVILO KÎ BÆÒÂÅÍÍÎÌU ÏÐÈ×ÀÀÅNÐÚ». – С. ÖÈÈ (798).
«ÀÊÀFÐCTY CÚ CTÐÕÈÐY È ÊÀÍWÍY, È CÚ ÏÐÎ×ÐÈMÈ MËÍÐÄMÈ». –
Львів: Ставропігійське Братство, 1699. – С. CSI (216).
3 Крім окремих згадок та вагомих досліджень В. Свєнціцької, Р. Біскупського, В. Александровича, В. Делюґи та інших авторів з новіших
публікацій треба згадати монографії Аґнєшки Ґронек (Gronek A.) про
великий іконографічний пласт: Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w
malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza. – Kraków: Collegium Colombinum, 2007. 426 c. та Wokół UkrzyŜowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym. – Warszawa: Neriton,
2009. – 200 c.
2

90

Югасевич І. Благовіщення.
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Зубрицький Н. Благовіщення. 1699. «Акафісти і канони».
Львів, 1699.
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Югасевич І. «Успіння».
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Філіпович І. Титул. «Літургікон». Львів, 1759.
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Югасевич І. «Христос Пантократор на троні».
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6. Зубрицький Н. «Христос Пантократор на троні».
«Акафісти і канони». Львів, 1699.
7. Югасевич І. «Одигітрія з архангелами».
8. Зубрицький Н. «Одигітрія з архангелами», 1697.
«Акафісти і канони». Львів, 1699.
9. Югасевич І. «Покладання в труну».
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10. Геронтій. «Покладання в труну». Акафісти, канони.
Київ, 1731.
11. Югасевич І. «Христос Виноградар».
12. Зубрицький Н. «Христос Виноградар», 1696. Акафісти
і канони. Львів, 1699.
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ПАННО З ЧУДАМИ СВ. ЯНА З ДУКЛІ
У КОСТЕЛІ ОТЦІВ БЕРНАРДИНІВ У ЛЬВОВІ.
(Невідомий художник ХVII ст.)
Ольга Кравченко,
аспірант ЛНАМ
Анотація. У статті досліджується пам’ятка ХVII ст. з
львівського костелу Бернардинів – панно з чудами св. Яна з Дуклі.
Подається історична довідка щодо особи св. Яна та опис
пам’ятки, розглядаються згадки про панно в літературі.
Основна увага приділяється портретним зображенням у
композиціях медальйонів панно.
Ключові слова: панно, св. Ян з Дуклі, портрет, медальйон.

У процесі дослідження портретного малярства Галичини
XVІІ-XVІІІ ст. у колі нашої уваги опинились винятково цікаві
твори мистецтва XVІІ ст., намальовані на дерев’яній основі,
картини з зображенням чуд св. Яна з Дуклі, що вразили
своїми портретними зображеннями, виконаними невідомим,
проте, досить професійним майстром. Цю одну з
найцікавіших та майже не досліджених пам’яток XVІІ ст.
приховує від нашого ока львівський костел Бернардинів
(сьогодні – церква св. Андрія). З глибини віків ансамбль
храму та монастиря доносять до нас послання про чуда св.
Яна з Дуклі. Про його діяння та прославлення розповідають
нам фрески ротонди над криницею, релігійні картини
вівтарів, виточені з мармуру скульптури та «велике панно»,
що складається з кількох частин і є без перебільшення
визначною пам’яткою в історії Львова. Цінність її в першу
чергу полягає у розкритті цікавого для нас світогляду та
життя львів’ян XVІ – XVІІІ ст. Оповідаючи нам про чуда, які
відбувались уже після смерті св. Яна з Дуклі біля його гробу
або при з’явленні святого у хмарах, автор знайомить нас із
реальними постатями, з тими, кому вдалось одужати,
дякуючи милості святого Яна. Розглядаючи панно,
неможливо
не
захопитись
докладно
та
ретельно
промальованими обличчями та одягом зображених осіб,
конкретизованими
львівськими
пейзажами,
детально
виписаним інтер’єром храму, де відбувалось чудо зцілення.
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Розпочавши своє дослідження над пам’яткою, ми в
першу чергу сконцентрували свою увагу на самій особі
чудотворця.
Святий Ян народився в містечку Дукля на Лемківщині,
тепер, Польща, Підкарпатське воєводство, Кросненський
повіт, близько 1414 року. У двадцятилітньому віці він
вступив до монастиря францисканців, а згодом до ордену
бернардинів.
Бернардинами
у
Польщі
називали
відгалуження францисканського ордену від першої церкви
св. Бернарда у Кракові. Після 1463 року він оселився у
львівському монастирі Бернардинів, де здобув славу як
проповідник та прийняв більш суворий устав. [1; 83]
Ще за життя цей святий прославився різними чудами,
навіть по смерті, через три століття, пам’ять про його
діяльність не згасла – в 1733 році папа Климент XII оголосив
Яна з Дуклі «благословенним», а у 1739 році – покровителем
Польщі, Руси та Литви. Під кінець життя святий тяжко
хворів, він втратив зір і йому відняло ноги. Проте святий не
покидав своїх добродіянь і продовжував свою священицьку
справу. [36; 12-16]
Ян з Дуклі помер у Львові 29 вересня 1484 року і відразу
вірні стали вшановувати його пам’ять. Культ Яна з Дуклі
поширився серед католиків не лише в Галичині, а й у
сусідніх країнах. [13; 62-93]
Святого було поховано на цвинтарі, що колись
знаходився з південного боку костелу. Існує легенда, що з
місця, де поховали святого, за рік вдарило цілюще джерело.
Ця подія була розцінена як чудо, на місці джерела викопали
криницю, а мощі св. Яна перепоховали. [1; 82] Відомо, що
при похованні гріб святого був, як пишуть дослідники поч.
ХХст., «звичайним» [19; 10], до того часу, поки 23 жовтня
1521 року, Ян Коморовський, законник – провінціал ОО
Бернардинів, дістав кості св. Яна, обмив їх водою і вином,
зложив у дубову скриню та поставив її на підвищеному
місці. Гріб було закладено каменем, на якому був
вирізьблений напис латинською мовою, що засвідчував дату
його смерті. [19; 10] Очевидно, власне так виглядав гріб
святого перед тим, як вдарило з нього джерело та
перепоховали святі мощі до костелу. Є згадка, що у 1620 році
криниця була реконструйована, що свідчить про те, що мощі
святого на той час уже перебували у храмі. [1; 85]
99

Пізніша доля мощів св. Яна з Дуклі згадується вже аж у
XVIIIст., після проголошення його благословенним. У 1608
році було споруджено гріб св. Яна з Дуклі, за дорученням Б.
Авелдіса будівничим і архітектором Войцехом Капіносом
молодшим з цеховим прізвищем Зичливий. [1; 87] Гріб був
виготовлений з темно-червоного мармуру (за розмірами: 5
ліктів у довжину, 4 лікті у ширину, 2 лікті у висоту) та було
встановлено праворуч від головного вівтаря. До гробу вели
дві мармурові сходинки, з мармуровими балясами, що
розпочинали свій марш з другої сходинки, (по боках по 6, а
біля голови і ніг – по 4). Поміж балясами було зведено
постамент, на якому спочивала мармурова лежача постать
святого. У такому стані гріб перебував аж до 1737 року,
пізніше, у 1740 році, його перенесли до нового великого
вівтаря, а мощі переклали у срібну труну. [19; 9-10]
Свідченням вигляду та місцезнаходження гробу до 1737
року є детально промальований інтер’єр, що часто
зустрічається на зображеннях із чудами святого Яна. Отже,
можна припустити, що панно, можливо, відображає події,
що відбувались у XVII – поч. XVIIІ ст. праворуч від головного
вівтаря костелу бернардинів. Також ми припускаємо, що
митець міг бути очевидцем чуд, що відбувались при гробі
святого. Таким чином, ми маємо нагоду приписати даний
твір пензлю майстра XVII – поч. XVIIІ ст. Саме в цей час, у
16З0–1640-х роках, було створено сімнадцять дерев’яних
вівтарів, виконаних майстрами з Ярослава Томою Гуддером і
Конрадом Кутшенрайтером. Ці вівтарі не збереглись до
нашого часу, тому ми можемо лише припускати їх зв’язок з
досліджуваним дерев’яним панно, оскільки від 1736 до 1746
року було встановлено 16 нових вівтарів, що частково
збереглись по сьогодні, головний з них – св. Яна з Дуклі, куди
було перенесено мощі святого, а інші – Пресвятої Богородиці;
Антонія Падевського; Архангела Михаїла; Розп’ятого Христа;
св. Петра з Алькантари; св. Теклі; св. Андрія Первозванного;
св. Йосифа Обручника; св. Івана Капістрана; св. Анни,
дочки Фануїла, пророчиці; св. Франциска; св. Станіслава з
образом св. Варвари (обидва образи втрачено); трьох Царів (з
образом Різдва Христового); св. Івана; св. Бернарда. [19; 8889] Проте, стилістична подібність цих вівтарів з
досліджуваною пам’яткою не проглядається. Отож, панно,
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найправдоподібніше, є твором ранішого часу, можливо
періоду створення перших вівтарів 16З0–1640-х рр.
За часи воєн та постійної зміни влади у місті костел було
неодноразово пограбовано, зникло багато коштовних
пам’яток, присвячених св. Янові з Дуклі, які колись були
подаровані костелу на знак подяки за сцілення.
Невідомо коли саме реліквії святого було вивезено зі
Львова. Від 1945 року вони знаходились у бернардинському
костелі в Жешові, а від 1974 року – у невеличкому містечку
Дуклі, звідки й походив чудотворець. Від 1948 року в Римі
проходив процес канонізації, який завершив папа Ян Павло
ІІ в Крошні 10 червня 1997 року. [43]
На сьогоднішній день частина мармурового саркофагу з
1608 року, що колись була основною окрасою головного
вівтаря храму, вмонтована у зворотню сторону цього ж
вівтаря. Справа і зліва від престолу бічними дверима можна
пройти у приміщення поза вівтарем, де розміщується гріб
святого та хор ченців. Потужні колони підтримують
скульптурну композицію уславлення святого Яна на небесах.
На основах колон зображено святих Уставу св. Франциска
Асизького: св. Франциск Асизький, св. Текля, св. Бернард,
св. Іван Капістран, св. Людвіг і св. Бонавентура. [2]
Культ віри у спасіння та зцілення за допомогою св. Яна
набув найширшого розголосу у XVII – поч. XVIIІ ст. Завдяки
молитві
до
чудотворця
віруючі
отримували
великі
полегшення, виздоровлювали, здійснювались їхні надії та
сподівання. Вважається, що саме Ян з Дуклі вберіг Львів від
руйнувань під час численних воєн, що завдяки цьому
чудотворцю місто зберегло своє обличчя, донесло до
сьогодення свою історію та багатющу мистецьку спадщину.
Найважливішою подією, що остаточно прославила та
затвердила чудотворність святого після його смерті, була
облога міста військами Богдана Хмельницького в 1648 році.
Святий Ян з Дуклі своєю появою в небі врятував місто від
захоплення козаками, вберіг від руйнацій. З того часу
святого почали зображати на релігійних картинах, як він
з’явився в небі з хмар, клякаючи та молитовно підносячи
руки вгору. [29]
Того ж року, на честь спасителя міста Яна з Дуклі і в
пам’ять про облогу міста військами Хмельницького,
поставили перед костелом бернардинів дерев’яну колону.
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У 1736 році за проектом магната Михайла Северина
Жевуського, родинним патроном якого був святий Ян, було
споруджено на тому ж місці перед храмом нову колону, що
збереглася до наших часів. Колону встановив Томаш Гуттер
або Фабіан Фесінґер. Раніше на колоні стояла статуя святого:
він стояв навколішки з руками, молитовно піднесеними до
неба. [1; 90]
Сама скульптура зникла безвісти після 1944 року. За
деякими даними у 1949 році разом з іншими пам’ятниками її
відправили до Польщі, а на місце статуї поставили
необарокову вазу. А за іншими джерелами, після Другої
світової війни російські війська, які захопили місто, скинули
фігуру Яна з Дуклі з п’єдесталу і розтрощили її. [14]
Одним з надзвичайно цікавих та поцінованих творів
костелу Бернардинів є релігійна картина «Апофеоз Яна з
Дуклі», який було замовлено у 1677 році міськими
радниками. Місто подарувало його монастиреві на знак
вдячності блаженному за добродійства, які він проявив під
час різних нападів та облог Львова. [1; 88, 91] Цей образ
знаходиться на північній стіні над лавами у пресвітерії
костелу, поміж двома частинами нашого досліджуваного
панно. Дане полотно зображає св. Яна як посередника та
речника Ісуса Хреста та Богородиці, що здійснює чуда на
землі. Між собою святих з’єднують промені, які через св. Яна
з Дуклі виліковують хворих та знедолених людей. [25; 79-86]
Цікавим для нас виявився той факт, що дане полотно
згадується у декількох літературних джерелах [25, 18], але
чомусь про панно, яке відповідає тематиці «Апофеозу» та
створює органічну та композиційну з ним єдність на
північній стіні пресбітерію, дані замовчуються.
Отож, малодосліджена пам’ятка, загадкове «велике
панно» з бернардинського костелу, що присвячується чудам
св. Яна з Дуклі, являє собою твір XVII ст. пензля невідомого
автора. Цей твір вперше згадується львівським дослідником
другої половини ХХст. Володимиром Вуйциком, який і
назвав його «великим панно». [1; 91] Пам’ятка виконана на
дерев’яній основі. Частина панно знаходиться у пресвітерії
цього храму, а частина у збірці Олеського замку (Філія
Львівської Національної галереї мистецтв). Композиція панно
являє собою ряди медальйонів, на яких невідомий автор
відтворив чуда святого Яна. Частина панно, яка залишилась
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у храмі, складається з чотирьох частин, кожна з яких
обрамлена мальованим орнаментальним декором. Ці
картини розміщено по обидва боки пресвітерію на північній
та на південній його стінах. По праву руку від вівтаря
знаходиться більша частина панно, що налічує загалом 59
медальйонів, які розміщені в чотири ряди. У трьох верхніх
рядах нараховується по 15, а в нижньому – 14 медальйонів.
Композиція рядів медальйонів на даній частині обрамлена
мальованим орнаментом.
Три інші частини «панно» знаходяться на стіні зліва.
Частина, найближча до престолу, складається з 5
медальйонів, розміщених вертикально, один під другим і
обрамлених орнаментом. Друга, також – 5 медальйонів,
розміщені
вертикально
та
обрамлені
аналогічним
орнаментом, що повторюється на першій та другій частинах.
Третя частина складається з п’яти рядів по три медальйони.
Обрамлення є лише на трьох сторонах – четверта сторона
обрізана, проте для композиційного завершення, на стіні, що
примикає до даної частини «панно», домальовано той самий
орнамент, очевидно, щоб завершити композицію даної
частини.
Усього у пресвітерії знаходиться 84 медальйони, які
демонструють чуда св. Яна з Дуклі. Проте, з давніх
літературних джерел ми дізнаємось, що святий виконав 330
різних чуд, зцілення від хвороб, навіть були випадки, коли
святий зумів зарадити смерті. [25; 79-86]
Під зображеннями зцілень на медальйонах є нумерація,
яку автор твору ввів задля датування або щоб підкреслити
послідовність зцілень, сотворених св. Яном. Окрім нумерації,
як своєрідне пояснення до зображень, є написи латиною, що
засвідчують на кожному окремому медальйоні конкретну
особу, її походження та хворобу, яку було вилікувано святим.
Таким чином, можна припустити, що зображення є
портретними, оскільки вказано на особу портретованого,
тобто перед нами постають реальні постаті з XVII ст. Даний
твір мистецтва є свого роду медичною картою, яка
ідентифікує особу кожного з пацієнтів, що звертались до
святого за зціленням.
Оглядаючи медальйони бачимо, що сама подія зцілення
відбувалась на відкритому просторі серед пейзажів, подібних
до львівських, а також біля гробниці святого у
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бернардинському костелі. За описами місцезнаходження
гробниці з літературних джерел та за зображеннями
інтер’єру на медальйонах, ми зауважили подібність
змальованого автором твору місця, де відбувались чуда у
костелі. Це видно навіть у сучасному інтер’єрі храму. На
багатьох композиціях ми бачимо, як подія відбувається біля
гробу з темного червоного мармуру, праворуч від головного
вівтаря, видно вікно та пілон, підлога з мармуровими
плитами у шахматному порядку – всі ці деталі збереглись і у
сучасному інтер’єрі. Це дає нам можливість припустити, що
більшість див з «панно», повинні були відбуватись у храмі,
саме біля гробниці святого.
Розглядаючи «панно» із зображеннями зцілень св. Яна з
Дуклі, не можливо не замислитись над світоглядом та
побутом тогочасного львів’янина. Тогочасна людина жила у
постійному страху перед нападами неприятелів, перед
епідеміями, повенями, «трясінням землі», загалом перед
аномальними явищами, які здавалися віщунами чогось
недоброго і неминучого, чому зарадити могло лише якесь
чудо. Людина, живучи в очікуванні лиха, вірила у
можливість чуда як у щось звичне та раціональне, – бо лише
чудо могло врятувати її та змінити життя на краще. Часті
війни також суттєво впливали на колективну психіку міщан,
бо асоціювалися зі смертю і викликали жах перед невідомим,
що породжувало панічні настрої, які обростали жахіттями та
вірою у спасіння чудом. Натомість, радісними для
тогочасних львів’ян були свята, процесії, ярмарки, які
переривали монотонність будненщини. Моменти такого
емоційного зворушення були особливо важливими на тлі
побутового дискомфорту, антисанітарії і спричинених ними
численних хвороб. Через відносно малий арсенал засобів
тогочасної медицини, вони нерідко становили серйозну
загрозу для людського життя. Тогочасний міщанин жив у
релігійному універсумі, а тому з острахом очікував на смерть
та Страшний суд, де будуть зважуватись його добрі й злі
вчинки. В уяві тогочасної людини жевріла надія, що
потойбічне життя може бути й не таким сумним, якщо земне
життя відбути достойно. [3; 278-279]
З таких міркувань логічною видається на той час ідея
створення панно з зображеннями чудес св. Яна. Люди, яким
пощастило бути зціленими, раділи та прославляли святого,
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мабуть, вони і були ініціаторами та меценатами створення
такого цінного твору. Щоб виконати його, треба було
докласти величезні зусилля, адже митцеві потрібно було
зібрати усі відомі випадки зцілення, задокументувати їх,
створити портрети зцілених та відтворити кульмінаційний
момент самої події зцілення. Пройшовши крізь віки дані
зображення доносять до нас образ тогочасного міщанина,
розповідають про події з життя львів’ян, дають можливість
відчути атмосферу тогочасного Львова.
У даний час у костелі Бернардинів проводяться
завершальні реставраційні роботи по відновленню фресок у
пресвітерії. У зв’язку з цим панно є повністю закрите, що
ускладнює докладне його дослідження. Сама пам’ятка також
потребує реставрації, після закінчення якої, можна буде
провести докладніше обстеження та дослідити цю унікальну
пам’ятку давнього мистецтва.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Вісник Інституту УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ. Ч.
14. Вуйцик В. С. Вибрані праці. – Львів. – 2004.
2. Вуйцик В. С. Зустріч зі Львовом. Путівник. – Львів. –
1987.
3. Ісаєвич Я., Литвин М., Стеблій Ф. Історія Львова. У
трьох томах. – Т. 1. – Львів: Центр Європи, 2006. – с. 279.
4. Козицький А., Білостоцький С. Кримінальний світ
старого Львова. – Львів: Афіша, 2001. – 230 с.
5. Лильо І. М., Лильо-Откович З. М. Прогулянка Львовом.
Путівник. – К.: Балтія Друк, 2005. – 224 с.
6. Мельник Б. В. Вулицями старовинного Львова. – Львів:
Світ, 2002. – 272 с.
7. Мельник Б. В. Довідник перейменувань вулиць і площ
Львова. XIII – XX століття. – Львів: Світ, 2001. – 128 с.
8. Островский Г. С. Львов. – Л., «Искусство», 1975. – 208
с.
9. Andrusikiewicz J. Boje o Przełęcz Dukielską. – Kraków. –
1968.
10. Binda J. Kazania o Św. Janie z Dukli. – Kalwaria
Zebrzydowska. – 1999.
11. Bł. Janowi z Dukli w dwusetną rocznicą beatyfikacji
1733. – Dukla. – 1933.
12. Bł. Jan z Dukli – patron Polski, Rusi i Litwy. – 1931.
105

13. Bogdalski O. Czesław. Bernardyni w Polsce 1453 –
1530. Tom II. – Kraków. – 1933.
14. Chanas Ryszard, Czerwiński Janusz. Przewodnik
turystyczny Lwów. wyd. przez Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. – 1992.
15. Daszkiewicz A. Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego
1939 -1944. – Warszawa. – 1975.
16. Dzik J. Franciszek Lekszycki – malarz religijny baroku. –
Kalwaria Zebrzydowska. – 1998.
17. Garbarcik J. Krosno – studia z dziejów miasta i regionu.
T. I- III. – Kraków. – 1995.
18. Gargielewicz J. Cudowna Miłość, Święty Jan z Dukli. –
Krosno. – 1997.
19. Golichowski N. NaboŜeństwo ku czci Bł. Jana z Dukli. –
Lwów. – 1903.
20. Golichowski N. Pamiątka uroczystości 440-letniej
rocznicy śmierci Bł. Jana z Dukli zakonu OO Bernardynów,
odbytej we Lwowie i w innych klasztornych kościołach r. 1884. –
Lwów. – 1886.
21. Golichowski N. Bł. Jan z Dukli, cuda i łaski. – Lwów. –
1909.
22. Grzywacz-Świtalski Ł. Z walk na Podkarpaciu. –
Warszawa. – 1971.
23. Historia Lwowa w zarysie wyd. w 1924.
24. Holodok S. Święty Jan z Dukli.
25. Jurkiewicz O. Cyprjan. Bł. Jan z Dukli. Patron Polski,
Rusi i Litwy. śywot, naboŜeństwo i pieśni na jego cześć. –
Rzeszów. – 1931.
26. Kaczorowskie Bartłomiej. Zabytki Lwowa.
27. Kazimierczak S. śołnierz losu nie wybierał. – Warszawa.
– 1982.
28. Konopnicka E. Oratorium Bł. Jana z Dukli. Patron
wieczystego pokoju, obrońca miasta Lwowa w r. 1648. – Lwów. –
1933.
29. Kubal Ludwik. OblęŜenie Lwowa w roku 1648. –
Warszawa. – 1930.
30. Luboński P. Operacja dukielsko-preszowska. Magury’
83. – Warszawa. – 1983.
31. Łukaszewicz J. A. śywot Bł. Jana z Dukli. – 1906.
32. Michalak J. Dukla i okolice. – Krosno. – 1996.
106

33. Moskalenko K. Uderzenie za uderzeniem. – Warszawa. –
1974.
34. Nowak J. Ziemia krośnieńska w hołdzie św. Janowi. –
Kalwaria Zebrzydowska. – 1998.
35. Obruśnik A. E. Bernardyńskie środowisko artystyczne w
drugiej połowie XV i na początku XVI wieku. – Kraków. – 1995.
36. Prochaska A. OO Bernardyni lwowscy. T XIII. – Lwów. –
1919.
37. Rusecki J. Bernardyni lwowscy.
38. Sitnik Alexander Krzysztof. Bernardyni lwowscy. –
Kalwaria Zebrzydowska. – 2006.
39. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. – Warszawa. –
2006.
40. Strojny A. Lwów – miasto wschodu і zachodu. – Kraków:
BezdroŜa. – 2001.
41. Witaliński J. Maciołek F. Oto jest dzień, który dał nam
Pan. Ze św. Janem z Dukli w Trzecie Tysiąclecie. – Kraków. –
1998.
42. Wyczawski H. E. Bernardyni polscy 1772 – 1946. –
Kalwaria Zebrzydowska. – 1992.
43. Wyczawski H. E. Święty Jan z Dukli. – Kalwaria
Zebrzydowska. – 1997.
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Львівської національної академії мистецтв
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Анотація. Публікація присвячена розгляду релігійних мотивів у живописі Олега Мінька.
Ключові слова: О. Мінько, львівська мистецька школа; «підпільна академія К. Звіринського»; сакральні образи, експресіонізм.

107

Аннотация. Пшеничний Д. Я; «Сакральные образы в живопись Олега Минька». Публикация посвящена анализу религиозных
мотивов у творчестве Олега Минька.
Ключевые слова: О. Мынько, львовская школа искусств;
«подпольная академия К. Звиринского», сакральные образы, экспрессионизм.
Annotation. Pshenychnyy D. Y. «The Art sacral in images Oleg
Min’ko». The publication in initiation the Art sacral in images of Oleg
Min’ko.
Key words: Oleg Min’ko, L’viv Art School; «underground academy
K. Zviruns’kyy»; Sacral Art, expressionism.

Постановка проблеми. Увага приділяється розгляду
сакральних образів у творчості О. Мінька. Наведеному
питанню не приділяється достатньої уваги у спеціалізованій
літературі, хоча у поодиноких публікаціях дослідники
поверхнево звертаються до нього.
Зв’язок роботи з важливими науковими або
практичними задачами. Стаття написана за темою та
матеріалами дисертації, відповідно до індивідуального плану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми.
Варто відзначити працю «Олег Мінько. Каталог творів і
бібліографія»1 кандидата мистецтвознавства Л. ШпиралоЗапоточної. Видання містить коротку, але вичерпну
інформацію про життя і творчість митця. У ньому подано
перелік участі О. Мінька у виставках, зазначені його
персональні імпрези, перелічено мистецькі твори, вказані
його
публікації
і,
що
важливо,
для
дослідниківмистецтвознавців у праці подано список виставкових
каталогів та перелік літератури про художника і його
творчість. Це окремі монографічні видання, каталоги,
журнальні та газетні статті, які містять інформацію про
життєтворчу діяльність митця з 1959 по 1998 роки.
Отож, зазначений каталог незамінний при фаховому і
ґрунтовному дослідженні та осмисленні життєтворчості О.
Мінька. Зокрема, й при розгляді сакральних образів у
творчості художника.
Олег Мінько: Каталог творів і бібліографія / Уклад. та авт. вступ.
ст. Л.Р.Шпирало-Запоточна. – Львів: Видавнича фірма «Афіша», 1998.
– 48с.
1
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Окремі відгуки (друковані чи усні), які інтерпретують
релігійні образи-мотиви у малярстві митця дають провідні
мистецтвознавці В. Овсійчук, Л. Волошин, О. Петрова, О.
Федорук, О. Голубець, Р. Яців та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття. У
джерелах історіографії з теми дослідження містяться лише
поодинокі згади про сакральні образи в живописі
художника, немає їх повноцінного мистецтвознавчого
аналізу.
Зважаючи на актуальність творчості О. Мінька
(вихованець і продовжувач кращих традицій львівської
мистецької школи, катакомбний авангардист-шістдесятник,
професор Львівської національної академії мистецтв,
активний учасник сучасного мистецького життя – останнім
часом
ряд
різнопланових
персональних
виставок,
претендент на здобуття Держаної премії України ім. Т. Г.
Шевченка у 2010р. та інше), варто ґрунтовніше розглянути
зазначену
проблематику
для
кращого
розуміння
фундаментальних основ поетики художника.
Вагоме значення має можливість інтерв’ювання та
відвідування виставок художника. Це сприяє кращому
розв’язанню поставленого завдання.
Формулювання цілей статті (постановка завдання) – це
дослідження творчості О. Мінька в контексті розвитку
львівської мистецької школи другої половини ХХ – поч. ХХІ,
на прикладі вивчення й аналізування його живописнокомпозиційних полотен сакрального характеру.
Виклад основного матеріалу. О. Мінько (1938р. н.) –
Заслужений та Народний художник України, професор
ЛНАМ, прижиттєвий класик та відомий представник
мистецької сфери Львова від 60-х років ХХ ст. – до
сьогодення. Він учень і послідовник таких знаних митцівпедагогів як Р. Сельський, К. Звіринський, І. Скобало, Д.
Довбошинський.
Малярство О. Мінька відображає досвід класичного та
авангардно-модерністичного
мистецтва,
українського
професійного та народного образо-творення і знаходить своє
втілення
у
абстрактних,
реалістично-романтичних,
експресіоністичних
чи
постмодерних
живописнокомпозиційних інтерпретаціях з характерною авторсько109

індивідуальною манерою виконання, яка у митця є
внутрішнім самовиразом екзистенції буття.
Певна частина живопису митця створена на релігійну
тематику (біблійні персонажі, сюжети) або містить велику
кількість елементів сакрального характеру (знаки, символи,
об’єкти тощо).
Можна стверджувати, що О. Мінько малярське
захоплення
християнською
тематикою
перейняв
у
«підпільній школі» знаменитого художника «антисоцреаліста»,
вчителя, ерудита-інтелектуала К. Звіринського (1923-1997),
який практикувався у церковному малярстві (близько 40
ікон в Успенській церкві Львова, стінописи у декількох
церквах поблизу міста, керував школою іконопису ім. Св.
Луки при монастирі ордена Студитів), й був глибоко
віруючою людиною. «Все моє малярство – то молитва. В
ньому я намагався виразити свій подив перед величним
творенням Бога. Все, що я малював, було інспіровано цим
почуттям»1 – говорив К. Звіринський.
О. Мінько продовжує певну традицію львівської
мистецької
школи,
для
якої
сакральні
мотиви
є
характерними у творчості її провідних художників (О.
Новаківський, М. Бойчук, Є. Лисик, Л. Медвідь та інші).
Варто відзначити, що і традиційна українська ікона для
О. Мінька є одним з джерел для творчості та інспірацій, яка
вражає композиційним ладом, двохвимірністю площини і
захоплює кольоровим вирішенням. Тенденції примітиву і
непрофесійного мистецтва доповнюють «експресіоністичний
простір» сакральних візії у малярстві художника (Т. Руссо,
Нікіфор, М. Приймаченко, збірки ікон у Національному музеї
Львова). Деякі твори митця стилістично-композиційно
співзвучні роботам П. Пікассо, С. Далі, М. Шагала, але це аж
ніяк не применшує їх актуальності та мистецької цінності.
Сакральні образи у творчості О. Мінька втрачають свою
культову, релігійно-духовну суть і набувають переважно
естетичного змісту. Художник не дотримується усталених
традицій-канонів
іконографії,
іконології,
іконописної
технології, а видає екстракт авторського іконообразу.
Сом-Сердюкова Олена. Знайомство з величиною // Дзеркало
тижня. – 2002. – 9-15 лютого. – (http://www.dt.ua/3000/3680/33744/).
– 05.05.2010.
1
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О. Мінько, зазначає: «…на сакральну тему складно щось
намалювати, а копіювати канонічні ікони вже намальовані, і
то на найвищому мистецькому та духовному рівні не
потрібно, бо те, що намальовано до мене я не перевершу,
тому малюю по-своєму дорогу до Бога та Церкви».
Сакралізація образів помітна вже у ранній творчості О.
Мінька, наприклад, у знаковій картині «Біль» (1968р.), де
долоня відтвореного персонажу пробита гвіздком – символ
християнської стигми, а саме обличчя-маска певним чином
наділене ознаками Христа. Хоча «Біль» насправді є
внутрішнім
автопортретом
душі
художникашестидесятника. Образ «страждальця» у творі лаконічний,
монументний, але в ньому вже можна прочитати
«протоекспресіоністичні» тенденції, які пізніше у малярстві
художника виразно проявляться. Твір побудований на
площинних контрастах світлого і темного з делікатним
використанням яскравих червоних акцентів (на повіках,
губа, стигма), які власне підкреслюють емоційний вираз
твору – експресію страждання.
Частіше твори біблійної тематики у живописця
появляються у кінці 80-х років («Богоматір», «Молитва»,
«Апостол»
та
ін.):
експресіоністичного
характеру,
сюрреалістично-опоетизовані,
наділені
специфічною
містикою і драматизмом. Зображуючи надприродне – святих
– художник виражає у них земні почуття: любов,
страждання, біль, страсті («Муки» 1993). Концентрує свою
увагу на емоційній складовій твору відходячи від прийнятої
традиційно-канонічної
подібності
та
реалістичності
сакральних персонажів. Швидше за все, метафізичні поля
картин
наділені
всім
ірраціональним,
інтуїтивним,
підсвідомим, трагічним, віддзеркалюючи проблеми і надії
екзистенції буття. Сакральні персонажі – динамічні,
енергійні; характерним є живописна свобода, відкритість
кольору, емоційність мазка. Для вираження глибоких емоцій
художник
вільно
трактує
антропоморфні
образи,
деформуючи і змінюючи їх пропорції. Часто акцентується
увага на видовжених фігурах, на виразі обличчя, очей, на
перебільшених масштабах рук персонажів, динаміці пальців
і їх жестах.
Найчастіше художник звертається до відтворення
архитепальних християнських образів Богородиці, Пророка,
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Святого
сімейства,
Христа.
Так
сакральний
образ
страждання Христа у живописця реалізується через спазм
форм, конвульсію лінії, нарочитий кольоровий дисонанс
тощо («Несе свій хрест» 2004). «Розп’ятий Христос»(1994)
композицією нагадує розп’яття епатажного сюрреаліста С.
Далі «Христос святого Хуана де Ла Круса»1950р., тільки
красиво-голлівудське вирішення С. Далі Мінько наділяє
агонією з поглядом і жестами Христа, спрямованими ввись.
Експресивності образу розп’яття надають і холодноголубуваті відтінки тіла Месії на мерехтливому темному тлі.
Архетип матері Богородиці художник втілює в таких
живописних полотнах: «Молитва»(1989), «Божа Мати»(1989),
«Материнство» (2007). Цими творами художник оспівує святу
материнську
любов,
ніжність
і
притаєну
печаль
невідворотного.
Починаючи з часів середньовіччя традиційним сюжетом
живопису і скульптури було зображення Святого сімейства,
показуючи сім’ю як основу суспільства. Даний сюжет лежить
в основі низки картин О. Мінька («Святе сімейство»(1989),
«Свята родина» (2006) та інші).
Відгуком О. Мінька на соціально-політичні складнощі в
країні є образ «Пророка» в однойменних творах 1997 і
2004рр. До образу «Провісника» звертались і українські
класики:
художник
К.
Устиянович
у
живописномонументальному творі «Мойсей»(1887); письменник І.
Франко у поемі «Мойсей»(1905); живописець О. Новаківський
– «Мойсей» портрет митрополита Андрея графа Шептицького
та ін. Сьогодні, як і раніше, цей «Пророк», ця над-людська
постать актуальна і потрібна нам, могла б вивести нас із
драматичної ситуації сьогодення. У полотні «Пророк»(1997) О.
Мінько шукає самого себе й ставить перед собою завдання
показати в біблійному прообразі Мойсея провідника
українського народу, людину сильну, сповнену незламної
волі, готову присвятити себе служінню народові, а годинник
на руці та піднятий вгору перст вказують на те, що вже час!
Варто зазначити, що художник часто в малярстві
послуговується
сакральними
символами
і
знаками:
космогонічними (хрести, кола, ромби, крапки), зооморфними
(птахи,
звірі)
–
«Людина
і
ягня»
(1996р.)
та
антропоморфними.
Висновки:
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1. Історіографія, присвячена митцю О. Міньку, не дає
вичерпної інформації про творчість художника, зокрема, про
релігійні мотиви у його малярстві.
2. Сакральні образи займають значну кількісну і вагому
естетичну частину в мистецькій спадщині О. Мінька.
Художник звертається до образів Христа, Богородиці,
Пророка, Святого сімейства тощо.
3. Художник культивує індивідуальність та пошуки
власного «я» у творчості загалом та у роботах сакрального
характеру зокрема. Це можна назвати спільною рисою
львівської школи малярства, оскільки кожний з її
представників створює свій власний художній метод (О.
Новаківський, Р. Сельський, Є. Лисик, А. Бокотей, Р. Петрук,
Л. Медвідь та ін.).
4. Опрацьований
матеріал
дає
можливість
стверджувати про експресіоністичний характер сакральний
творів митця та актуальність напрямку неоекспресіонізму в
мистецтві початку ХХІ ст.
Перспективи. Стаття стане корисною для вивчення
творчості О. Мінька в контексті розвитку львівської
мистецької школи другої половини ХХ ст. – поч. ХХІ ст.
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Анотація. У статті йдеться про молитву як категорію скрального в ліриці Зореслава. Авторка стверджує, що для поета є характерним синтезування релігійних, християнських та національних ідей.
Ключові слова: лірика, молитва, сакральне, християнська та
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Художня література в онтологічному ракурсі завжди була
своєрідним засобом освоєння чи пізнання людиною світу, в
якому вона живе, його упорядкування, а, разом із тим, й
окресленням, представленням свого буття-у-світі. Як
твердить професор Ігор Набитович, “одночасно на мікрорівні
власного світу, через письменство homo scriptor пізнає й
презентує себе й виявляє своє “я» світові» [1, 27]. Sacrum,
сакральне світовідчування є однією з наріжних категорій у
художній літературі яка представляє й виражає це буття-усвіті. Поняття sacrum (сакральне, святе, святість) як одна
із центральних категорій релігії, один із найяскравіших
елементів її ідентифікації застосовується в науці уже більш
ніж століття. Sacrum є однією з найважливіших субстанцій
людського існування, квінтесенцією релігійного світовідчування й буття homo religiosus – людини релігійної. Категорія sacrum, сакральне – одна з універсалій, яка найповніше містить у собі співвідношення, взаємозалежності й
зв’язки, найхарактерніші, ключові поняття та концепти
різних релігій, та, беручи ширше, концепти культури
загалом. Термін profanum є корелятивним до поняття sacrum.
Корелятивна пара sacrum – profanum (сакральне – світське)
взаємно доповнюють одне одного, але, одночасно з цим,
sacrum є протиставленням до того, що є profanum [1, 28].
До останнього часу в літературознавстві вивчення різнорідних компонентів категорії sacrum проводилося у різних,
скорше розпорошених, напрямах. В українській літературі
найбільша
увага,
наприклад,
приділялася
проблемі
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функціонування біблійних тем, мотивів, образів, алюзій у
письменстві – як за допомогою різних методологічних
підходів, так і з різних ідейно-світоглядних точок зору.
Визначення й окреслення цих тем, мотивів, образних систем,
їх аналіз – із застосуванням цілого комплексу методологій
дослідження, спроби їх класифікацій дозволяють вирішити
конкретні завдання встановлення структурних і генетичних
взаємин між їх біблійною (і в першу чергу – євангельською)
першоосновою та мистецьки трансформованим “другим
відлунням» (Григорій Кочур) у художніх текстах. Трансформації сакральних текстів у художній літературі варто
розглядати, як динамічну складову цього феномену: її незмінні, консервативно стійкі елементи художньої форми,
структури та змінні змістові характеристики й модуляції, художні вирішення, які працюють із традиційними ідеями, образами, символами. Важливим тут є й представлення місця
й ролі традиційних нараційних структур у процесі особистої
творчості, тобто, кажучи іншими словами, декларація того,
як канонічні релігійні першотексти трансформуються у те,
що Михайло Бахтін назвав “естетичним об’єктом» або
“твором у його цілісності». З іншого боку слід виявити певні
релігійні
переживанння,
релігійне
світобачення
й
світовідчування.
Певні проблеми дослідження категорії sacrum у художній
літературі уже розглядалися як у працях іноземних
дослідників, так і українських. Скажімо, Стефан Савіцький
пропонує таке формулювання терміну sacrum: sacrum – це
все, “що в якийсь спосіб переступає реальність і дочасність,
вказуючи на існування «надреальної» дійсності, від якої
людина є узалежнена, яка виводить на яв сенс її існування,
тлумачить її трансценденцію. Це все те, що стосується релігії
й віри в «надприродне», але одночасно відрізняється від того,
що окреслюємо як «маґічне» чи «фантастичне»« [2, 107].
Можна додати, що sacrum, таким чином, творить
онтологічну цілісність і ціль для homo religiosus.
Тож, сакральне традиційно вважалося феноменом релігійного культу чи міфології. Однак з історичним поступом
людства священне послідовно проявляє себе в усіх сферах
буття індивіда, у тому числі й у літературі, оскільки слово
письменника, вбираючи в себе всі сенси життя, стає
частково незалежним від свого творця, таємничим і
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загадковим – священним. Серед вітчизняних і зарубіжних
літературознавців питанням священного в мистецтві слова
присвячені студії Віри Агеєвої, Юрія Безхутрого, Юрія
Ганошенка, Григорія Грабовича, Тамари Гундорової, Кирила
Кобріна, Лади Коломієць, Олени Муслієнко, Леоніда Плюща,
Галини Хоменко, Наталії Шумило, Ігоря Набитовича, Тетяни
Бовсунівської,
Валерія
Лєпахіна
та
ін.,
а
також
культурологічні праці Жоржа Батая, Мирчі Еліаде, Роже
Кайуа, Рудольфа Отто, Дені де Ружмона, Ніколая Хренова і
багатьох
інших.
Опираючись
на
їхні
дослідження
зауважуємо, що категорія сакрального містить у собі певні
раціональні й ірраціональні моменти.
Під раціональними елементами, до прикладу Рудольф
Отто розуміє ті поняття й атрибути, які є “ясними й
виразними концептами, надаються до осмислення, аналізу й
навіть до дефініювання. Якщо якийсь предмет, який
вдається обмислити у спосіб суто поняттєвий, назвемо
раціональним, то істоту божества, яку означають цими
атрибутами, будемо змушені окреслити як щось раціональне
і вважати релігію, яка її (істоту божества) визнає й
підтримує, за релігію раціональну. Тільки завдяки релігії
можливою є віра – як переконання, виражене в ясних
поняттях – у протиставленні до чистого почуття» [3, 5].
Щодо ірраціональних аспектів Рудольф Отто пише: “Пізнати щось як святе і визнати за святе означає передусім
здійснити особливе оцінювання, що як таке виступає тільки
на фоні релігії» [3, 9]. Категорія sacrum не виникає з нічого
іншого й як така містить у собі “особливий елемент, який
виривається з-під того, що є раціональним і є «arreton
ineffabile» (чимось невисловленим), оскільки є цілком
недоступним поняттєвому окресленню» [Там само]. До
ірраціонального відносимо медитацію і молитву.
Молитва, що відбиває світосприймання людини релігійної, є характерним штрихом прояву сакрального у творчості
Зореслава. Степан Сабол як громадянин, Зореслав як поет, о.
Севастіян як священик у житті наслідував заповіді Христові,
а, як твердить В. І. Жулай у статті “Феномен теургійної
творчості”: “Людина, яка наслідує заповіді Христові, вступає у
співтворчість з самим Богом, стає знаряддям і носієм
теургійної дії і тим самим вносить свій вклад в справу
преображення світу» [4]. Істинна творчість немислима без фе116

номену натхнення, яке за своєю етимологією (inspiratio)
означає входження в людину сторонньої духовної сутності, яка
оволодіває її душевними здібностями, підвищуючи та
посилюючи їх [5]. У Зореслава це звучить так: “…поет попадає
у такий транс, із якого не може вирватися. Коли – все горить
на папері. Натхнення, порив до писання» [6, 28]. Тож справжні твори мистецтва немислимі без присутності в них метанаративів.
На нашу думку, три головні заповіді християнства є
основними актами теургійної творчості Зореслава, такої
творчості, в якій митець перероджується на провідника невичерпної креаційної енергії Творця. Заповідь возлюбити Бога дає Зореславу натхнення, возлюбити ближнього –
прозріння, возлюбити ворога – терпимість і душевну
рівновагу. Молитва, звернена до Господа, і слово, спрямоване
до людського серця − у цьому невичерпна енергія і сила поетичного Зореславового слова.
Для о. Зореслава молитва – це “тихий жар горінь»,
“побожно зложені в ”Отченаші» маленькі дитячі ручечки», це –
“тайна тайн», що спливає небесним розливом у серце і
розквітає “лілейною тепла весною, аромою квітучих лип», це
те, що дозволяє відчути радість присутності Бога у житті,
благоговійне піднесення розуму й серця до Всевишнього:
Блакитний усміх
і зоряний цілунок херувимів
на келиху душі
задивленії очі
у сяйво непорочних ранків
й рожевобілі
маленькі ручечки дитячі
побожно зложені в Отченаші,
це тихий жар горінь –
молитва.
І тайна тайн
небесним розливом спливає в серце
і родиться нове обличчя
ягідноквітне
в зорі сколихненій усмішці
в тремтливім розсвіті світанку
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в принаді піль
на ступенях уквітчаних кивотів
і соняшних монстрацій...
А ви, що не відчули ще горіння духа
й не пили ще цілунків мира й щастя,
зложіть побожно руки,
приладьте на коліна
в молитві
й розквітне серце знов
лілейною тепла весною
аромою квітучих лип, акацій,
і зацвіте нова любов
на юних спрагнених устах
у зорянім цілунку,
в блакитнім усміху
симфоній... [7, 148]
Як бачимо, це молитовна медитація-верлібр яскравої
образності, рясної метафоричності, органічний і довершений, пластичний і витончений у зовнішній і
внутрішній формі. В унісон звучить поезія “Літургія ранку», в
якій ліричний герой, підносячи вгору руки, молиться “Красі
й Любові”:
Палкими устами
пишу пісню
на непорочнім личку ранку
повнодзвінно
молитовно
і невинні шлю цілунки
фіолетноквітні
в тихе царство безгоміння
у схід сонця
славословно.
Співають ритмом мої рими
п’яні сонцем і квітками
до нестями
і несуть в рожеві далі
шум розкованих потоків
118

шовкотонну мову трав
пісню піль лілейноквітних
пісню серця
звук сонетів
і розмолених октав.
Ія
в величнім божеськім надхненні
стою німий
на ступенях під олтарем
над келихом вина і крови
і руки взношу
і молюсь
Йому –
Красі-Любові [7, 147].
Очевидно, тут поет використав момент Божественної
Літургії, коли перед початком євхаристійного жертвоприношення священик звертається до тих, що моляться: “Вгору
серця!», він закликає так, як закликав колись пророк Єремія:
“Піднесім серця наші й руки до високого Бога на небі!»
Зореслав хоче, щоб ми забули цілковито про землю,
перенеслися думками до неба, покинули всі дочасні клопоти,
земну печаль і… поспілкувалися з Богом, бо тільки через
молитву ми запалюємо власне серце правдивою любов’ю,
набираємося терпіння й незлобливості, очищуємось, рятуємось
і кращаємо.
Характерним для Зореслава-поета є синтезування релігійних, християнських ідей та ідей національних. Цей синтез
базований на сприйнятті релігійності, християнського
світогляду як невіддільного елемента української культури,
інгредієнта національної свідомості та етнопсихології. У
окремих
поезіях
Зореслава
відбувається
сакралізація
національного та симетричне до цього художнє явище –
наповнення сакрального яскраво задекларованими семіотикосемантичними національними ціхами. Поет через релігійнохристиянські теми дає власне бачення сучасної йому доби,
тобто, як зауважує Ярослав Розумний “сакральна тематика
виконує
суспільно-історичні,
світоглядні,
психологічні,
стилістичні функції» [8, 23].
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До прикладу, вірш “Молитва», первісний варіант назви
“Молитва нації». Ліричний герой звертається до Господа “у
люте врем‘ я, в бурі люті» дати нації Пророків, які зуміли б вивести “від гір Кавказьких по Карпати» мільйони закутих “на
путі праві». Автор просить пророкам дати животворну силу
борців-титанів, їхнім очам – ясність блискавиці, словам – дати
голос громовиці, рукам – невгнуту міць криці, а серцям –
доброту, безмірну любов і велику віру–віру–віру – ! – у перемогу
світла й правди. Призначення українських пророків, як і
іудейського Мойсея, сповнити пророцьке послання і вивести
народ з неволі. У час хитання автор закликає пророків бути
разом з Богом, застерігаючи: не сміємо втрачати віри, бо саме
зневіра в Господові привела Мойсея до смерті. Ліричний герой
просить Божого благословення на святу боротьбу за свій
народ. Класична – така нечаста в українському письменстві –
пентина (п’ятивірш), наступальний чотиристопний ямб,
нагромадження однорідних членів речення по висхідній,
постійні епітети роблять поезію справді класичним жанровим
каноном – піднесено-патетичною молитвою нації.
У подібному дискурсі сприймаються твори “Moll» та
“Авантюрне». Крізь “розспівані хвилі і замріяні фйорди»,
“розшматовані зойки і каварняні оркестри» митець вчуває
ходу “східнодиких орд«, і в монастирських мурах створює
вірш-візію майбутньої апокаліптичної доби, що вражає синтезом наукової прозірливості, по-максималістськи “матеріалістичного пориву».
Ми пишемо нову Апокаліпсу −
грядучим поколінням заповіт;
лабораторії розбили тайни Сфінксу,
у жмені стиснувши мільйон століть.
Розірвано космічну барієру
у гостру мить завзяттям і знанням,
і вистрелено бунт у стратосферу −
земний привіт зоріючим вогням.
В грізній зухвалості конкістадорів
тріскучегромим рокотом ракет
окрилимо несамовитий порив
й здобудем серце соняшних плянет [7, 187].
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“Цією своєю візією, що здійснюється з таким розмахом і
так негадано сьогодні на наших очах, − пише Богдан
Кравців про поезію Зореслава “Авантюрне», − ужгородський
поет-монах Зореслав поставив себе у славному ряді своїх великих попередників − богоугодних ченців із українських
Лавр, що не тільки знали і бачили минуле і його історію, але
так же ясно провіщали і бачили майбутнє... « [9, 10].
Відчуття сакральності кайросу знаходимо в поезіях “Молюсь тобі», “Рання молитва», “Поклони», “Ударили вечірні
дзвони», “Самотність», “Вечірні багри» та інших. Локусними
центрами є, як правило, ранішня чи вечірня молитва,
огнеколонний храм, жертовні кадила, урочисте звучання
церковних дзвонів, славословні хорали, хрест. Сакральним
осердям є віра. Настрій таких поезій – пуантно-пафосний,
звучання – милосердно-оптимістичне, креативність – посутня
й вітаїстична.
Геніальність будь-якого митця виявляється через віки в
тому, що, читаючи його твори через десятиліття чи століття,
реципієнт віднаходить для себе там надзвичайно сучасні й
суголосні йому думки, відповіді на питання й окреслення
шляхів розв’язання тієї чи іншої проблеми. Й через століття
із текстів геніїв елімінує особлива енергетика, яка дає
натхнення й порив, єднаючи як смоковниця на Захарієвій
леваді, увесь народ перед обличчям Вічності. Конгеніальність
Зореслава – очевидна: його твори насущні й актуальні, такі,
що змушують українців тривожитись своїм “будучим».
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«ПРИКРЯНСЬКИЙ» ТА «НЕВИЧАНСЬКИЙ» ПЕРІОДИ
У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЮГАСЕВИЧА СКЛЯРСЬКОГО
Одарка Сопко,
ст. викладач кафедри дизайну
Закарпатського художнього інституту
Анотація. У статті розглядається рукописна спадщина художника-переписувача Івана Югасевича Склярського. Аналізуються два творчі періоди художника, «прикрянський» та «невичанський». Йдеться про характерні спільні та відмінні риси у художньому оформленні книг, які тісно пов’язані з впливами різних
періодів його творчості та середовища, у якому перебував автор.
Ключові слова: Прикра, Невицьке, рукопис, мініатюра,
орнаментальні оздоби, шрифтова графіка, структура книги,
гравюра, образ.

Відсутність друкарства на Закарпатті у ХVІІІ–початку
ХІХ століть слугувало своєрідним «стимулом» у розвитку
специфічного виду образотворчого мистецтва – рукописної
книги. З одного боку, книжне мистецтво продовжувало
формуватися, як і в попередні періоди, у контексті
церковного мистецтва, з іншого боку, рукописання такого
рівня не могло забезпечити кількісної потреби у книгах. Ця
ситуація сприяла збільшенню кіл майстрів із самобутнім
народним почерком малювання у книжковій графіці. Такому
поширенню сприяв і тісний зв’язок із літературою й усною
народною творчістю, записування якої потребувало нової
моделі оформлення книги, із більш спрощеною схемою
оздоблень.
У контексті історичних реалій особливості розвитку
рукописної книги Закарпаття знайшли продовження у
творчості Івана Югасевича (1741-1814) – одного із
найяскравіших художників-переписувачів середини ХVІІІ –
початку ХІХ ст. Його мистецька спадщина доводить
професійний
рівень
оформлення
рукописів,
який
відзначився
майстерним
виконання
мініатюр,
орнаментальних заставок, шрифтової графіки та складною
структурою книги. Його ім’я продовжує перелік відомих
переписувачів-художників, рукописні твори яких є етапами
розвитку рукописного мистецтва ХVІІ–ХІХ ст. в Україні:
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Стефана Селецького (Львівщина), Василя Скалацького
(Перемишль),
Матвія
Заплатинського
(Перемишль),
Пантелеймона Калиновича (поблизу Галича) [6, 114], Івана
Югасевича (Закарпаття) [26, 98-103].
Зібрані нами матеріали підтверджують авторство Івана
Югасевича Склярського двадцять трьох рукописних книг.
Завдяки виокремленню та систематизації записів у
рукописах художника, ми мали змогу виявити невідомі до
цього часу факти його біографії. У його творчій діяльності, за
допомогою порівняльної характеристики даних зразків,
виявилися однакові та відмінні риси в оформленні книг.
Можемо говорити про те, що вони тісно пов’язані з впливами
різних періодів його творчості та середовища, в якому
перебував автор.
Як бачимо, Іван Югасевич не тільки добре знався, але й
наслідував тогочасні друковані видання та художні тенденції.
Це засвідчують його записи на титульних аркушах, де
фіксується число, місяць, дата, авторство, місце виконання
рукопису,
ім’я
замовника.
На
багатьох
мініатюрних
зображеннях бачимо напис із назвою сюжету, датою виконання
та авторство. На кінцевому аркуші міститься інформація про
завершення рукопису. Завдяки таким записам нам вдалося
виділити два періоди його творчості – ранній, «прикранський»
1761-1795 рр., який включає період навчання Івана
Югасевича Склярського у Львівській братській школі [29, 21]
(1756-1760) [19, 86,88] та роки проживання у рідному селі
Прикра до 1795 рр. (Словаччина), та пізній, «невицький»
1795-1814 рр. період проживання, творчої та громадської
діяльності у селі Невицьке (Україна) [20, 27-28].
За мистецьким аналізом ці періоди виявляють помітні
стильові відмінності рукописів, які характеризуються за
двома моделями оформлення. Перша модель оформлення
проявилася у ранньому «прикранському» періоді, коли автор
більше наслідував друковану гравюру та іконопис. У цьому ми
пересвідчилися, аналізуючи деякі сюжетні мініатюри та оздоби
рукописів цього періоду. До них відносимо шість рукописних
книг: Літургікон 1759 [32, 113; 31, 334; 15, 21], Пісенник
1761-1763 [13, 83; 1, 321, 322; 4, 167; 2, 204, 205],
Ірмологіони 1778-1779 [16, 185; 15, 95; 32, 113], 1784-1785
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[32, 113; 26, 98-103], Акафіст 1788-1789 [28, 4], Рукописний
збірник без початку і кінця №1720/64.1
У творчому спадку Івана Югасевича даного періоду
зауважуємо тенденції до запозичень із західноєвропейського
малярства, з його перспективою та реалізмом у трактуванні
образів, костюмів і тла. Разом з тим, в окремих деталях
помітний зв’язок з місцевими ознаками іконопису. У
мініатюрах Івана Югасевича помітно виражені етнографічні
особливості
у
сприйнятті
прекрасного,
що
були
характерними для історичного Закарпаття ХVІІІ–ХІХ ст., яке
охоплювало південно-східні території Словаччини, СаболчCатмарський комітат Угорщини та Сату-Марський повіт
Румунії. Такі особливості бачимо на прикладі співзвучності
мініатюр образів Архангела Михаїла та Богородиці в
Ірмологіоні 1784-1785 рр., з образами та надпрестольними
іконами із церкви села Прикра (Словаччина), а також
мотивів декору крапкових елементів лемківських ікон. З
іншого боку, Іван Югасевич більше орієнтувався на зразки
українських гравюр відомих ренесансних і барокових
майстрів, які працювали для Київської Лаври у кінці XVII –
середині XVIIІ століть, – це Леонтій і Олександр Тарасовичі,
Інокентій Мирський, Григорій Левицький .
Як і інші переписувачі-художники, він не обмежувався
копіюванням чужих оригіналів. Про це свідчать вдало
інтерпретовані
ним
запозичення
в
мініатюри
для
оформлення
Ірмологіонів.
Такі
приклади
переробки,
гармонійно поєднані ним з різними за походженням
запозиченими елементами, бачимо в оформленні Ірмологіона
1784-85 рр. Іван Югасевич виконував мініатюри з
фігуративними або сюжетними зображеннями на окремих
сторінках (фронтиспісні мініатюри), безпосередньо в тексті
(ілюстрації), на місці заставок. У його Ірмологіоні за 1784-85
роки є чотири сторінкові «образи-мініатюри» та сім
півсторінкових ілюстрацій. Поряд з кольоровими, є і
фронтиспісна мініатюра, яка є прикладом наслідування
традицій графічного зображення образу Іоанна Дамаскіна,
знаменитого співця грецької церкви (VІІІ) ст.). У цій
мініатюрі є співзвучність до зображення Іоанна Дамаскіна в
Ірмологіоні Стефана Селецького 1682 р. [6, с. 113]2
1

МУКС. Рукопис без початку і кінця № 1720/64.
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На арк. № 76 бачимо зображення Святого Миколая, де
художник використав запозичення з гравюри Святителя
Василія Великого І. Филиповича (Святитель Василій Великий.
–Літургікон. –Львів, 1759 року) [23 с. 79]. Ця мініатюра є
типовим на той час прикладом наслідування друкованої
книжкової гравюри. Автором внесені деякі композиційні
зміни та доповнення. На аркуші № 256 знаходимо образ
Архангела Михаїла. Всі три названі мініатюри уподібнилися
книжковій друкованій гравюрі ХVІІІ–ХІХ ст. Подібні дві
мініатюри із образом Іоана Дамаскіна та Архангелом
Михаїлом є і в Ірмологіоні Івана Югасевича за 1778 рік. Про
них нам відомо з опису Івана Панькевича. [18, с. 95]
Ілюстративне імітування чорно-білої гравюри Іван
Югасевич використав і в оформленні рукописного Пісенника
за 1761-63 роки. Намагаючись відтворити оформлення
співзвучне часові, шукаючи відповідні зображально-виразні
засоби, Югасевич по-своєму інтерпретує відомі сюжетні
композиції. Такою є мініатюра із зображенням півфігур ченців
св. Антонія та Феодосія Печерських на аркуші № 1v., яка більше
наближена до ілюстрації, друга мініатюра із зображенням Ісуса
Христа, що сидить на престолі, аркуш № 56 v. [31, с. 333-335]
Обидві
мініатюри
виконані
технікою
тонкого
пера,
користуючись такими графічними засобами як лінія, штрих та
крапка, з допомогою найпростіших інструментів та матеріалів.
Цікавою є мініатюра на аркуші № 79 Ірмологіона за 178485 роки, відмічаємо, що художник зробив запозичення
деревориту Никодима Зубрицького із Служебника з 1702 року
(Господь Вседержитель). [7, с. CXL ІІІ. 481 (463). ]
Композиційне вирішення цієї мініатюри наближене до
оригіналу, очевидно, художник визнавав її кращим взірцем
того часу.
Треба зазначити, що Югасевич, будучи церковним
служителем, чітко дотримувався церковних догм щодо образів
святих. Щоб зберегти їх традиційними і не змінювати
прийняті канони, він запозичував ці образи з ікон та
книжкових гравюр. Тому в мініатюрах вищеназваного
Ірмологіону, зокрема, образ Богородиці в одному випадку
уподібнюється з іконою, в іншому – з гравюрою. Графічний
чорно-білий силует Богородиці суттєво контрастує із
кольоровим тлом на арк. № 189 та № 147. Таке графічне
вирішення внесло певні зміни й доповнення, а також
126

сприяли формуванню характерного для Івана Югасевича
технічного виконання із застосуванням декількох графічних та
малярських прийомів, що є його особливістю у виконанні
мініатюр.
Такі
подібні
півсторінкові
мініатюри
із
зображенням Богородиці на арк. № 147. та арк. № 189.
Остання за характером виконання більше нагадує ікону.
Надто активне синє тло, на якому переплетена, як мереживо,
біло-червона виноградна лоза, з гронами та листям є добрим
акцентом на аркуші названого рукопису. Майже біла постать
Богородиці на такому активному фоні контрастує із
великими
червоними
літерами
назви
розділу,
що
розташовані під півмініатюрою, та червоним декорованим
ініціалом.
Уподібнюються гравюрам і сюжетні заставки з рослинними
та шрифтовими композиціями на арк. № 76, № 256.
Спостерігаємо зображальні елементи деяких заставок
співзвучних з іконописом. Цікаві біблійні сюжетні мотиви у
півсторінкових мініатюрах Рукописного збірника (№
2017/64) Івана Югасевича без початку і кінця. Півсторінкові
мініатюри цього рукопису виконані, як і в попередньо
описаному Ірмологіоні за 1784-1785 роки, у двох варіантах,
характерних
для
Івана
Югасевича.
Виокремлюємо
мініатюри, що співзвучні із гравюрою та кольорові
півсторінкові оздоби, які більше наближені до мініатюри, ніж
до орнаментальних заставок. Подібні приклади бачимо на
арк. № 55, 48, 74. Півсторінкові мініатюри виконані на
зразок гравюрних рослинних оздоб технікою тонкого пера
темними чорнилами. Вони нагадують імітацію гравюри
чорним по білому, є додаткові штрихи, хвилясті лінії та
крапкування. Одна з таких півсторінкових мініатюр
розташована посередині аркуша. На ній зображена голівка
ангела із симетрично розташованими крильцями. У
верхньому правому й лівому кутах є такі ж образи. Подібні
образи ангелів із крильцями зображені на титульному
аркушеві згаданого Ірмологіону за 1784-1785 роки. Інші три
сюжетні композиції розташовані у верхній частині аркушів.
На одній із них арк. № 12 є зображення такого ж ангела,
закомпонованого усередині графічної оздоби.
Аналізуючи вищезгаданий матеріал, можемо говорити про
те, що Іван Югасевич вибрав модель оформлення мініатюри, яка
керувалася традиціями, притаманними українській рукописній
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книзі ХVІІ–ХVІІІ століття. Характерною рисою в оформленні
мініатюр є використання деяких запозичень сюжетних
ілюстрацій з граверної техніки, які на той час були найбільш
поширеною окрасою у друкованих літургійних книгах. На
прикладах деяких вище проаналізованих мініатюр Івана
Югасевича, можемо говорити і про присутність впливів
західноєвропейського
малярства.
Творчим
внеском
Югасевича в розвиток мініатюрних сюжетних композицій є
вдало адаптовані у книжкову графіку елементи гравюри та
іконопису.
Як бачимо, характерний вплив барокової гравюри
проявився в деяких елементах вищеописаних заставок.
Серед рослинних оздоб Івана Югасевича є і запозичені
барокові мотиви, які художник не змінював, а навпаки зберігав
їх. Очевидно, перебуваючи під значним впливом гравірувальних
оздоблень, виявляв своє захоплення ними у такий спосіб.
Безперечно, характер такого оформлення сформувався під
впливом друкованої книжкової гравюри. Такі оздоблення
переважно виконані одним чорним кольором, зрідка тло
заставки залите жовтою фарбою. У деяких оздобах окремі
елементи виконані червоною циноброю.
Приходимо до висновку, що запозичуючи мотиви для своїх
рослинних заставок із друкованих гравірувальних оздоб, Іван
Югасевич менше вносив до них авторських доповнень, ніж у
геометричні. У такий спосіб оформлені заставки Ірмологіона за
1784-1785 роки, (аркуш № 76, 256), Молитвослова 1804 за рік
та Рукописний збірник без початку і кінця (№ 2017/64). Ці три
книги характеризуються оформленням, дуже наближеним до
друкованих книжкових гравюр.
Другий період творчості Івана Югасевича – «невицький»
1795-1814 рр., проживання художника у селі Невицьке на
Закарпатті. Його творчі пошуки проявляються у зверненні до
візерунків з народною орнаментикою більше геометричних,
ніж рослинних мотивів. Відзначаємо, що це найбільш
плідний період художника-каліграфа. За даними записів
автора відомо про сімнадцять рукописів, переписаних та
оформлених при церкві Покрови Пресвятої Богородиці,
зокрема: Календарі 1806 [12, 80], 1807 [14, 46], 1809 [14, 46,
47, 48] рр., Пісенники 1788-1798 [28, 4], 1807 [18, 46], 1811
[4, 167], 1812 [4, 167] рр., Ірмологіони 1795 [20, 87,88], 1800
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[2, 209, 213], 1803,1 1806 [26, 98-103], 1809 [5, 5-9], 18111812 [32, 113] рр., Типікон 1800 [18, 95], Октоїх 1802,2
Псалтир 1804 [22, 184], Молитвослов або Требник 1805 р.3
Подібна тенденція у зверненні переписувачів-художників
до прийомів оформлення рукописів з візерунками народної
орнаментики не тільки рослинних, а й геометричних мотивів
особливо посилилась наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століть.
Звернення Івана Югасевича до попередніх традиційних
мотивів на тлі вищезгаданих тогочасних традицій вирізняло
його творчість серед інших переписувачів. Його професійну
працю засвідчують переписані та оформлені ним книги, які
мають виразні риси нової стилістики в оздобленні
орнаментальних заставок. Йдеться про рукописні книги 1804,
1806, 1809 роки. Заставки у цих манускриптах виконані на
значно кращому рівні, ніж оформлення у попередніх книгах.
Це свідчить про великий практичний досвід та зрілість
художника. Адже в останніх рукописах він не керувався
запозиченнями, а створював та стилізував оздоблювальні
заставки на свій власний смак, вишукував елементи для
структурних
ритмічних
композицій.
Його
оригінальні
геометричні оздоби мають делікатний вигляд з властивими
тільки його виконанню мереживними переплетіннями
«гаптованих» рослинних та геометричних елементів, які
співзвучні з текстовою частиною аркуша. На нашу думку,
орнаментальні заставки Івана Югасевича мають значно
виразнішу авторську манеру, ніж мініатюри. Його геометричні
оздоби мають особливу манеру, яка характеризується впливами
різних видів декоративно-прикладного мистецтва.
Важливе місце у створенні сакрального образу літургійної
книги Івана Югасевича займала сфера обрядових предметів. Як
бачимо,
таке
особливе
«сакральне»
середовище
мало
визначальний вплив на його духовність. Цей стан його
духовного життя знайшов відображення у виборі загального
книжкового образу. Про це нам нагадують і характерні риси

Рукопис знаходиться у фондах Музею української культури у
Свиднику МУКС №2013/64.
2 Сопко О./Творчість Івана Югасевича у традиціях рукописної
книги Закарпаття ХV–ХІХ ст../ Науково-мистецький часопис. Екзиль,
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3 Там само.– С. 43.
1

129

співзвучності оформлення із типологією культових та
обрядових предметів ХVІІ-ХІХ ст. .
Зокрема, зустрічаємо мотиви із дерев’яного церковного
різьблення, а саме: голівки ангелів із крильцями, дубові та
кленові листочки, квіткові розети, хрестики. Також
спостерігаємо співзвучність орнаментики у геометричних
заставках «невицького» періоду, особливо літургійних книг, із
декорованими
полицями
для
виставлення
ікон
–
«божниками» та поширеними одинарними мисниками із
ажурним передком, свічниками та напрестольними хрестами
[27, с. 231, 232].
Тут доречно згадати думку історика Ярослава Ісаєвича: «Як
бачимо, ряд фактів засвідчує зв’язок і взаємовплив елітарної
і народної культур» [8]. Такий зв’язок церковного мистецтва, з
одного боку літургійної книги Ірмологіонів, з іншого –
фольклорними записами у пісенниках та календарях, засвідчує
рукописна спадщина Івана Югасевича. Бачимо приклади
поєднання літургійних співів і світських пісень у Ірмологіонах
1800 та 1811 рр. [2, с. 204, 205 ; 6, с. 109].
Названі книги – Октоїх за 1802 рік, Ірмологіон за 1806 рік
та Ірмологіон 1809 року – автор виконував під час проживання
в селі Невицьке. В оздобленні цих рукописів є запозичення
орнаментальних мотивів із предметів матеріальної культури
Закарпаття, які вдало адаптовані художником у орнаментальну
графіку оздоблення. Його орнаментика «невицького» періоду
належить до того оригінального виду, який Яким Запаско
характеризує як такий, що не цитує народних зразків, а
створений лише «за мотивами» народної творчості [6, с. 109].
Як бачимо, не тільки вплив фольклору, але й вплив на
фольклор розгортав взаємодію народних і професійних
варіантів оформлення рукописів. [8, с. 110] Такий зв’язок
взаємовпливів бачимо на прикладах оздоблення рукописів Івана
Югасевича, особливо це проявилося у стилістиці «невицського»
періоду, коли художник надзвичайно вдало стилізував
орнаменти дерев’яного різьблення, вишивки, розпису на
вжитково-побутових предметах у пісенниках, календарях та
літургійних книгах із світськими піснями й віршами.
Отже, розвиток художніх особливостей, а відтак і
стилістика оформлення створює підставу говорити про дві
моделі оформлення рукописів. Перший варіант оформлення,
що належить до «прикранського» періоду, зокрема –
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мініатюрами й рослинними оздобами, коли автор більше
наслідував мотиви барокової друкованої орнаментики. Це
прослідковується і в оздобленні ініціалів, художніх ознаках
оформлення титульних аркушів Пісенників 1761-1763, 1798
рр., Ірмологіонів 1778-1779, 1784-1785 рр.
Друга модель оформлення створена за мотивами
народної орнаментики, прослідковується у рукописах
«невицького» періоду, а саме: Календарях 1806,1807, 1809,
Ірмологіонах 1795, 1800, 1803, 1806, 1809, 1811-1812,
Типіконі 1800, Октоїху 1802, Молтвослові 1805, Пісенниках
1811, 1812 рр. . Найбільш яскрава авторська інтерпретація у
вирішенні ініціалів у книгах Октоїх 1802, Ірмологіонів 1806,
1809 рр.
Спільні риси в оформлення рукописів Івана Югасевича
прослідковуються на прикладі каліграфії. Його письмо
характеризується надзвичайно рівним прямим півуставним
шрифтом; у використанні кутастої, а не заокругленої в’язі,
для гармонії із варіантом квадратної київської нотації; у
частому чергуванні чорних і кіноварних рядків для
збалансованості текстової частини; у шрифтовому прийомі
збільшеного міжрядкового пробілу для зручнішого читання; у
виконанні
авторських
шрифтових
композицій.
Це
простежується на прикладі його оригінальних зразків, у яких
змінювалася модель оздоблення книги та манера виконання
зображень, характері орнаментики, художнього оформлення
титульних обрамлень, шрифтових та нотних колофонів. У
залежності від стильових особливостей відзначаємо зв’язок
іконопису та друкованої гравюри у «прикранському» періоді
його творчості. Прояви впливу видів декоративноприкладного мистецтва більше прослідковуються у творчому
«невицькому» періоді в рукописних творах.
Народився Іван Югасевич Склярський у селі Прикра,
якому віддав 53 роки своєї мистецької та меценатської
діяльності. Про це засвідчує факт шести рукописних книг та
зведення церкви у селі Прикра 1776 р. Виявляємо факт
підписів автора на рукописах та брусі за вівтарем у церкві
села Прикра Іоан Югасевич Склярський. А у селі Невицьке
Іван Югасевич прожив майже 20 років, протягом яких
переписав та оформив 17 рукописів, із зазначеним
прізвищем Іоан Югасевич. Його ім’я є у переліку меценатів,
які фінансували будівництво церкви Покрови Пресвятої
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Богородиці [21, 149], де служив дяком та обирався сільським
головою.
За
матеріалами
вкладної
пароха
Андрія
Буковського підтверджується місце його смерті та поховання
15 грудня 1814 року у селі Невицьке. Його могила
знаходиться на церковному подвір’ї, навпроти крилосу, де
він ніс дяківську службу [19, 87,88]. Також немає сумнівів у
тому, що Югасевич переписав біля 40 книг [19, 87,88].
Як бачимо, рукописна творчість Івана Югасевича
формувалася у контексті взаємовпливу професійних і
народних варіантів, елітарної і народної культур, церковного
та народного мистецтва. Це простежується на прикладі його
оригінальних зразків, які змінювали модель книги у її
оздобленні, манері виконання зображення, характері
орнаментики, художнього оформлення титульних обрамлень,
шрифтових та нотних колофонів. Його творчість увібрала
традиції, які репрезентують культурно-мистецькі й історичні
процеси попередніх періодів, що є характерним для
«прикранського» періоду і тогочасних періодів книгописання,
коли подібність до художньої структури друкованої книги
була співвимірна та співзвучна часові, з новітнім
оформленням рукописів, яке доповнювало розвиток нового
змісту, що є характерним для «невицького» періоду.
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ДОСВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ ІКОНОСТАСУ
ДЕРЕВ’ЯНОЇ ЦЕРКВИ СВ. ДУХА В с. КОЛОЧАВА-ГОРБ
МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ
Ходанич Петро Михайлович,
канд. пед. наук, доцент Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти, член Національної спілки
майстрів народного мистецтва України
Анотація.

Ключові слова: дерев’яна архітектура, пам’ятка національного значення, реконструкція.
Закарпатська дерев’яна архітектура належить до
золотого фонду українського дерев’яного зодчества. Однак в
силу характерної нестійкості самого матеріалу – дерева –
постійно знаходиться у стані небезпеки. Чимало дерев’яних
церков у Х1Х-ХХ ст. замінено мурованими, чимало згоріло. В
останні десятиліття в області відзначається процес
інтенсивної реконструкції діючих храмів, підлаштування їх
інтер’єрів
до
вимог
певної
релігійної
конфесії.
Законодавства, яке б регулювало відносини церковної
громади щодо збереження і використання історичних
пам’яток, в Україні нема. Нерідко з церков викидаються
унікальні іконостаси, свічники, престоли, аналої, панікадила
тощо, – втрачається ціла мистецька епоха, яка на сьогодні
зовсім мало досліджена. Тому серед нагальних завдань
культурно-мистецької
і
політичної
еліти
України
є
збереження і дослідження тих пам’яток, що залишилися.
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До таких належить і дерев’яна церква Св. Духа в селі
Колочава-Горб Міжгірського району Закарпатської області.
Це пам’ятка національного значення і належить до
найвищих досягнень дерев’яного зодчества Українських
Карпат, охоронний № 216-н/1.
Церква Св. Духа с. Колочава-Горб – це дерев’яний
двохзрубний тридільний храм. Зруб виконано з дерева
модрини, яку за переказами, заготовлено в лісі, що ріс на
околиці самого села. На початку 2000 р. пам’ятка
архітектури знаходилась у занедбаному стані. Протікав
покритий смерековою дранкою дах, бані. В інтер’єрі храму
не залишилося жодного елементу художнього оздоблення.
Прилегла територія не охоронялася. Біля церкви збереглися
два реліктові дерева: модрина, діаметром біля 100 см і
такого ж діаметру липа, посадженні у рік зведення храму.
Виникла нагальна потреба у ремонті і збереженні храму,
приведенні
у
відповідність
до
статусу
пам’ятки
національного значення прилеглої території. З ініціативи і
фінансової допомоги уродженця села народного депутата
України С. М. Аржевітіна церкву Св. Духа було вирішено
відремонтувати, огородити прилеглу територію, відновити
втрачений іконостас. З цією метою сформовано творчу
групу: художники-різьбярі Ходанич П. М. (керівник проекту),
Ходанич М. П. та архітектор Гецко В. І. ( 1, 453-463) .
Упродовж 2006-2009 рр. було відремонтовано частину
даху, впорядковано територію і обгороджено дерев’яною
огорожею, головним її акцентом стали дерев’яні ворота з
дашком, виконаним за старими фото (2, 130). Всі роботи в
дереві виконали місцеві майстри.
Головне творче завдання полягало у створенні проекту
реконструкції
втраченого
іконостасу
з
метою
його
подальшого виготовлення та встановлення у храмі. Було
визначено наступні етапи роботи:
1. Дослідження історії храму.
2.
Вивчення
художньо-стилістичних
особливостей
іконостасів кінця – XVIII – поч. XIX ст., відомих у науковій
літературі як «бойківське бароко».
3. Пошук втраченого іконостасу церкви Св. Духа, як
пам’ятки сакрального мистецтва.
4. Створення проекту реконструкції іконостасу.
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Теоретичною базою дослідження стали наукові праці В. І.
Свєнціцької, П. Желтовського, Є. Ізворіна (Нєдзельського), Г.
Логвина, В. Отковича, Д. Степовика, В. Грешлика, С.
Дмитрух, В. Пушкаша, М. Приймича, М. Сирохмана та ін.
Названі автори розглядають характерні художньо-стильові
ознаки ікономалярства, різьблення іконостасів у храмах
українських Карпат і закарпатської Бойківщини, зокрема.
Вони сходяться на думці, що твори сакрального мистецтва
названого регіону «не виходять за межі поширеної в
українській іконографії схеми» (В. Откович. Закарпатська
народна ікона XVII – XVIII ст.) Тобто, закарпатську
іконографію, різьблення мусимо розглядати в контексті
загальноукраїнського сакрального мистецтва.
Творча група, орієнтуючись на наукові праці названих
авторів, виділила групу найбільш типових і характерних
іконостасів,
що
збереглися
у
дерев’яних
церквах
закарпатської Бойківщини, таким чином були досліджені
іконостаси церков у Воловецькому районі – Св. Духа в с.
Гукливий; Міжгірському районі –Різдва Пр. Богородиці в с.
Пилипець, Св. Миколи Чудотворця в с. Подобовець, Св.
Миколая в с. Ізки, Св. Духа с. Колочава-Горб, Св. Арх.
Михайла в с. Негровець.
Названі храми були зведені у XVIII ст., тобто в один
період з церквою Св. Духа с. Колочава-Горб. Дослідження
підтвердило гіпотезу, що вони мають спільні художньостильові характеристики. Здійснено письмовий опис
іконостасів,
опитано
церковнослужителів,
старожилів,
зроблено більше 200 кольорових фотографії досліджуваних
іконостасів.
Напис на одвірку храму: «Создан храм сей авче (1795)
при пар. Іоані Поповичі, при царі Францішке II, майстрові
Ференц Текка, тогда був великий голод». Отже, напис
засвідчив ім’я будівничого, хоча біографія і творчість
Ференца Текка залишається маловідомою. Храм належав
греко-католицькій церкві з відповідним щодо вимог
престолом, іконостасом, аналоєм та іншими атрибутами.
Стіни було оформлено іконами. Храм був діючим до
середини 20-х рр. ХХ ст. і відповідно його фізичний стан
постійно підтримувався на належному рівні громадою.
У 1921-1923 рр. виникає міжконфесійний конфлікт,
пов’язаним з переходом частини вірників з греко137

католицизму в православ’я. Влада Чехословаччини вирішила
не втручатися у конфлікт і закрила церкву для богослужіння
обом ворогуючим сторонам. Так почався процес руйнування
храму. Частина церковного майна згодом була передана для
потреб православної громади, яка збудувала неподалік
дерев’яну церкву. За згодою влади було демонтовано і
перенесено на подвір’я нового храму дерев’яну дзвінницю з
трьома дзвонами. Дзвінниця збереглася до нинішнього часу,
однак стіни й дах покрито листами алюмінію і вона втратила
первісну привабливість.
У 1949 р. на території Закарпатської області було
ліквідовано греко-католицьку церкву, а її майно передано у
володіння УПЦМП. Залишившись без господаря, 9 січня 1953
р. храм Св. Духа була знято з реєстрації об’єктів церковної
власності. Незабаром його передали у користування
місцевому колгоспу, який влаштував комору для зберігання
картоплі й кормового буряка. Іконостас було розібраного,
елементи різьблення, колони, ікони поскладали в дзвінниці.
На початку 1960 – х рр. церква була перетворена у
«музей атеїзму». Завдяки новому статусу в 1969-1970 рр.
було відремонтовано дах.
У 1973-1978 рр. створюється Закарпатський музей
народної архітектури та побуту в м. Ужгороді. На територію
музею у 1975 р. була перенесено з м. Мукачева дерев’яну
Шелестівську церкву. Однак під час перенесення храму було
викрадено частину ікон, царські та дияконські врата.
З метою реконструкції іконостасу Шелестівської церкви
було прийнято рішення використати ікони іконостаса
церкви Св. Духа. Це підтверджують реєстраційні картки
Закарпатського музею народної архітектури та побуту, акти,
записи, фотографії, зроблені під час перевезення у липні
1977 р. фрагментів іконостасу церкви із с. Колочава-Горб.
Однак на сьогодні у згаданому іконостасі знаходимо тільки
13 автентичних ікон церкви Св. Духа.
Дослідниками виявлено записи в реєстраційному журналі
про передачу ікон святочного ряду церкви Св. Духа церкві
Св. Михаїла с. Ільниця-Новоселиця Іршавського р-ну згідно
наказу Міністерства культури УРСР № 361 від 13. 09. 1989 р.
У березні 2006 р. Ходанич П. М. і Ходанич М. П. здійснили
експедиційну поїздку в с. Ільниця-Новоселиця. Названа
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церква Св. Михаїла належить до УПЦ МП. У результаті
дослідження виявлено:
1) Іконостас церкви Св. Михаїла виконано в кінці XIX ст.
у стилі, який тяжіє до пізнього рококо і еклектики.
2) Ікони із церкви Св. Духа с. Колочава церкві Св.
Михаїла в с. Ільниця-Новоселиця не передавалися. В архіві
церкви нема актів прийому ікон, про це також не
пам’ятають ні представники церковної двадцятки, ні
старожили села.
Висновок: наказ Міністерства культури УРСР № 361 від
13. 09. 1989 р. – це притаманна тодішньому часові
фальсифікація з метою викрадення творів сакрального
мистецтва.
Основним
виконавцем
робіт
по
перенесенню
Шелестівської
церкви
була
Львівська
міжобласна
спеціалізована
реставраційна
науково-виробнича
майстерня, вона ж реставрувала ікони.
Наявність ікон церкви Св. Духа с. Колочава-Горб в
Шелестівській церкві засвідчує відповідний напис на стіні
останнього.
Творча група по реконструкції іконостасу церкви Св.
Духа, проаналізувавши наявні архівні матеріали, прийшла
до висновку, що при встановленні іконостасу Шелестівської
церкви на території музею-скансена використано тільки
частину ікон церкви Св. Духа. Згідно архівних документів
вдалося скласти загальний список збережених ікон церкви
Св. Духа, створити відповідну фотосхему згідно канонічних
вимог (Додаток 1), виявлено фрагменти різьблення (Додаток
2). Цікавим виявився факт, що царські врата були передані
Свято-Серафимівському монастирю у с. Боржавське (кол. с.
Заднє) Іршавського району.
Дослідження показали, що іконостаси церкви Св. Духа і,
відповідно, Шелестівської церкви різняться за художньостильовими особливостями. Як свідчать фото 1973 р.
іконостасу Шелестівської церкви до його перенесення в
музей-скансен (Додатки 3) він має такі особливості:
— за
основними
художньо-стильовими
ознаками
іконостас належить до стилю бароко;
— апостольський ряд складається з 12 одноосібних ікон
апостолів, які розділені різьбленими колонами;
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— пророчий ряд складається з 12 окремих ікон
старозавітних пророків;
— різьблення барокове. Царські і дияконські врата
відсутні. Встановлені у процесі реконстукції царські врата
невідомого походження. Іконостас завершували ажурні
різьби довкола постаті розіп’ятого Христа (на сьогодні
втрачені).
Характер художньо-стильових особливостей іконостасу
церкви Св. Духа наступний:
– іконостас належить до стилю бойківського бароко.
Живопис ікон характеризується каліграфічним контуром,
пропорційністю постатей апостолів, в кольоровій гамі
переважають червоні, білі, охристі та сірі фарби;
– пророчий ряд складається з 6 окремих ікон, де попарно
зображено 12 старозавітних пророків; ікони у круглих рамах
на двох трапецевидних плоскорізьблених площинах. Одна з
них (права) зберігається як музейний експонат у
Шелестівській церкві;
– апостольський ряд складається з 6 окремих ікон, де
попарно зображено 12 апостолів. Ці ікони встановлено в
Шелестівській церкві;
– наявні колони апостольського ряду (експонати у
Шелестівській церкві), виконані у вигляді прорізної
рель’єфної різьби з елементами листя, плодів винограду і
капітелями у вигляді листків, що нагадують лотос;
– царські ворота у вигляді наскрізної різьби у стилі
бароко з 6-ма медальйонами: 2 ікони Благовіщення і 4-ма
євангелістами. Дияконські двері: ліворуч – Архангел Гавриїл
з лілією і праворуч – Архангел Михаїл з мечем стоїть на
сатані. На одвірках царських врат зображені Св. Василій
Великий та Іоан Златоуст;
– іконостас завершував фігурний хрест;
Виявлено також наступні відмінності іконостасів:
ширина нави церкви Св. Духа – 6.3 м., а Шелестівського
храму – 6.2 м; по висоті ікони апостольського ряду
Шелестівської церкви на 15 сантиметрів менші за
аналогічний ряд ікон церкви Св. Духа.
Реставратори, таким чином, були змушені узгодити
розміри, художньо-стилістичні особливості двох різних
іконостасів. За основу було взято дерев’яну частину
іконостасу Шелестівської церкви. Під час реставрації було
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порушено його первісний вигляд, гармонію (Додаток 4).
Реставратори демонтували з апостольського ряду проміжні
колони, і в нових отворах розмістили ікони церкви Св. Духа
із зображеними попарно апостолами.
Це підтверджують головний реставратор проекту І. Могитич та учасник експедиції 1977 р. науковців-реставраторів
у с. Колочаву-Горб кандидат мистецтвознавства Н. І. Слінченко, на сьогодні – провідний вчений-реставратор Інституту мистецтвознавства, реставрації і живопису. Слінченко Н.
І.
також
засвідчила,
що
реставратори
разом
з
представниками Ужгородського музею – скансена знайшли
іконостас церкви Св. Духа розібраним. Ікони, деталі
різьблення знаходилися у старій дзвінниці і їх, ніби-то, хотіли
спалити. Тому перенесення в Ужгород збереженої частини
цього іконостасу треба розцінювати як факт вчасного
збереження.
Науковець відносить іконостас церкви Св. Духа с.
Колочава-Горб до стилю «бойківського бароко». Близькі за
художньо-стилістичними характеристиками іконостаси в
дерев’яних церквах с. Ізки, с. Пилипець, с. Подобовець
Міжгірського та с. Гукливий Воловецького району. Сліпченко
Н. І. надала творчій групі копії записів зі свого польового
журналу експедиції до церкви Св. Духа с. Колочава-Горб у
1977 р. і висловила думку, що наприкінці XVIII ст.
працювала артіль, яка виготовляла іконостаси в тодішній
Угорській Русі, зокрема, для названих сіл.
Важливим
етапом
дослідження
стала
зустріч
–
консультація у м. Львові зі спеціалістами інституту
«Укрзахідпроектреставрація». Творча група ознайомилась з
проектно-реставраційною
документацією
ансамблю
пам’ятки архітектури, назва документа «Церква Зішестя
Святого Духа (Святодухівська церква) та дзвіниця 1795 р. «.
Інститут надав ксерокопії креслень, що прискорило
завершення досліджень.
Творча група на підставі зібраних наукових, архівних
матеріалів, польових досліджень та зауважень фахівців
створила проект реконструкції іконостасу Св. Духа с.
Колочава-Горб і подала його на затвердження до
Консультаційної ради з питань охорони культурної спадщини
Закарпатської
області.
Проект
пройшов
відповідну
експертизу і його було схвалено (Додаток 5). Згідно
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Протоколу № 2 від 16 червня 2006 р. творча група отримала
відповідний дозвіл на реконструкцію іконостасу (1, 453).
Таким чином, набутий досвід роботи над проектом
реконструкції іконостасу церкви Св. Духа, як зниклої
пам’ятки сакрального мистецтва національного значення,
показує, що така творча робота можлива. У зв’язку із
втратою чисельних пам’яток духовної культури на території
не тільки закарпатської Бойківщини, але й України загалом
постає нагальна необхідність у об’єднання творчих зусиль
митців, меценатів і держави.
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СИМВОЛІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ІІСУСА ХРИСТА
В НАЇВНОМУ МАЛЯРСТВІ НАДДНІПРЯНЩИНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ ТА ХІХ СТОЛІТЬ
Корж Леся,
старший викладач Київського національного університету
технологій та дизайну, м. Черкаси, Україна
Анотація: Власне бачення християнської догматики мовою
знаків і кольору презентує наївне малярство Наддніпрянщини
другої половини ХVІІІ та ХІХ століть. В символічних іконах Іісуса
Христа: “Христос – лоза виноградна», “Христос – недремне око»,
домінантними стають євхаристійна символіка та образи
Голгофи.
Ключові слова: іконографія, знаковість, євхаристійна
символіка, образи Голгофи, розгортання простору.

Актуальність дослідження. Іконописання сучасності є
фактором, що може впливати на якість та швидкість
поширення духовності на пострадянських територіях, але
досягти результату можна лише вміло і розважливо
поставши перед ним завдання. Вивчення традиційного
поступу його розвитку, усвідомлення дійсних причин
штучного втручання та проектування майбутніх його цілей –
напрямки емпіричного досвіду, що дозволять йому
розгорнутися в часопросторі та згорнутися в єдиній вісі
дійсності. Суперечливі пропозиції сучасних екуменічних
рухів можуть призвести до небезпечних процесів розділурозриву
людського
єства,
незворотних
в
своїй
невизначенності щодо розподілу приорітетів між тілесним та
духовним началами.
Огляд літератури. Питання відновлення порушеної
єдності двох начал та гармонійне збереження-розвиток
цілісності людини зазвичай розглядається у філософських чи
психологічних аспектах, що, знову ж таки, розшарпують
нечітко усвідомлені світоглядні позиції та відривають від
реалій життя, через видиму перевагу невидимих логічномістичних векторів. На противагу їм християнське богослов’я
дає
нам
чітке
розуміння
природи
людини
в
її
першопочатковому задумі Творця, і як приклад для
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наслідування особу Боголюдини Ісуса Христа, що є
нематеріально
відтворена
в
матеріальному
вимірі
іконописом.
Складність
історичних
перверзій
християнського мистецтва свідчить про постійний пошук
найбільш досконалих для проповіді форм, і хоча суперечки
між православ’ям, католицизмом і протестантизмом щодо
іконописного образу значно ускладнюють і сповільнюють цей
процес. Потреба вивчення дійсних завдань іконопису, як
носія аксіологічних понять, спонукає осягнути його в єдності
богословського, наукового та мистецтвознавчого аспектів,
щоразу фокусуючи увагу в певних територіальних та
хронологічних межах.
Отже, об’єктом даної розвідки є зображення Ісуса Христа
в наївному іконописі Наддніпрянщини в другій половині
ХVІІІ та в ХІХ століттях; суб’єктом дослідження – відкриті для
пізнання християнських догм символи, образи та кольори
ікон “Христос – Лоза виноградна», “Христос – Недремне око».
Мета роботи – дослідження характеру символічних
іконописних зображень Ісуса Христа як носіїв основи
християнського віровчення “про відновлення образу людини
через його молитовне сходження до євхаристійної єдності з
Першообразом».
Одним з улюблених образів наївного іконопису
Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та в ХІХ століть є
зображення боголюдини Ісуса Христа. Поширюється він в
іконографічних типах як прямого, так і символічного
характерів. Іконографія цього періоду базується в основному
на джерелах, що одночасово містять в собі зразки як
православного, так і католицького походження [5, 385-388].
Основний відбір іконографія проходить у народній
свідомості, що виокремлює найбільш доступні для свого
розуміння символічні зображення. Так з типових для того
часу алегоричних сюжетів “Христос – Добрий пастир»,
“Дерево життя», “Символ Страстей Господніх», “Христос –
Лоза виноградна», “Христос в точилі», “Христос в чаші»,
“Христос в дискосі», “Христос – Недремне око», “Пелікан»
виокремлюються ікони символічного характеру, об’єднанні
безпосередньою увагою до ролі хрестної жертви та
євхаристійним звучанням. [2, 36-39]. Домінуючими стають
близькі народній свідомості образи “Христос – Лоза
виноградна» та “Христос – Недремне око».
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Іконографічний тип “Христос – Лоза виноградна» за своїм
походженням є іконою грецько-крітською і датується
орієнтовно ХV-ХVІ століттями, в ХVІІ-ХVІІІ століттях
переходить розписи церковних притворів та друковані
листки повчального характеру. Створена на слова Євангелія
“Аз есмь лоза – вы же гроздие» і маючи євхаристичний зміст,
діє через безпосереднє нагадування про Безкровну Жертву,
підкреслює служіння Христа та роль Його хрестної смерті для
викуплення людського роду[4, 140-141].
У трактуванні українських іконописців ХVІІІ-ХІХ століть
трактується дещо відмінно від грецьких прототипів. Христос
показаний сидячим в напівоберненому положенні на
престолі, зрідка на відкритому гробі, на фоні Хреста, Його
тіло вкрите краплинами крові, прикрите багряницею або
напівоголене. З рани на грудях росте лоза, що, огинаючи
згори фігуру, спускається в руки Спасителя, який вичавлює
гроно в потир, який тримає справа стоячий на колінах ангел.
[4, 140-141]
Історія іконографії «Спаса «Недремне Око» бере свій
початок у Візантії початку ХІV ст. і використовується
виключно в настінних розписах, зазвичай над входом у
церкву. Багаточисленні зразки зберігаються на Афоні. На
Русі тип стає відомим наприкінці ХІV – на початку XVст.,
розповсюджується в ХVІ ст. Його однаково можна зустріти
як в монументальному мистецтві, так і в іконописі.
Оригінальною рисою ікони «Спаса «Недремне Око» є
співставлення Ісуса з левом, яке будується на рисі лева
навіть сплячим вселяти страх та трепет. Так і Христос,
навіть коли спить (з відкритими очима чи закритими),
спостерігає за нами, і всім своїм єством вселяє надію на
спасіння. Таким чином, використовуючи дане порівняння,
тип ікони виражає ідею спасенної смерті Христа.
Порівняння також базується і на інших рисах лева. Поперше, рятуючися від мисливця, лев замітає свої сліди
хвостом, так і Ісус за людською плоттю сховав від диявола
Своє Божество. По-друге, він спить завжди з відкритими
очима. І по-третє, своїм диханням Ісус оживляє на третій
день мертвонароджених дітей.
Ця думка, а також принцип її передачі роблять
можливим установити значення елементів композиції, таких,
наприклад, як одр і ландшафт. В першому, ймовірно,
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потрібно бачити натяк на Господній гроб, в другому –
показання на місце поховання. Інколи Христа чекають
Богородиця і Ангел. Як фон найчастіше використовується
квітучий сад. [4, 142-149].
Трактування іконографії: Христа–Дитину, що лежить на
хресті, прикрито покривалом або блакитним чи білим
гіматієм. Очі зображували як відкритими, так і закритими.
Постать Богородиці присутня, але рідко. Знаряддя тортур
зображувалися в композиції окремо, незалежно від янголів
та херувимів. Зображували Христа і як немовлям, і як
підлітком. Зображення здебільшого диспропорційні. Над
головою Христа-Дитини малювали сяйво у вигляді червоного
півкола. Інколи зображено півня, що сидить на колоні чи
пагорбі, посуд (інколи з монетами), перед Христом – квітку у
вигляді очерету, вазон із трояндами, чотири цвяхи, терновий
вінець, обценьки, молоток, спис, губку, драбину.
Основні символи:
• Півень – символ сонця, світла, вогню, войовничості;
пильності; воскресіння; смерті та зла; сили чоловічої плоті;
домовитості ; господарності; каяття.
• Чаша – джерело життя, сил, безсмертя і найвищої
мудрості.
• Троянди – знак Страстей Христових, що наближаються.
• Терновий вінець – символ страждань і перемоги.
• Чотири цвяхи – символ твердості, сили, опори.
• Молоток – символ ушляхетнювання людини.
• Спис – символ бажання і похоті.
• Драбина – символ поєднання різних світів, сходження
та еволюції.
• Гральні кості – символ Страстей Христових
Висновки. Трансформовані через народне світовідчуття
символічні ікони “Христос – Лоза виноградна» та “Христос –
Недремне око» стають носіями основ християнського
віровчення про боголюдину Ісуса Христа, як первообразу
даного для наслідування людині, що бажає відновити свою
цілісність. Позитивна дія досягається не лише засобами
композиції та кольору, емоційною наповненістю образу чи
вмінням розгортати простір у площинність його звучання, –
працює глибинне бачення єдності духовного і тілесного
151

начал. Євхаристійна символіка та образи Голгофи є
домінуючими засобами, що послідовно виховують наше
світосприйняття світобудови в її конечній есхатологічній
завершеності.
Вивчення
іконопису
обраного
регіону
дозволить не лише переосмислити власні світоглядні позиції
та змінити погляд події минулого, а й спроектувати мудрий
майбутній поступ-розвиток людської спільноти.
Annotation: Naïve painting of Dnipro Ukraine of the second
half of the 18-th – 19-th centuries presents its own vision of
Christian dogmatics through sign and color language. Liturgical
symbols and images of Calvary prevail in symbolic icons of Jesus
Christ: “Christ the Vine», “Christ the Vigilant Eye».
Key words: iconography, significance, liturgical symbols,
images of Calvary, spece extension.
Література: 1. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – Санкт Петербург: Мифрил, 1995 р. –
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ІІІ.
ПЕЙЗАЖ У МАЛЯРСТВІ ЗАКАРПАТТЯ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ІСТОРІОГРАФІЯ
(за матеріалами періодичних видань)
Сіксай Ігор,
аспірант ЛНАМ
Анотація. У статті подається короткий історіографічний огляд періодичних видань, де досліджується пейзаж у
творчості художників Закарпаття другої половини XX ст.,
аналізується роль мистецьких процесів у еволюції образної
морфології пейзажу, а також домінуючі стилістичні
напрямки й течії у малярських зображеннях пейзажу.
Ключові слова: пейзаж, періодика, дослідження.
Кардинальні зміни в суспільстві, культурі та самому
мистецтві
останніх
десятиріч
висунули
необхідність
переоцінки художнього досвіду. В цьому плані особливу увагу
привертає мистецтво другої половини ХХ ст. ., чи не
найменш досліджене в Україні. Складність його інтерпретації
пов’язана зі своєрідністю художніх явищ цього періоду,
їхньою відмінністю від європейської моделі мистецького
розвитку,
не
розробленістю
у
вітчизняному
мистецтвознавстві підходів до їх аналізу.
В історії України цей період визначений важливими
соціально-політичними зрушеннями. Саме у другій половині
XX століття відбулося остаточне об’єднання українських
земель в єдиному територіально-адміністративному просторі
(приєднання 1946 р. Закарпаття до УРСР). По суті, саме з
цього часу українське мистецтво почало розвиватися в
єдиному і суспільно-культурному контексті.
Розвиваючись в умовах радянського державного устрою,
закарпатське мистецтво не могло не відчувати на собі його
політико-ідеологічний тиск, що не тільки на довгі роки
відокремив його від загальносвітових художніх процесів, а й
суттєво вплинув на еволюцію традицій, перекреслюючи одні,
ідеологічно «спрямовуючи» інші, надаючи третім певного
політичного забарвлення.
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Сталінська політика «випаленої землі» проросла в
мистецтві поколіннями пристосуванців. Мистецький вододіл
відокремив
завзятих
прислужників
влади
від
тих
першокласних митців, які писали вождів, а дбаючи про свою
честь, працювали у жанрах пейзажу, натюрморту. Вільний
від соціального навантаження жанр пейзажу дав можливість
митцям проявляти індивідуальність та втілювати душевний
стан через сприйняття природи.
Дослідження
пейзажу
як
типу
зображення
в
образотворчому мистецтві за своєю образною специфікою
займає одне з чільних місць у сенсі відображення основної
онтологічної проблеми: відношення людини до світу. Аналіз
художнього образу краєвиду, зважаючи на очевидну
значущість стафажних елементів пейзажу в зображеннях
будь-якого сюжетного наповнення, дає змогу зрозуміти
головну онтологічну проблему не тільки в пейзажі, але й у
композиціях інших жанрових типів та різновидів.
Актуальною
та
недослідженою
в
українській
мистецтвознавчій науці запишається проблема традиції
зображення пейзажу в західноукраїнському малярстві,
оскільки наукові інтерпретації художнього образу пейзажу
виконані в умовах ідеологічного диктату. Тільки недавно
став можливий доступ до деяких фактів творчого життя
митців. Цей факт уточнює актуальність роботи, в межах якої
виокремлено
та
проаналізовано
коло
наукових
мистецтвознавчих та культурологічних досліджень
в
періодичних виданнях, в яких в тій чи іншій мірі автори
торкаються питань традиції та інновації художньої мови
пейзажу Закарпаття визначеного часового періоду.
Мета роботи полягає у аналізі стану наукової розробки
теми, уточненню характеру джерельної бази дослідження.
Важливість періодики як історичного джерела давно не
викликає сумніву. За радянських часів дослідники
неодноразово підкреслювали, що преса є «комплексним
джерелом», «сховищем» інших видів джерел [1].
З огляду на завдання, поставлені у дослідженні, звернено
увагу на східноєвропейські історичні та культурні проблеми
XX ст., які досі подавались тенденційно. Опрацьовано
дотичні
до
теми
праці,
що
стосуються
процесів
державотворення, зокрема в Західній Україні 40 – 90-х рр.
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XX ст. – це праці закарпатських дослідників (Ю.
Шкробинець, М. Болдижар, В. Приходько, І. Небесник).
Вагоме
значення
для
дослідження
має
аналіз
мистецтвознавчої літератури, де загалом розкриваються
мистецькі процеси, які відбувались в європейському та
українському мистецтві XX ст. Усе це дозволило з’ясувати, в
контексті яких історичних і культурно-мистецьких процесів
формувалась спільні художні особливості зображень пейзажу
в творчості митців Закарпаття. (К. Шпакова, Н. Яворская, Л.
Владич, Г. Портнев, П. Говдя, В. Афанасьєв В. Цюпко, О.
Годенко, Ю. Синькевич, О. Федорук).
З 1945-х рр. художники не залишаються поза увагою
художньої критики, часом викликаючи її захоплення, а
згодом і різкі випади з приводу тієї чи іншої невідповідності
новій радянській ідеології. З кінця 1940-х на терені
колишнього СРСР художня критика помітно активізується,
дорікаючи
в
невідповідності
ідеології
пролетаріату,
формалізмі. У значній мірі, це зумовлено прискіпливою
увагою радянської влади до образотворчого мистецтва, яке
вважалося одним з ідеологічних засобів впливу (В. Руденко,
А. Попов, М. Сидоряк, В. Шандор та ін.) [2, 3, 4, 5].
Перші спроби систематизації доробку закарпатських
художників належать переважно місцевим дослідникам і
критикам, котрі висвітлювали художні виставки, що
відбулися за період 1945-1960 рр., зокрема В. Балла, Ю.
Андор, А. Берецкий, А. Ганевский, Н. Знаменская та ін.
Проте, запропонований згаданими авторами аналіз розвитку
малярства у Закарпатті в ХХ ст. досить однобокий, не
позбавлений упереджених оцінок творчості митців. Вони
прагнули автоматично перевести доробок місцевих малярів
до надбання виключно радянської культури, незважаючи на
строкату мозаїку культурного життя Закарпаття першої
половини ХХ ст.
Деякі з фрагментів історії традиції зображення пейзажу
в малярстві Закарпаття були висвітлені в низці пізніших
статей закарпатських дослідників І. Ільченко, О. Шеремет,
Ю. Сташко. [6, 7, 8].
Не стояли осторонь дослідження проблем мистецтва
Закарпаття ХХ ст. львівські і київські вчені. Окремі його
аспекти почали досліджуватись в українській історіографії
наприкінці 50-х рр. у публікаціях Г. Островського, П. Говдя,
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В. Курильцева З. Фотеля, А. Замошкіна, В. Касіяна, І.
Катрушенко, С. Чехович, В. Павлова та інших вчених.
Більшості згаданих праць притаманний комплексний підхід,
у якому, проте, виявлення типологічних особливостей
регіонального малярського осередку було другорядним
компонентом досліджень. Одним із перших виділив
досягнення закарпатського пейзажного малярства другої
половини XX ст. як оригінального мистецького явища Г.
Островський (1958, 1963, 1966, 1982) [9, 10, 11,12]. З-поміж
названих вчених, до питань еволюції художнього стилю
зверталися В. Павлов (1964, 1966) [13, 14] та Ю.
Шкробинець. (1965) [15].
Із накопиченням фактологічного матеріалу з’явились
оглядові праці О. Буткевич і О. Чернега-Балли, присвячені
пейзажному жанру. Але згадані праці залишилися на рівні
констатації видимих ознак, не пропонуючи заглиблення у
естетико-художню сутність шляхів розвитку українського
пейзажу.
Дослідження
здобутків
пейзажного
малярства
в
українській історіографії продовжилось у працях Н.
Жиденко, В. Мартиненко, Н. Ференц, Н. Чепурна, А.
Близнюк, Г. Горват. Надмірно акцентуючи благотворний
вплив радянських художніх новацій, згадані джерела
подекуди залишали поза увагою регіональні особливості
жанру.
Слід згадати також статті І. Катрушенко і П. Панч [16,
17], що дають оцінку
новому
поколінню митців,
представники якого багато в чому визначили подальший
розвиток художнього процесу упродовж кількох наступних
десятиріч.
Відома дослідниця закарпатського художнього осередку
Е. Чернега-Балла (1965, 1971) [18, 19], висвітлюючи провідні
тенденції розвитку пейзажу у Закарпатті впродовж ХХ ст.,
не уникнула деяких стереотипів у оцінці національних
українських традицій пейзажу.
У період 70-80 рр. зацікавлення науковців пейзажем у
творчості художників Закарпаття відчутно посилилоя. В ряді
статей згадується про зміни, що відбуваються в образнопластичних тенденціях, також було введено в науковий обіг
мало знані імена українських художників, що працювали на
Закарпатті (О. Журавель, О. Федорук) [20, 21].
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Вивченню авторських особливостей художньої мови
окремих визначних пейзажистів другої половини XX ст.
присвячені дослідження у московських журналах «Искусство»
і «Юный художник».
Упродовж 80-х років критиці піддавалася не тільки
творчість молодих художників, але й відомих членів Спілки
художників України у Закарпатті. Так, Г. Островський в
статті «Справжнє мистецтво і підробки» (1986), виділяє певні
ознаки профанації пейзажного живопису, цю тенденцію в
мистецтві автор називає «пейзажним виробництвом».
Поза об’єктом опинився важливий історичний період –
60-80-х pp., коли мистецьке життя Закарпаття набуло форм
духовної відлиги.
Під впливом цензури, а також відчутним пресом
ідеологічних стереотипів тогочасна періодика не дозволила
відтворити динаміку мистецьких процесів, що відбувались у
Закарпатті в другій половині ХХ ст., а також окреслити межі
поняття «закарпатської традиції малювання пейзажу».
Новий, аналітичний погляд на проблеми існування
мистецтва в умовах радянської влади демонструють
дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст. Особливий інтерес
представляють праці українських авторів, які досліджують
природу мистецьких явищ Закарпаття (О. Федорук, І.
Небесник, В. Мишанич, Н. Велігоцька, О. Гаврош).
Досліджуючи еволюцію закарпатської графіки, І. Небесник
(молодший) відзначає важливу роль цього періоду в розвитку
мистецької культури в ряді статей (2006, 2007, 2008, 2009).
У 90-х роках з’явилися, зокрема, праці працівників
Закарпатського художнього музею О. Приходько, Г. Рижкова
та Л. Біксей. Зібравши і узагальнивши чималий фактичний
матеріал, згадані автори, проте, не окреслили домінуючі
стилістичні напрямки й течії у малярських зображеннях
пейзажу.
У цілому ж аналіз періодичних джерел дозволив зробити
висновок про недостатню кількість ґрунтовних наукових
праць, які висвітлюють еволюцію розвитку пейзажу у
малярстві Закарпаття другої половини ХХ ст. Надзвичайна
активність, властива художникам у цей період, не знайшла
наукової оцінки у працях істориків, критиків і теоретиків
культури та мистецтва.
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Мистецтвознавчі
дослідження,
що
стосуються
безпосередньо
пейзажу
у
малярстві
Закарпаття
є
поверхневими, а комплексне висвітлення традицій та
інновацій художньої мови пейзажу відсутнє взагалі.
Не применшуючи доробку попередників, все ж необхідно
розширити рамки даної теми, вивчаючи власне проблему
співіснування стилів і напрямів у творах кількох поколінь
закарпатських пейзажистів, вводячи в науковий обіг
невідомі раніше твори.
Якими б не були значними й важливими досягнення
закарпатських живописців в інших галузях, пейзаж був і
залишається головним – і в кількісному, і в якісному
відношеннях – жанром. Перераховувати усіх пейзажистів –
це значить подати чи не повний список закарпатських
художників, навічно закоханих у природу рідного краю.
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Annotation
The article presents a short overview of the historiography of
some periodical publications where the landscape of the
Transcarpathian painters of the second half of the XX century
has been studied. These publications include an analysis of the
role of artistic process in the evolution of the figurative
morphology of the landscape. They also deal with some major
stylistic trends and streams in the landscape painting.
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ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ
НА СОРОЧКАХ УКРАЇНЦІВ ДОЛИНИ р. ТУР’Я.
Пилип Р. І.,
викладач ЗХІ, м. Ужгород
Анотація. У статті аналізується вишивка на традиційних
народних сорочках українців долини р. Тур’я. Висвітлюються
характерні
риси
вишивок,
окреслюється
ареал
їх
побутування. Визначаються принципи побудови композиції
візерунку, орнаментальні мотиви вишивок, подаються їх
місцеві назви.
Ключові
слова:
Тур’янська
долина,
композиція
вишивки, візерунок, орнамент, орнаментальні мотиви.
Annotation. This article analyzes the traditional folk
embroidery on shirts Ukrainian valley of Turia. Highlights the
features of embroidery outlines the area of their existence.
Defined principles of composition patterns, fancy embroidery
motifs, given their local names.
Key words: Tur’yanska Valley, composition embroidery,
pattern, ornament, ornamental tune.
Традиційна народна вишивка українців Закарпаття є
яскравим виявом духовної та матеріальної культури народу.
Широке застосування її в побуті та величезна кількість
високохудожніх взірців вишивок у музейних збірках
свідчить про значний художній рівень та смаки народу.
Повною мірою народна вишивка розвинулась передусім на
одязі, а згодом на тканинах інтер’єрного та обрядового
призначення. Вишивка на вбранні, а саме на головній його
складовій – сорочці – являє певний інтерес у встановлені
локальних комплексів строю, виявлені етноспецифіки, ґенези
вишивки.
Народне вбрання українців Закарпаття із традиційною
системою його декорування остаточно сформувалось
наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Науковці
виділяють декілька типів локальних одягових комплексів на
теренах краю, побутування яких пов’язано з природногеографічним середовищем та традиційними способами
господарювання, певними міграційними процесами і
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мозаїчністю етносів. Кількість та ареали поширення
локальних одягових комплексів на Закарпатті науковцями
виділяються
неоднозначно.
Спроби
виділення
і
характеристику локальних одягових комплексів строю
досліджували науковці: Ф. Потушняк [1], С. Маковський [2],
І. Симоненко [3], М. Шмельова [4], А. Кожмінова [5], О.
Полянська [6] та інші.
Таким чином, у ХІХ ст. у межах українського Закарпаття
традиційне (селянське) вбрання сформувалось у кілька
комплексів строю. Протягом ХІХ – першої половини ХХ ст.
вони залишались майже незмінними. Особливий інтерес
становить локальний комплекс строю українців тур’янської
долини, зокрема вишивка на жіночих сорочках. Оскільки
вона є основним елементом строю і найбільше оздоблювалась
вишивкою. Сорочка разом з вишивкою відіграла значну роль
у визначенні типів народного вбрання. У свою чергу художні
особливості
та
орнаментика
сорочок
залежить
від
конструктивних особливостей складових народного строю та
від його загального художнього образу [7, 377]. Вишивка на
сорочці залежить від крою, форми, функції та способу
носіння. Художня виразність вишивок на сорочках
обумовлена
також
вибором
матеріалу,
технікотехнологічними особливостями, традиціями вишивання.
Вивчення вишивки на сорочках українців долини р.
Тур’я цікаве тим, що народний орнамент вишивок у цьому
районі Закарпаття є багатшим та барвистий ніж в горах,
проте, він зберіг свою архаїку [5, 98]. Окрім того, вже в
першій половині ХХ ст. відбулось витіснення народного
вбрання міським. У силу географічного розташування, в
долині р. Тур’я найдовше зберігались традиції вишивання,
ніж у Мукачівському та Ужгородському районах [2, 37]. Вже
в 40-50-х роках ХХ ст. на вбранні та вишивці тур’янської
долини міські впливи позначились більшою мірою, ніж в
інших районах Закарпаття. Традиційне народне вбрання тут
вже не носило все населення, а лише незначна його частина.
Навіть старше покоління надавало перевагу міському
вбранню. Найкраще збереглось народне вбрання в селах
долини р. Тур’я. Характерною рисою цього вбрання та
вишивок є те, що він суттєво вирізняється з поміж інших
локальних
комплексів
строю
українців
Закарпаття.
166

Радянська дослідниця М. Шмельова припускає, що це
відбулось через словацькі та угорські запозичення [4, 145].
Співставивши виділені різними дослідниками локальні
комплекси народного строю українців Закарпаття з
музейними збірками та матеріалами власних польових
досліджень. На підставі аналізу орнаментальних мотивів
технік, композиції, колориту вишивок поширених в селах середньої течії річок Тур’я та Велика Пиня, виділяємо окремий
територіально-етнографічний тип вишивки, який можемо
назвати тур’янським. Він співпадає з локальним одяговим
комплексом та охоплює села Перечинського району та села
долини р. Велика Пиня в околицях с. Плоске Свалявського
району. Найтиповішою для цього типу є вишивка сіл долини
р. Тур’я.
У селах цього вишивального осередку найбільше
оздоблений жіночий костюм. Він складається із короткої
сорочки поперечного або тунікоподібного крою з круглим чи
квадратним вирізом горловини, розріз пазухи спереду.
Станок сорочки призбирували довкола горловини. Рукави у
верхній частині морщили і пришивали до плечиків. Вони
були довгі, пишні із пришивними манжетами.
Поясним жіночим вбранням є широка спідниця – «кабат»
(с. Порошково). Її шиють із покупної матерії різних кольорів.
В 30-40-х роках тут побутувала біла зібрана («рясна»)
спідниця з широким поясом – «подолок». Поширеним був
звичай вдягати декілька спідниць подібно словакам чи
угорцям. Зверху спідниці вдягали широкий в збірку фартух –
«катран».
На початку ХХ ст. верхнім вбранням стали вузькі блузки
– «візитки» темних тонів, декоровані мереживом та кольоровими стрічками. Вони були святковим елементом вбрання і,
можливо, є запозиченням із словацького та угорського костюму. «Візитки» відіграли негативну роль у розвитку вишивки на сорочках, оскільки приховували їх. Поверх візитки
одягали великі хустки («кістеман», кестеман»), їх кінці перехрещувались на грудях та зав’язувалися ззаду на талії.
Зимовим вбрання слугував «реклик» – піджак міського
крою, а також коротка біла «гуня». Головним убором є хустка
(«ширінка», «кестеманча») (с. Порошково), а для заміжніх
жінок – чепець («чепак»). У долині р. Тур’я ще в середині ХХ
ст. побутував білий полотняний чепець, оздоблений
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вишивкою та стрічками. За
формою
він
нагадував
опуклий півмісяць, що своїми
кінцями
повернутий
до
тильної
сторони
голови.
Чепець твердий і високий.
Його
одягали
поверх
укладеного
на
потилиці
волосся, він високо підіймав
хустку,
що
надавало
видовженого образу голові [4,
145].
О. Полянська виділяє цей
тип вбрання та характеризує
його
за
силуетом.
Вона
зазначає,
що
тур’яському
локальному
комплексу
вбрання притаманне легке
звуження
лінії
верхньої
частини та розширення лінії
поясного вбрання. В цьому
комплексі
яскраво
відобразились
культурні
Рис. 1. Жінка в сорочці з корот- впливи та запозичення різних
кими рукавами «опліча». 30-і рр.
компонентів одягу їх художніх
с. Туриця, Перечинський р-н.
особливостей різних етнічних
Фонди ЗМНАП: інвентарний
груп [8, 19].
№ Е-1565/8734.
Вишивку
на
жіночих
сорочках
розміщували
по
краю
плечиків
відносно
неширокою орнаментальною смугою. Нижню частину
рукавів морщили і до них пришивали вишиті манжети.
Круглий чи квадратний, достатньо глибокий виріз горловини
обшивали обмітувальним швом з допомогою якого
утворювали дрібні трикутнички. Неглибокий розріз – пазуху,
що зав’язувався шнурівками чи застібувався на ґудзики,
прикрашали з обох боків вишитою стрічкою орнаментальних
мотивів. Іноді під розрізом пазухи робили коротку складку
(«защеп»), що виконувала скріплюючу функцію.
На сорочках кінця ХІХ – початку ХХ ст. зрідка
траплялися повністю вишиті рукави, на яких бачимо ряди
повздовжніх орнаментальних смуг, що тягнулись від плеча
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вниз до манжету [4, 37]. Амелія Кожмінова пов’язує це з тим
періодом, коли було досить вишивальних і дешевих ниток,
жінки вишивали хрестиком не лише наплічники, але і
рукави по всій довжині аж до манжетів. Візерунки були
гарними і широкими, з прекрасними орнаментами [5, 98].
Жіночі сорочки «опліча» з короткими рукавами в
тур’янському вишивальному осередку стали поширюватися з
перших десятиріч ХХ ст. Така сорочка вже не мала
морщення. Короткий, вище ліктя, рукав туго облягав руку. У
нижній частині він мав широку вишиту смугу, а над нею –
довкола рукава – воланчик («фидриші»). Місце з’єднання
рукава зі станком оздоблювали виразним грубим швом.
Неглибокий розріз – пазуху застібували на ґудзики, її з обох
боків та знизу оздоблювали вишитими смугами рослинного
орнаменту (Рис. 1).
На сорочках з довгим і коротким рукавом вишивали
горловину, плечову частину рукавів та манжети. Пазушний
розріз з обох боків декорували кількома вишитими повздовжніми смугами («фараметликами»).
Поширеними техніками вишивання в тур’янському вишивальному осередку була низинка, різноманітні шви, вирізування, мережка та вишивання хрестиком, що поширились
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Тоді ж почало розповсюджуватися і вишивання гладдю. Проте домінуючою технікою
вишивання є хрестик. Він більший, ніж в інших районах
Закарпаття, а візерунки утворені ним не заповнюють
суцільно поля вишивки. Він немає вишитого тла, що створює
вишукану гру візерунку з білим тлом сорочки.

Рис. 2. Вишивка плечика жіночої сорочки.
Початок ХХ ст. с. Тур’я-Поляна, Перечинський р-н. Домоткане полотно,
коса гладь, низинний шнурок, стебловий шов. Експозиція МТ-ПЗОШ:
інвентарний № не присвоєно.
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В основі традиційного орнаменту тур’янськї долини лежать геометричні мотиви. Як правило, ошийник жіночої
сорочки вишивали ламаними лініями «кривульками», що,
перетинаючись, утворювали трикутнички чи ромбики.
Плечики рукавів вишивали видовженими ромбами, вони
ритмічно чергувались зі скісними смужками. Плечову
вишивку
обрамлювали
швами
зубчиків
(Рис.
2).
Горизонтальні стрічкові композиції вишивки часто формувалися з квадратиків, хрестиків, стилізованих розеток, Sвидних
фігур,
що
дотикались
своїми
кінцями
і
вибудовувались у меандрові стрічки та доповнювалися
стилізованими галузками. Протягом 20-30-х рр. ХХ ст.
поширилися композиції у вигляді геометризованих і
стилізованих квітів на хвилястих галузках. Інколи плечика
жіночих сорочок вишивали, поєднуючи геометричні і
стилізовані рослинні мотиви. Нижня частина морщених
рукавів звичайно закінчувалась широкими манжетами, що
застібувалися на два ґудзики. На них, як і на плечиках, вишивали геометричні чи геометризовані рослинні орнаменти.
Іноді їх поєднували в одній композиції.
Цікавим є візерунок “фараметлика» жіночої сорочки,
вибудуваний у вертикальну стрічку із чорних сердечок із
короною в середині. Мотив сердечка очевидно із святостефанівською короною, у середині може свідчити про
складні історичні процеси на Закарпатті в 1939-1944 роки.
Українці берегли традиційний народний стрій, як зовнішній
вияв своєї національної приналежності. Народний стрій
засвідчував збереження національних звичаїв та характеру
народу [6, 171].
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Рис. 3. Фрагмент вишитої пазухи “фараметлик» жіночої сорочки.
Початок ХХ ст. с. Тур’я-Поляна, Перечинський р-н. Домоткане
полотно, хрестик, низинний шнурок, орнітоморфні мотиви, кривуля.
Експозиція МТ-ПЗОШ: інвентарний № не присвоєно.

Також зустрічаються і орнітоморфні мотиви на вишивці
сорочок. У музеї ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Тур’я-Поляна нами було
виявлено жіночу сорочку з вишитим на ній мотивом
стилізованих качечок, розміщених вертикальними смугами
вздовж обох боків пазушного розрізу (Рис. 3).
Колорит вишивки місцевих давніх сорочок – небагатий.
Як правило, різними відтінками білих ниток вишивали
«гевкасті кривулі» (Рис. 4). Їх деколи доповнювали білою
мережкою. Така вишивка підкреслено-вишукана і на білому
тлі полотна ледь помітна. Оздоблення сорочок білими
нитками було пов’язано з відсутністю кольорових ниток та
давньою традицією вишивання білим по білому. Наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст. у місцевій вишивці домінують чорні і
червоні фарби, що доповнювались різнокольоровими
вкрапленнями різноманітних швів. Колорит вишивок 20-30х рр. ХХ ст. складався вже з повного спектру фарб. Вишивальниці вміло їх поєднували, тому кольорова гама
вишивки на жіночих сорочках не була яскравою, а навпаки
– витонченою, гармонійно-стриманою.
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Рис. 4. Фрагмент вишитої «гевкастої кривулі» на рукаві жіночої
сорочки. Початок ХХ ст. С. Полянська Гута, Перечинський р-н.
Домоткане полотно, заполоч, хрестик.
Фонди ЗКМ: інвентарний № Е-12/2.

Вишивка сорочок Тур’янської долини зберегла загальноукраїнські риси. У ній відбились господарсько-географічні
умови,
особливості
соціально-економічного,
суспільнополітичного й етно-історичного розвитку Закарпаття. Вони
спричинились до формування певних місцевих особливостей
народного вбрання, зберігаючи при цьому свою давньоукраїнську основу. На користь зазначеного свідчать складові
народного вбрання, зокрема крій і оздоби місцевої сорочки,
що майже ідентичні з сорочками Західної України.
Виділяємо вишивку на одязі тур’янської долини в
окремий територіальний тип. Його формування було пов’язане з особливостями історичного і етно-культурного
розвитку даної території, а саме із її входженням до складу
певних державних утворень. Вишивка на одязі долини р.
Тур’я ХІХ ст. характеризувалась дивовижною єдністю. Певні
її локальні характеристики були пов’язані з кроєм сорочки.
Отже, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у вишивці на
сорочках традиційно зберігалась перевага геометричних і
гранично геометризованих орнаментів та різноманітних
швів. У жіночих сорочках такі орнаментальні мотиви
хрестиковою технікою вишивались переважно червоними і
синіми нитками. Спідниці і фартухи оздоблювались
різноманітними швами і нашивними стрічками. З 20-30-х
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років в селах долини річок Тур’я та Уж набуває поширення
вишивок квітково-рослинними мотивами.
З кінця ХІХ ст., окрім традиційних технік вишивання
різновидами низинки і хрестиком, поширюється вишивання
гладдю квітково-рослинних орнаментів. Для цього часу у
вишивці одягу долинян характерне поєднання геометричних
і геометризованих орнаментальних мотивів з квітковорослинними, що традиційно компонувались в орнаментальні
смуги. Колорит вишивки збагатився зеленими, жовтими,
оранжевими, бордовими нитками. При цьому у вишивці
геометричних і геометризованих орнаментальних мотивів
продовжувала домінувати червоно-синя чи червоно-чорна
кольорова гами.
Після закінчення Першої світової війни в вишивці на
сорочках
остаточно
утвердилася
багатобарвність.
Поліхромною стала не лише вишивка квітково-рослинних, а
й геометричних орнаментів. У вишивці сорочки тур’янського
району в 20-40-ті рр. ХХ ст. вже використовувались нитки 68 кольорів. У другій половині ХХ ст. традиція вишивання
сорочок занепала.
Література: 1. Маковский С. К. Народное искусство Подкарпатскй Руси / С. К. Маковский. – Прага, 1925. – 56 с.: іл.; 2. Potusnyák F. A ruszin népviselet / Ferenc Potusnyák // Зоря-Hajnal. –
Ужгород, 1943. – Рочник ІІІ. – число 1-4. Old. 302-327; 3. Симоненко І. Ф. Народна вишивка Закарпаття / І. Ф. Симоненко //
Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1957. –
Вип. 3. – С. 56-85; 4. Шмелёва М. Н. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области / М. Н. Шмелёва // Советская этнография. – 1948. – № 2. – С. 130-146; 5. Kožminova Amalie. Podkarpatská Rus. Práce a život lidu po stránce kulturni hospodářskě a národopirsne / Amalie Kožminova. – Praha,
1922. – 126 s.; 6. Полянская Е. В. О сходстве и взаимовлиянии в
одежде различних етнографических груп Закарпатья / Е. В. Полянская // Карпатський сборник. – М.: Наука, 1976. – С. 65-68;
7. Українське народознавство: [навч. посіб. ] / за ред. С. П. Павлюка. – Львів : Фенікс, 1994. – 599 с.; 8. Полянская Е. В. Украинская народная одежда Закарпатья: (этнические взаимосвязи и
локальные особенности): автореф. дис. на соиск. степени канд.
ист. наук (№ 576 этнография) / Е. В. Полянская. – Минск, 1977. –
24 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗМІЇ (ЗМІЯ) ТА ДРАКОНА
У ГЕРАЛЬДИЦІ ТА СИМВОЛІЦІ
(на прикладі Ордену Дракона)
Міськов Іван,
канд. іст. наук
Анотація:
У
статті
розглядається
використання
зображень змії (змія) та дракона у геральдиці та символіці,
зокрема, на прикладі Ордену Дракона. У Біблії відомі змій,
дракон, гідра, удав, левіафан, мідний змій, а серед видів
зміїв: аспід, глухий аспід, василіск, дракон, летючий змій,
єхидна. Найбільшим серед них виступає дракон (змій, змія),
якого як геральдичний символ дослідники (Ю. Арсентьєв, А.
Лакієр, М. Пастуро, В. Рошаль, С. Слейтер, Д. Уітер)
описували по-різному. У гербах часто зустрічається
зображення Св. Георгія Переможця на коні або пішого,
вражаючого списом дракона, чорного коронованого дракона
в стародавньому гербі Казанського царства (Росія), дракон з
хрестом над ним (званий тут грифом із зміїним хвостом) в
гербі роду Ляцьких (Польща). Як символ дракон (змій, змія,
оуробор) на Сході розглядається як позитивне начало
(космічна і надприродну сила, мудрість, приховане знання,
сила вод, що несуть життя, охоронці скарбів, символи
родючості і сили, вічності та влади), то на Заході – негативне
(символ смерті, тьми і диявола, як змій, що ввів людину в
гріх). Але не дивлячись на таку характеристику, королі і
імператори вибирали дракона своїм символом. Угорський
король, а пізніше імператор Священній Римській імперії
германської нації Сигізмунд (1387-1437) заснувавши Орден
Дракона (1408), зробив символом цю істоту, яку перемогли
Св. Георгій та Св. Маргарита. Символ лицарського Ордена
Дракона – полум’яний хрест і дракон, що згорнувся кільцем,
хвіст якого обвивається навколо його шиї, а на спині – з
голови до хвоста – червоніє хрест у білому прорізі,
символізуючи перемогу християнства над злом, на зразок
полум’яного хреста над драконом. Девіз рицарського Ордена
Дракона також відображає його релігійне покликання: «О,
quam misericors est Deus, justus et patiens» (О, який
милосердний Бог, справедливий і терплячий!). Справжню
міжнародну популярність лицарський Орден Дракона
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придбав тільки тоді, коли Сигізмунд об’їхав Європу,
виконуючи
місію
головного
організатора
і
лідера
Констанцського Собору. У пік існування Ордену, його
членами були вінценосні монархи середньовічної Європи:
Англії, Іспанії, Данії, Польщі, Литви та ін. Після смерті
Сигізмунда, котрий хотів створити об’єднану Європу, королі
Угорщини до 1526 р. були Великими магістрами Ордена
Дракона. Подальше турецьке і австрійське панування
порушило цей порядок. Але в гербах тих прізвищ, предки
яких були засновниками Ордена, і після цього збереглося
зображення дракона (змія) навколо їх гербового щита
(дворянських сімей Каллої, Бочкої, Ціллеі, Баторі та ін).
Ключові слова: дракон, змій, змія, орден, символ,
геральдика, дворяни, король.
Кожен символ, знак у геральдиці несе певний відбиток
про історичне минуле. Він може розповісти про генеалогію
дворянського роду, знакові системи герба чи про щось інше.
Не менш важливим є питання вивчення семіотики, яка
можливо і дасть нам відповіді про фігури та символи змії та
дракона, котрі мали позитивне та негативне значення в
різних куточках світу, і як вплинули на розвиток
середньовічної геральдики в Угорському королівстві та
Священній Римській імперії германської нації.
У Біблії часто зустрічаємо образи змія та дракона,
наприклад у псалмі 90, чи псалмах царя Давида: « На руках
возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на
аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия»
[13, 244]. При перекладі Біблії на європейські мови
перекладачі зустрілися з різноманітною термінологією: змій,
дракон, гідра, удав, левіафан, мідний змій, котрі мали різне
значення [12, 158]. У Святому Писанні згадуються наступні
види зміїв: аспід, глухий аспід, василіск, дракон, летючий
змій, єхидна [4, 153]. Дракона вважали одним із найбільших
зміїв. Він мав тіло, покрите лускою, крила летючої миші,
роги на голові, хохолок (гребінь), загострений хвіст із
шипами, що асоціюється з динозаврами. Ця істота у
британських гербах до ХV ст. зображалася з двома лапами, а
пізніше з чотирма. Дволапий дракон в англійській
геральдиці називається змієм або василіском, хоча в решті
Європи такого виокремлення не роблять [14, 90-91]. На
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думку
Мішеля
Пастуро,
серед
геральдичних
фігур
середньовічної Європи, серед монстрів і химер найчастіше
зустрічаються єдиноріг, грифон, дракон, обличчя якого дуже
замислувате і у різний час і на різних гербах його зображали
по-різному [10, 63].
Відомий
російський
дослідник
геральдики
Юрій
Арсентьєв (1857-1919) описує зображення дракона, змія і
змії наступним чином: «Дракон (Drache, dragon) – плазун, але
разом з тим і крилата тварина, з великою загостреною
головою та розкритою пащею, із ніздрів якого виходить
полум’я. Він має також випущений язик і великі зуби, крила
подібні до кажана, мають на кінці кісток кігті. Його передні
ноги подібні лев’ячим або орлиним, замість задніх він має
товстий кільчастий хвіст. Він зображається в профіль, буває
різного кольору, причому його озброєння має звичайно інше
забарвлення (armé, lampassé). Іноді дракона зображають
коронованим, рідко з людською головою (наприклад, герб
французької фамілії Моntdragon). Якщо у нього лев’яча
голова, то він називається драконоподібним левом. У гербах
часто зустрічається зображення Св. Георгія Переможця на
коні або пішого, який вражає списом дракона, наприклад,
московський герб, хоча таке пояснення, на думку Лакієра,
він отримав у нас (Росії – І. М.) не раніше початку XVIII
століття.
Крилатий змій (Lindwurm) подібний до дракона, але
відрізняється від останнього лише тим, що має і задні ноги
лева.
Легендами
про
драконів
особливо
насичені
різноманітні оповіді і житія святих, особливо на Заході.
Звідси зображення їх запозичувалися і церковним
живописом, і геральдикою. У російській геральдиці ми
зустрічаємо чорного коронованого дракона в стародавньому
гербі Казанського царства, поміщеного у великій державній
печатці царя Івана Грозного. У польській геральдиці дракон
із хрестом над ним (званий тут грифом із зміїним хвостом),
зустрічається в гербі роду Ляцьких (Lacki)...» [1, 248-249].
«Змія (Schange, serpent, bisse, givre) – звичайні кольори її:
синій, зелений, срібний, зображається такою, що повстає
(готовою до нападу), звивається завширшки щита або ж
згорнулася в кільце. Змія, що кусає свій хвіст, символізує
вічність. Іноді її зображають такою, що тримає в пащі
людську фігуру (наприклад, в стародавньому гербі міста
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Мілана)» [1, 233].
Розглянемо наразі дракона та змію у якості символу.
Дракон, або «крилатий змій», але з лапами як у орла,
об’єднує в собі змію і птаха, дух і матерію. Це один з
універсальних і найскладніших символів, що мають багато
суперечливих тлумачень.
Спочатку символіка дракона була цілком сприятливою і
означала води, що несуть життя (змія), і дихання землі (птах).
Він ідентифікувався з небесними богами і їх земними
представниками – імператорами і королями. Згодом його
символіка стала амбівалентною (двоякою), позначаючи
благодатні дощі, які наступають після грози, і, разом з тим,
руйнівні сили блискавки та повені.
Дракон може бути солярним (сонячним) і місячним,
чоловічим і жіночим, добрим і злим.
Дракон і змій зазвичай взаємозамінні в символізмі, що
представляє
неявне,
нерозрізнене,
хаос,
латентне,
неприборкану природу, а також цілющу силу води. Коли він
мече громи і блискавки, відбувається перехід від світу
непроявленого до створеного світу форми і матерії. І тут
дракон володіє подвійним символізмом: він може виступати і
як бог дощу, і як його супротивник, що не дає дощу випасти.
Його асоціюють, з одного боку, з морем і морською безоднею,
з іншого – з вершинами гір, хмарами і солярними східними
регіонами.
Виступаючи в ролі чудовисьок, дракони – «владики
землі», з якими доводиться боротися героям, завойовникам і
творцям, щоб захопити або звільнити землю. Вони ж є
хранителями скарбів і доступу до таємного знання. Дракон
також символ довголіття.
На Сході дракон, як правило, є Сила Небесна, що несе
благо, тоді як на Заході він розглядається як руйнівна і зла
сила.
На Далекому Сході він символізує космічну і
надприродну силу, мудрість, приховане знання, силу вод, що
несуть життя. Дракони служать символами родючості і сили.
Це емблема Імператора як Сина Неба і людини мудрої і
благородної. Гудіння дракона свідчить про повноту
життєвості (ци) і відтворюючої сили (цзин).
Монотеїстські релігії зображають дракона злою силою,
символом війни і руйнування, за винятком окремих
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випадків, коли він може втілювати Логос, дух оживляючий
або всемогутнє божество.
У християнській культурі дракон – міфічне чудовисько із
сморідним диханням і лускатим тілом, кігтями лева,
крилами, схожими на крила кажана, і роздвоєним язиком і
хвостом; дракон – символ смерті, пітьми і диявола як змій,
що ввів людину в гріх. У мистецтві часто зображається
архангел Михаїл з драконом біля ніг [3, 122], а також святий
Георгій, що пронизує дракона списом та символізує перемогу
добра над злом [16, 73-77]. Дракон на ланцюзі означає
переможене зло, часто у нього хвіст зав’язаний вузликом,
оскільки існує повір’я, що у дракона, як і у скорпіона, сила
поміщена в хвості.
Не дивлячись на таку характеристику, королі і
імператори вибирали дракона своїм символом.
Стародавні бритти зробили дракона своїм символом
боротьби зі саксонськими загарбниками.
У кельтських племен дракон символізує здатність вселяти
жах, а також непереможність, а звідси – незалежність.
Битва з драконом символізує труднощі, які необхідно
подолати, щоб оволодіти скарбами внутрішнього знання.
Перемога над драконом втілює вирішення конфлікту між
світлом і темрявою, руйнування деструктивних сил зла або
перемогу над власною темною природою людини і
досягнення самоволодіння.
У Китаї це істота, що має найбільшу духовну силу, –
символ життя і світла; емблемою китайської імператорської
сім’ї є золотий дракон. За східним гороскопом дракон –
найщасливіший знак. У якості священного небесного
Дракона, як покровителя китайського народу, в Піднебесній
(Китаї) вшановували червону зірку Антарес (альфа сузір’я
Скорпіон).
Згідно китайської легенди, Сонце щодня здійснює свій
шлях зі сходу на захід у колісниці, запряженій шістьма
драконами. Надвечір колісниця зупиняється і вони
відпочивають.
Щодо значення терміну «оуробор» (ороборо, уроборос), то
це кільцеподібна фігура, що зображає змію, яка кусає свій
власний хвіст – символ вічності, неподільності, а також
циклічності часу. Символіка цієї фігури інтерпретується порізному, оскільки вона комбінує творчий символізм яйця
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(простір всередині фігури), земну символіку змії і небесну
символіку кола. Крім того, змія, що кусає свій хвіст, – символ
закону карми, колеса сансари – колеса Втілення. На думку В.
Рошаль, у Єгипті як релігійний атрибут та знак оуробор
символізує щоденне повернення Сонця до точки заходу,
звідки воно сходить в загробний світ. У Греції це, ймовірно,
символ смерті та відродження [11, 139-140].
В іншому тлумаченні оуробором відзначать змія, який
вертикально обвиває лозу, є одним із найчастіш вживаних
символів, що втілюють таємну мудрість. Найбільш очевидне
його значення пов’язане з поняттям часу: хід часу певним
чином супроводжується руйнуванням, оскільки минуле
нібито безповоротно втрачається. Це одна з причин, з якої
змій «пожирає» свій власний хвіст; так само виражається
таємниця часу, яка полягає в тому, що він, мабуть, сам себе
поглинає. Звичайно, можна сказати, що час має циклічну
природу: день слідує за ніччю, пори року повторюються,
життя людини і інших істот також слідують один за одним
по черзі. Але і ця циклічна природа часу також знайшла свій
вираз у формі змія, а саме – в тому, що він згорнувся в коло.
У магічних контекстах василіск і змія асоціюються з
якнайглибшим джерелом всякої мудрості – мудрістю Гермеса
(або Меркурія), властивою справжньому філософові [7, 292294; 8, 140].
У книзі Джорджа Уітера «Зібрання емблем, стародавніх
та сучасних», що вийшла друком 1635 р. на іллюстрації
зображена емблема: на череп спирається лівою рукою
напівлежача дитина, яку обвиває коронована змія, згорнута
у коло, кусаючи свій хвіст. На цьому малюнку змія є
символом часу, з якого тільки і бере свій початок мудрість.
Ця змія укладає в коло два символи крайніх полярностей
створеного світу: символ життя – дитина і символ смерті –
череп. Ці два символи означають: початок і кінець. У
підсумку символ емблеми можна виказати думкою: «На
моєму початку закладений мій кінець» або ж «Кінець
знаходиться на початку» (finis abori gine pedet) – приблизно
такий і сенс латинської легенди, що оточує емблему [11, 326].
Якщо розглядати лякаючу негативну частину, символіки
змії, то вона – явний праобраз драконів і морських змій
(західний фольклор) або змієподібних гібридів, таких, як в
грецькій міфології діти Єхидни (Гідра, Химера) та змієхвоста
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собака Цербер з підземного царства Аїда. Змія символізує
безліч небезпек, які підстерігають людину в житті. Як відомо,
укус отруйної змії став причиною смерті дружини Орфея –
Еврідіки. Тому вбивство змії вважалося подвигом, особливо
якщо розцінювалося як символ боротьби з владою батьків і
старійшин – як в легенді про Геракла, який немовлям
задушив двох змій, а пізніше дорослим переміг лірнейскую
гідру.
Птахи, що асоціюються зі світлом, такі як орел, сокіл або
легендарний Гаруда (винищувач змій) в Індії, часто
зображались такими, що вбивають змій, як і багато інших
богів і героїв давньоіндійських міфів [9, 180-184]. Завдяки
Гаруді та цареві богів Індрі змії стали їжею для сонячних
птахів – супарнів.
Японський демон також змій, гордо повсталий проти
бога. У Японії існує оповідь про героїчну перемогу юнака
Іомато над змією.
Китайський геній зла, що загордився перед Всевишнім,
Тші-Сеу, є, у свою чергу, гігантським змієм. У Китаї змія
вважалась однією з найшкідливих тварин, хоча інколи
постає і в позитивній іпостасі. У німецькій міфології Тор і
Беовульф вбивали зміїв-драконів, але і самі загинули від них.
У германців у «Пісні про Нібелугів» подвиги героя Зігфріда
починаються перемогою над драконом Фафніром, а у
скандинавській міфології старший син бога вогню Локи –
уособлення зла, є змієм, котрий прагне обгорнути світ
смертоносними кільцями і отрутою згубити все живе.
На Заході символізм змії здебільшого негативний.
Причина цього в її роздвоєній мові, примушуючи
припускати лицемірство і в обмані, і отруті, приносячи
несподівану і миттєву смерть. Змію звинувачують в тому, що
із-за неї люди втратили Божий дар вічного життя,
посилаючись при цьому не тільки на історію Адама і Єви, але
також і на давньовавілонський епос, герой якого Гільгамеш
пройшов величезну відстань, щоб знайти «еліксир безсмертя»
для свого народу, а коли знайшов – його тут же з’їла змія.
Іудейська і християнська традиції представляють змія як
ворога і навіть ідентифікують його з сатаною. Тому в
західному мистецтві змія стала основним символом зла,
гріха, спокуси, обману. Її зображають біля підніжжя хреста
як емблему первородного гріха: у сценах спокуси Христа, а
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також під ногою у Діви Марії. Апостол Іоанн зображається з
чашею, навколо якої обвилася змія, на згадку про те, що
його хотіли отруїти під час гонінь на християн у період
правління імператора Доміціана (81-96 рр.). Проте отрута не
подіяла, оскільки Іоанн перехрестив чашу [5, 217-219].
Коли ізраїльтяни в своєму довгому шляху до «землі
обітованної» заремствували проти Мойсея, Бог наслав на
людей люті отруйні змії. Коли ж ізраїльтяни покаялися, Бог
наказав Мойсеєві зробити мідного змія (сарафа) і підняти
його високо на жердині, щоб, «якщо хто був покусаний і
глянув на нього, залишився б живий» [2, 188].
Згідно Тертулліану, знаменитому давньоримському
богословові, ранні християни називали Христа «Змією
добра”; у мистецтві мідна змія нагадувала про слова Христа:
«Син Людський може піднестися на небо, як Мойсей підняв
змію в пустелі» [11, 471).
У середньовічній Європі вбивство гадюк вважалося
богоугодною справою. Змії були неодмінним атрибутом
чаклунок, відьомське зілля включало деякі частини змії, а в
казках поширена така алегорія: злі слова, лайки,
перетворюються на змії, падаючи з рота. Легенди про
багатоголових змій, особливо про жахливого стоголового
дракона Тифона, з яким Зевс вів довгу і наполегливу
боротьбу [8, 514-515], породили казки про зміїв-гориничів, з
якими б’ються доблесні богатирі, відрубуючи одну голову за
іншою. У російських народних казках образ змії виник
набагато пізніше, за часів татаро-монгольского іга, і
символізував «поганище», тобто ворога – «владичества
татарського» [6, 81].
Отож із змією, змієм чи драконом ототожнювався образ
ворога. Повертаючись до легенди про Св. Георгія, коли він
з’явився на білому коні та вразив списом пащу змія [5, 191],
зображення
його
образу
залишилося
незмінним.
Безстрашність Св. Георгія виявилося в звільненні ним
царівни Аї від дракона. У праці А. Лакієра подається зовсім
інший опис цього чуда у Великій Мінеї митрополитом
Макарієм : «У Палестинському місті Гевале поселився в озері
великий змій, якому жителі віддавали на поживу своїх дітей.
Коли черга дійшла і до царської дочки, Св. Георгій з’явився
їй при озері, де вона стояла, як приречена жертва, і повелів
їй, обв’язавши драконові голову своїм поясом та вуздечкою
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коня, притягти його в місто. Царівна виконала наказ
Переможця, і, коли вона притягнула чудовиська в місто, Св.
Георгій відрубав йому голову мечем і таким дивом обернув в
християнство ідолопоклонників Гевальських» [6, 82].
Саме імена Св. Георгія та Св. Маргарити стали
ключовими при створенні світських лицарських орденів Св.
Георгія та Дракона в Угорському королівстві. 24 квітня 1326
р. на шляху до реалізації своєї мрії про лицарську Угорщину
та примирення аристократії, угорський король Карл-Роберт
(1308-1342), приборкавши непокірних магнатів Чака Мате,
Кана Ласло, синів Аба Омоде, Боршо Копаса, створив
перший світський лицарський орден, названий Братством
Св. Георгія (Рис. 1). У нього вступили представники нової
угорської аристократії – Некчеї, Другети, Лацкфі, Сейчені,
Баторі, Бебеки, Каллої, Гараї, Каніжаї, Зічі та інші [22, 59].
Наслідником Братства Св. Юрія став Орден Дракона (поугорськи Sárkány-rend) заснований 13 грудня 1408 р. [15, 75]
угорським королем Сигізмундом Люксембургським (13871437) (Рис. 3). Ось витяг з документу про заснування Ордена:
«З божої милості, Сигізмунд (титулатура)... далі Барбара з цієї
ж милості названих країн, королева, вірна дружина короля
Сигізмунда, віруючих в Христа, славних із славетних,
передусім погляду нашому постає те, що в однаковій мірі ми
боремося не тільки за свою добру славу, во ім’я наших
владик, але увіковічнюємо свої діяння, на благо всього світу;
вдосконалюємося
серцями,
звертаючись
за
вічним
прикладом владики небес, що посилає нам знамення і вказує
на вічні праведні шляхи до небес; Ісус Христос, славний наш
преображувач; з іменням Божого Сина, на його славу,
доблесть та величність, преобразив тимчасово людське тіло
та гріхи наші, повернув на благо, проніс на собі хрест,
гідним своїм стражданням посвятив його і силою хреста
відвернув голову батька зла і пекла, закрученого дракона,
вічного ворога Христа. Воскресіння нашого владики Христа
привело до падіння нижнього царства, доблесний рицар
Святий Георгій, відданий Богу, нападаючого на нього
дракона, атакував і мечем вразив, життя Св. Маргарити,
також свідок, яку за ім’я Христа, як помітили вороги
проковтнув, чудо животворящого Христа, до якого
звернулися, черево дракона розширилося і вона звідти
вийшла неушкодженою.
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Ми таким чином, із головними священниками, баронами
та важливими людьми об’єдналися... ворогам настирникам
дракона, необхідно знати язичеським вождям, так як одна
ціла віра Ісуса Христа нашої країни... . (?)... лицемірним
ворогам, послідовникам древнього дракона, язичницьким
вождям, всім тим хто зазіхає на Хрест Христа та народ,
зростання релігійності та на його захист спрямовані наші
чисті наміри, знаком навпіл зігнутий дракон, закручений
навколо шиї хвостом, розрублений від голови до кінця хвоста
навпіл, зовнішня сторона розпису біла, по внутрішній
червоніє хрест, подібний до того, який рицарі Святого
Георгія мали на своєму прапорові» [17, 354-355]. Це
визначило і головну мету Ордену – боротьбу проти язичників,
тобто Оттоманської імперії.
Символ лицарського Ордена Дракона – полум’яний хрест
і дракон, що згорнувся кільцем, хвіст якого обвивається
навколо його шиї, а на спині – з голови до хвоста – червоніє
хрест в білому прорізі, символізуючи перемогу християнства
над злом, на зразок полум’яного хреста над драконом (Рис.
4). Девіз рицарського Ордена Дракона також відображає
його релігійне покликання: «О, quam misericors est Deus,
justus et patiens» (О, який милосердний Бог, справедливий і
терплячий!).
Спершу Орден згуртував 22 члени угорської аристократії
навколо королівської сім’ї. У 1409 році створена Австрійська
Провінція Ордена, але справжню міжнародну популярність
лицарський Орден набув тільки тоді, коли Сигізмунд об’їхав
Європу, виконуючи місію головного організатора і лідера
Констанцського Собору. За цей час членами лицарського
Ордена стали вінценосні монархи середньовічної Європи:
Англії, Іспанії, Данії, Польщі, Литви та ін. Поступово
набуваючи титули європейських правителів, Сигізмунд в
1433 р. став імператором Священної Римської Імперії.
Надалі міжнародна роль рицарського Ордена Дракона
поступово розширювалася.
Як символ, у якості щитотримача навколо герба, ми
бачимо дракона на гербах:
угорського короля Сигізмунда, де у поділеному на
чотиричастному щиті (20 рр. XV cт.) чергуються
брандербургський орел та герб Угорського королівтва (Рис.
7), невизначений герб (у геральдичному полі зображений
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орел), можливо належної до родини Аба сім’ї Комполті (Рис.
8), сім’ї Ціллеї, де у поділеному на чотиричастному щиті
чергуються три віфлеємські зірки та герб Угорського
королівтва (Рис. 9). На портретах «Хроніки» Я. Туроці (1488
р.), де зображені угорські можновладці, у епізоді з
коронацією Сигізмунда з гербами Священної Римської
імперії германської нації та Угорського королівства (Рис. 2),
обвитий дракон відсутній, проте ми його знаходимо на гербі
вацького єпископа Міклоша Баторі (Рис. 6) та на гербі
трансільванського воєводи Іштвана Баторі (Рис. 5). Більш
пізніше, ми бачимо зображення з регалією Ордену Дракона у
серці щита – когтистого лева, очі якого пронизує стріла,
рельєфного герба родини Бочкаї, який одночасно поєднав
Угорське
королівство
(праве
геральдичне
поле)
та
Трансільванське князівство (ліве геральдичне поле) (Рис. 10,
15)*, а також на монетах Іштвана Бочкаї (Рис. 11), якому
належали комітати Угоча, Берег, Сатмар, Токайська фортеця
та інші володіння. Оточуючий символ дракона, зображений
на монетах Габора Баторі (Рис. 12), на обкладинці гербової
картини «Велика Хартія Гайду» (Рис. 13) та гербі комітату
Гайду (Рис. 14).
Отож, після смерті Сигізмунда, котрий хотів створити
об’єднану Європу, королі Угорщини до 1526 р. були
Великими магістрами Ордена Дракона. Подальше турецьке і
австрійське панування порушило цей порядок. Але в гербах
тих прізвищ, предки яких були засновниками Ордена, і після
цього збереглося зображення дракона (змія) навколо їх
гербового щита (дворянських сімей Каллої, Бочкої, Ціллеі,
Баторі та ін).
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Annotation.
I. Miskov. The usage of the snake (serpent) and dragon
images in the heraldry and symbolism, in particular on the
Dragon Order example.
The usage of the snake (serpent) and dragon images in the
heraldry and symbolism, in particular on the Dragon Order
example, is considered in the article. From the Bible everyone
knows a snake, a dragon, a hydra, a boa, a leviathan, a brazen
serpent, and among species of snakes – an asp, a deaf asp, a
basilisk, a dragon, a flying serpent, an echidna. The largest of
them is the dragon, which as a heraldic symbol was described
differently by the researchers such as Yu. Arsentiev, A. Lakirev,
M. Pasturo, V. Roshal, S. Sleyter , D. Whiter. In the coats of
arms one often comes across the image of St. George Victorious
horseback or on foot hitting the dragon with his spear. The
dragon is black and crowned as in the ancient coat of arms of
the Kazan’ kingdom (Russia), or is with the cross over it ( here it
is called the gryphon with a serpent-like tail) in the coat of arms
of the Liatski family (Poland). As a symbol the dragon ( the
serpent, the snake, ourobor) in the East is considered as a
positive beginning (space and supernatural power, wisdom,
hidden knowledge, the power of the waters carrying life, the
guards of treasures, the symbols of productivity and power,
eternity and authority), but in the West it is negative (the
symbol of death, darkness and devil, as the serpent that
tempted the man into a sin). Despite such a characteristics, the
kings and emperors chose the dragon as their symbol. The
Hungarian king and later the emperor of the Holy Roman
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Empire of the German nation Sigizmund (1387- 1437) having
founded the Dragon Order (1408) made his symbol this creature
which was defeated by St. George and St. Margarita. The symbol
of the knight Dragon Order is the ardent cross and a dragon
rolled up in a circle, the tail of which is round its neck, and on
the back, from the head to the tail, the cross reddens in the
white cut, which symbolizes the victory of Christianity over evil
like the ardent cross over the dragon. The motto of the knight
Dragon Order also reflected its religious calling, «O, quam
misericors est Deus, Justus et patiens» ( Oh, how merciful, God
is, just and patient). The real international popularity of the
knight Dragon Order was obtained only when Sigizmund
traveled round Europe performing the mission of the main
organizer and leader of the Konstantski Cathedral. At the peak
of the Order’s existence its members were the crowned
monarchs of medieval Europe – England, Spain, Denmark,
Poland, Lithuania and others. After the death of Sigizmund who
wanted to create the united Europe, the Hungarian kings till
1526 were the Great Masters of the Dragon Order. Further
Turkish and Austrian rule ruined this order. But even after this
the image of the dragon (the serpent) around the coat of arms
shield is still preserved in the coats of arms of the surnames
whose ancestors were the founders of the Order ( the noble
families of Kalloi, Bochkoi, Tsillei, Batori and others).
Key words: dragon, serpent, snake, order, symbol,
heraldry, the nobles, king.
Рис. 1 Печатка Ордена Св. Георгія, 1326 р. [18, 312]
Рис. 2 Коронація Сигізмунда [20, 216]
Рис. 3 Угорський король Сигізмунд і члени Ордену
Дракона [15]
Рис. 4 Знак Ордену Дракона [15], війна Сигізмунда з Я.
Гусом і його прихильниками [20, 231]
Рис. 5 Ренесансний гербовий щит з регалією Ордену
Дракона, трансільванського воєводи, а потім і польського
короля Іштвана Баторі (1533-1586) [19, 24]
Рис. 6 Герб вацького єпископа Міклоша Баторі [15]
Рис. 7 Герб Сигізмунда: у поділеному на чотири частини
щита чергуються брандербургський орел і герб Угорського
королівства [15]
187

Рис. 8 Невизначений герб, можливо належної до родини
Аба сім’ї Комполті [15]
Рис. 9 Герб Ціллеї [15]
Рис. 10 Рельєфний герб сім’ї Бочкої (1606 р.) з регалією
Ордену Дракона всередині одночасно поєднав Угорське
королівство і князівство Трансільванія [19, 51]
Рис. 11 Таллер Іштвана Бочкаї [19, 53]
Рис. 12 Таллер Габора Баторі [19, 66]
Рис. 13 Зображення герба на обкладинці «Велика Хартія
Гайду» [19, 56]
Рис. 14 Герб комітату Гайду [21]
Рис. 15 Фіктивний герб Іштвана Бочкаї [21]
* Герб Іштвана Бочкаї – князя Трансільванії, складений
напевне тоді, коли його оголосили ще королем Угорщини.
Чотиричастинний розділений герб зі щитком у центрі. У
першому і третьому полях зображені герби власне Угорського
королівства та його першого королівського дому –
Арпадовичів. Три вершини символізують три гірських
масиви старої Угорщини, а саме: Татра, Фатра, Матра із
встановленим на середній височині дворамний «патріарший»
хрест, інколи виходячий із корони, покладеної на вершині.
Друге та четверте поле займають герби трансільванських
мадьярів (орел), сейкеїв (сонце та півмісяць), а також
саксонців (башти числом 7 = Зібенбурген = Семиграддя). У
щиткові зображений герб рода Бочкаї де Кішмар’я. Цей
щиток інколи називають серцем щита. Це фіктивний герб,
тому що автор рисунка домалював леву в лапу кістку,
замість стріли. Символи сейкеїв повинні знаходитися над
орлом. Тут сонце чомусь зображено як зірка з променями.
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АВТОРСЬКІ ХУДОЖНІ ПРИКРАСИ
В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.:
ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Кравченко Марта,
викладач кафедри ІТМ ЛНАМ
Анотація. У статті висвітлюються тенденції
розвитку мистецтва художніх прикрас України ХХ ст. з
оглядом
традиції
та
новаторських
тенденцій.
Аналізуються паралелі між ювелірними прикрасами та
прикрасами з нетрадиційних матеріалів. Розглядається
творчість
провідних
українських
художників,
які
займаються
прикрасами.
Висвітлено
проблеми та
перспективи мистецтва художніх прикрас в Україні.
Ключові слова: художні прикраси, естетика, ювелірне
мистецтво,
альтернативні
матеріали,
стилістика,
технологічні особливості виконання.
Нова концепція прикладного мистецтва, сформульована
в другій половині ХІХ – початку ХХ століття, привнесла в обіг
поняття «авторське мистецтво», яке з тих пір стало
визначальним творчим критерієм для художників цього
напрямку. Суть даної проблеми проголосили більш як 150
років тому художники «Братства прерафаелітів»: «Немає
авторитетів, крім авторитету власного розуму та рук, і
авторитету
природи».
Авторське
мистецтво
вперше
дозволило не лише оголосити, але і реалізувати на практиці
принципи творчої рівності між прикладним мистецтвом і
«академічним мистецтвом» – архітектурою, живописом,
скульптурою.
Можна з впевненістю констатувати, що з настанням
нового ХХ століття ювелірні прикраси стають вираженням
індивідуальності.
Гасло
«прикраси,
як
вираження
особистості» стало радикальною відмовою від колишньої
функції прикрас, які були вираженням економічного і
соціального стану власника.
В руслі «авторського мистецтва» розвивається ювелірне
мистецтво в першу чергу в Європі, а також і в Україні.
«Авторське» визначає конкретну межу між персональною
творчістю художника і промисловістю.
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На території колишнього Радянського Союзу тенденції
авторського утверджуються вже в 1970-х роках.
В українському мистецтвознавстві проблема сучасних
художніх прикрас, їх розвиток, тенденції, мистецькі та
естетичні якості зовсім не досліджена. Це пояснюється
також тим, що Україна та її мистецькі процеси в цьому
питанні перебували осторонь від загальноєвропейських. Тут
популяризувались художні якості прикрас історичних епох
та застосування традиційних консервативних матеріалів,
лише в кінці ХХ ст. невелика група художників-ювелірів та
поодинокі
автори
в
своїх
творах
починають
експериментувати з технікою, матеріалом, формою, але при
цьому практично не відходячи від загально усталених
«канонів».
В 1970-х роках в Україні на перший план виступило
захоплення ретроспективізмом і багатоманітністю ювелірних
виробів. Це було пов’язано з можливістю відродження
класичного спадку українського ювелірного мистецтва.
Проте тоді також вагомі зміни відбулись в ділянці
формотворення в 1970-х роках. Пов’язано це із загальними
тенденціями у світовому ювелірному мистецтві. Домінують
вироби доволі великих геометричних об’ємів, простих і
лаконічних форм. Пошуки нових конструктивних вирішень
привели
до
створення
різноманітних
виробів,
що
трансформуються. [1, 41-50]
Від 1970-х років у ювелірних виробах, як і загалом у
декоративному мистецтві, змінилося ставлення до декору,
його кількості, способу розташування. Окреслився перехід
від варіацій традиційних мотивів до сучасних пластичних
форм. Художників більше приваблює робота над формою,
краса гладкої поверхні, виявлення естетичних якостей
фактури, кольору, матеріалу. В цьому руслі працював
художник-ювелір В. Фединський. [14, 37].
1980-ті роки – це період вираження авторського
мистецтва. Воно виокремилося як самостійний вид
мистецтва, що володіє своєю оригінальною мовою.
Художникам
властива
внутрішня
свобода,
відчуття
матеріалу. Для втілення своїх творчих задумів вони
знаходять сміливі образи та конструкторські вирішення.
Відроджується техніка гарячої емалі, особливо плідно в цій
техніці працює С. Вольський. У руслі пластики малих форм
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працює В. Шоломій, який вбачає призначення творів не
стільки в їхній функціональності, скільки в можливості
формотворення, створення своєрідної скульптури. Теоретик
мистецва А. Кантор, аналізуючи мистецькі процеси 1980-х
років, зазначив: “...усяке мистецтво сьогодні є станковим,
оскільки
його
ціль
–
виставка,
де
представлено
індивідуальність, а не ансамбль ...» [3, 22].
У радянський час авторське мистецтво від початку мало
певну особливість. Унаслідок державної монополії на роботу
з дорогоцінними металами та камінням, воно було
позбавлене можливості використовувати основні традиційні
матеріали. Багато художників-ювелірів були змушені
звернути увагу на дешеві метали та їхні сплави – мідь,
нікель, мельхіор, та на нові сучасні матеріали – титан, сталь,
пластмасу, синтетичне скло. Цей факт, безперечно, вплинув і
зумовив
характер
ювелірного
мистецтва
наступних
десятиліть ХХ ст. У своїх творчих пошуках художники йшли
від форми виробу, від ідеї до матеріалу, відкриваючи його
пластичні можливості та декоративні якості. Обмеження
можливості працювати з традиційними для ювелірної
техніки матеріалами, а отже, з традиційними техніками,
привело художників до формотворчості, пов’язаної з новою
естетикою дизайну.
Період 1990-2000-х років стає знаковим у мистецтві
художніх прикрас. Основними тенденціями прикрас в
Україні стає сильніша орієнтація авангарду, експерименти з
новими матеріалами, поширення неортодоксальної естетики
матеріалу. Це було зумовлено формуванням нової молодої
плеяди художників, випускників художніх закладів Львова,
Києва, Харкова.
Найбільш потужним рушієм у розвитку сучасного
ювелірного мистецтва в кінці ХХ століття став Львів та
творчість його провідних митців. Цікавою тенденцією
сучасної "ювелірки" у Львові є одночасний розвиток двох
поколінь ювелірів.
Перші – це майстри, початок творчості яких припадає на
60-70-ті роки ХХ століття, які в своїх творах віддають
данину спадщині минулого, внесли вагомий вклад у
розвиток сучасного ювелірного мистецтва Львова. Їх
творчість характеризується шанобливим відношенням і
розумінням давніх українських ювелірних традицій.
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Другим поколінням, на основі зусиль викладачів кафедри
художнього металу ЛНАМ, стала ціла плеяда молодих
художників-ювелірів. Зокрема, випускниками кафедри, чия
творчість мала вплив на розвиток ювелірного мистецтва
Львова кінця XX століття стали Орест Івасюта, Роман
Велігурський, Сергій Микита, Дмитро Ледницький, Віталій
Крохмалюк, Ольга Гикова, Олександр Буйвідт, Андрій
Кулигін та інші. Молоді митці відверто і природно
сприймають світові новації. Їх творчість позначена
розкутістю думки, сміливістю експериментальних пошуків
щодо технологічних новацій, а також пошуками нових форм
самоутвердження.
Одним з тих, хто звернув на себе увагу як художникекспериментатор та новатор у ювелірстві є Орест Івасюта –
художник по металу, ім’я якого знане не лише у мистецьких
колах Львова чи України. Незважаючи на те, що Орест
молодий художник, він є одиним з піонерів, які почали по
новому
трактувати
ювелірне
мистецтво,
мистецтво
прикраси.
У прикрасах Івасюти О. нормальним є застосування
нетрадиційних матеріалів, таких як гафній, магніт, волосся,
гума, скло, монети та інші. Ця тенденція уже десятиліттями є
типовою для Європи: вираження нової естетики прикрас за
допомогою інших матеріалів, а також саме трактування
прикраси. Творення творів мистецтва є засобом комунікації,
носіння прикраси – навпаки.
Його твори цікавлять передусім оригінальністю задуму,
технічною
рафінованістю
та
художньо-естетичними
якостями.
Наприклад, перстень-амулет, який поступово натягується
на палець, напружується і штивнішає, декорований
волоссям коханої людини. Цей перстень-амулет був
номінантом на виставці ювелірних прикрас «International
Competition of Goldsmietry AMULETS» (1999), в м. Лєгніце,
Польща.
У його роботах часто зустрічається образ амулета.
Наприклад перстень-обручка з відбитками зубів коханої
людини, чи перстень-магніт, на поверхні якого на магніті
залізні опилки, які рухаються та міняють фактуру та
рисунок. До цього персня є своє концепція. У світі існує два
таких персні, коли обидва персні зустрічаються, вони
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притягуються. Орест Івасюта з цим перснем як єдиний
представник України брав участь у міжнародній виставці
«Valuable Links» в 2003 році, проект країн ОБСЄ, презентація
всіх художників якої відбулася в Софії, Амстердамі та Відні.
Художниками та випускниками ЛАМ, які і надалі
працюють у Львові в сфері ювелірного мистецтва, є Віталій
Крохмалюк та Олександр Буйвідт.
Віталій Крохмалюк у своїх ювелірних виробах є
надзвичайно точним та досягнув високої технічної
рафінованості та естетичних якостей. У прикрасах він
застосовує срібло, золото, а також працює з титаном,
використовує кольорове дорогоцінне та напівдорогоцінне
каміння, тоді його твори набувають поліхромного звучання.
Він не боїться поєднувати інколи великі форми каменів з
металом, які в загальній композиції доповнюють один
одного.
З робіт В. Крохмалюка привертає увагу серія перснів
«Автопортрет», яка складається з шести об’єктів. Вони ніби
зображають процес формування, еволюції. Перший перстень
виконаний із силікону, другий зі срібла, проте повторює
колір і форму попереднього, невишліфовану, наступний вже
більше схожий на метал, на ньому прослідковуються
відбитки пальців художника, і так до останнього поступово
персні вишліфовуються, набувають чіткої композиції та
форми, блиску. Цей твір був премійований в 2001 році на
конкурсі ювелірного мистецтва в Лєгніце, Польща.
Олександр Буйвідт, також випускник Львівської академії
мистецтв 2003 року, працює до тепер як художник-ювелір.
Розглядаючи його роботи, можна зауважити, що автор
переважно працює зі сріблом, рідше золотом та іншими
металами. Ювелірні вироби Олександра динамічні, тут
спостерігається постійний ритм ліній та площин, які
прослідковуються в перснях, браслетах, сережках, нашийних
прикрасах.
Ювелірні прикраси Олександра Буйвідта неодноразово
премійовані на різних спеціалізованих конкурсах та
виставках, серед яких фестиваль Гефайстон в Чехії.
Олег Петрів, теж випускник ЛНАМ, експериментує з
формами та кольром, інспірується слов’янськими та
кельтськими мотивами.
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Важливою постаттю мистецтва сучасних прикрас є
художник-ювелір Костянтин Кравчук, який у своїх творах
застосовує традиційні матеріали, проте велику вагу приділяє
формам, кольору, фактурам, використовує напівдорогоцінне
каміння.
Естетикою чистих форм і ліній, лаконізмом відрізняються
твори київського художника Хаїма Хаймовича, який
використовує мідь і сріблення, творить прості делікатні
форми, які підкреслюють красу тіла.
Поряд
з
художніми
прикрасами,
виконаними
ювелірними техніками на початку ХХІ ст. . в Україні, а в
Європі, вже більш як 15 років, почали конкурувати
прикраси з альтернативних матеріалів. Особливу увагу слід
звернути на застосування таких матеріалів, 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.
У цьому руслі працюють художники, які «прийшли» з
інших видів мистецтва: кераміки – Олена Хомякова, скла –
Олександр Боярко, текстилю, моделювання – Марія
Опалинська (прикраси з вовни, виконані технікою валяння,
тут і нашийні прикраси, персні, сережки), Черкашина Олена
працює виключно зі шкірою та експериментує з формою та
ритмом конструктивних деталей, Оксана Ґудзик працює в
техніці печворк, її фаворитом є різноманітні броші, модельєр
Олеся Теліженко експериментує з вовною імітацією
давньоруських прикрас з металів.
Отже, художники експериментують у своїх творах,
застосовуючи засоби з різних видів мистецтва, ковальства,
скульптури, живопису, текстилю і т. д. Вони постійно
знаходяться в пошуку нових та власних інтерпретацій.
Як ми бачимо, пласт матеріалу є дуже великий і цікавий,
проте його важко систематизувати, оскільки досі в Україні
немає жодного навчального закладу і програми, де можна
було студіювати «ювелірку» та художні прикраси. (Наприклад
у Мюнхенхенській АМ є окремий відділ «Прикраси», де
студенти проходять навчання у всіх матеріалах та техніках).
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Відсутність
спеціалізованих
галерей
та
відповідних
мистецьких критиків сильно ускладнює реалізацію творів
поодиноких художників-ювелірів. Відсутність регулярних
виставок та конкурсів не сприяє розбурхуванню творчої
думки. Брак інструментів, обладнання та матеріалів украй
ускладнює й так скрутну ситуацію. Художники прикрас в
Україні все ще ізольовані один від одного, не існує окремої
спілки чи об’єднання, обмаль контактів із закордонними
колегами, досі не існує україномовної фахової літератури.
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ШРИФТОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАНЬ ЗАКАРПАТТЯ
ІІ-ї ПОЛОВИНИ ХІХ– ПОЧАТКУ ХХ ст.
Ольга Рущак,
викладач кафедри «Дизайну», ЗХІ;
аспірант-пошукувач ЛНАМ
Анотація: У статті зроблено огляд типографічного
оформлення часописів Ужгорода ІІ-ї половини ХІХ – початку
ХХ ст. Аналізується різноманітна кількість шрифтів та
інших складових типографічного набору у друкарнях краю.
Вказується на взаємозв’язки у співпраці місцевих друкарень
із європейськими.
Ключові слова: Друкарі Ужгорода, типографіка, шрифт,
ініціали, графічне оздоблення.
ВНЕСТИ ПРАВКИ!!!
Друкарська справа в Ужгороді започатковується тільки у
середині ХІХ ст. завдяки діяльності Якова Еллінгера (філії
кошицької друкарні). Проте через невідомі нам причини та
брак кириличних шрифтів швидко припиняється [1;3;4].
Другою датою початку систематичної видавничої діяльності
є 1863 рік [2,11], за іншими джерелами — 1861 [3,12;1,61],
час, в який діяла ужгородська типографія, заснована Карлом
Ієгером. З цього часу можна говорити про значну кількість
видань, які друкувалися в типографіях, відкритих в
Ужгороді та інших містах краю протягом другої половини
ХІХ – на початку ХХ ст. У той час найбільш популярними
були газети, календарі журнального типу, авторські
монографії
(написані
переважно
вчителями,
представниками духовенства). Головними мовами видання
були угорська, руська та російська. Руська мова видань,
окрім російської граматики, використовувала значну
кількість лексики місцевих говірок, церковно-слов’янської
мови та, навіть, угорські слова. Часто уживаним терміном у
той час для визначення мови є
«язичіє» — це суміш
церковно-слов’янської, української та російської мови.
Багатонаціональність краю та політика уряду були
визначальними для мови видань. Для угорськомовних
197

видань використовували латинські шрифти, а для
російськомовних (кирилиця) —
шрифт «ґражданка»
(впроваджена ще Петром І у ХVІІІ ст.), для руської й
церковно-слов’янської мови видання використовували як
старослов’янські букви, в основі рукописного півуставу, так і
«гражданський» шрифт. Кириличним письмом, а саме
«ґражданкою», на Закарпатті почали друкувати тільки з 1863
року у друкарні К. Ієгера [4,189-190]. На відміну від
латинського, шрифти якого були у всіх краю, що існували до
та після Ієгерової в Ужгороді, Берегові, Мукачеві,
Виноградові (Севлюші) [3,13]. У перші роки своєї діяльності
К. Ієгер використовував поряд з латинськими єврейський
шрифт. Із цього стає зрозумілим, що типографії на
Закарпатті були оснащені шрифтовими взірцями різного
виду, що давало можливість друкувати різноманітну
продукцію, залежно від потреб читачів. Постає завдання
зробити огляд шрифтового оформлення видань краю,
зокрема м.Ужгорода, проаналізувати різновиди шрифтів та
інших складових типографічного набору у друкарнях краю.
А це дасть нам змогу цілісно представити графічне
оформлення видань Закарпаття другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Адже шрифт, його графічна різноманітність
поряд із ілюстраціями та декоративними оздобленнями
(віньєтками - заставками, кінцівками), є елементом цілісного
комплексу графічного оформлення видання.
Аналізуючи закарпатські часописи другої половини ХІХ –
початку ХХ ст., а саме «Мhсяцословъ», «Листокъ», «Додаток къ
«Листку», «Наука», «Kelet», «Ung», можемо висловити наступну
думку, що видання краю цього часу відповідали загальним
вимогам на європейських теренах. Інколи вони могли мати
відмінності, а саме – спрощена композиція складових
графічних елементів набірної полоси. Видання, які виходили
в Україні чи інших європейських країнах зазначеного
періоду помітно могли відрізнятись якістю матеріалів та
друку. Проте, якщо мова йде про різновиди використаних
шрифтів, закарпатські часописи не поступались виданням з
інших міст, зокрема Львова, Києва, Кракова чи Будина
(Будапешту).
Уся текстова частина видань розділена на основні та
доповнюючі тексти, що визначає роль шрифтів на сторінці:
текстові або набірні, акцидентні та декоративні — залежно
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від
призначення
шрифту
(висвітлити
інформацію,
акцентувати увагу чи виділити, виокремити). Серед
шрифтів, які найчастіше використовували, було декілька
гарнітур та кеглів (величина шрифту, що визначається в
пунктах (1 пункт = 1/72 дюйма або 0,352 мм.).
Основні тексти у полосі набору — це один чи два
різновиди шрифтових гарнітур, що легко сприймаються при
читанні. Вони використовувалися відповідно до мови
видання — письмом латиницею (в основному шрифт нової
антикви)
чи
кирилицею
(шрифти
«гражданка»
і
«старослов’янський» на основі рукописного півуставу).
Набірні шрифти видання були переважно 10-12 кеглю і
називалися відповідно «корпус» і «цицеро». Дуже зрідка
використовували 14 — «мітель». Розміщення основного тексту
в календарях та монографіях було переважно в одну колонку
з вирівнюванням по ширині. Дво-три колонкове розміщення
характерно для газет або віршів в календарях.
Іншу групу шрифтів складають акцидентні — більшого
або меншого кеглю, щоб виділити від основного, набірного
шрифту, чи іншої гарнітури. Переважно це шрифт без
засічок, якщо основний набірний текс надрукований
шрифтом із засічками. До акцидентних відносяться як
тексти набрані більшим кеглем (для заголовків, підзаголовків
і титулів) основної гарнітури разом із групою декоративних
шрифтів, так і доповнюючі тексти у підписах до ілюстрацій,
підтекстівки. Такі тексти друкували переважно іншою
гарнітурою або меншим кеглем, переважно 8 — «петит»,
інколи під змінним кутом (підписи до ілюстрацій),
перпендикулярно до основного напрямку в полосі набору.
«Петит» основної шрифтової гарнітури видання був
популярним для епіграфів, віршів, підписів до статей.
Найменшим у шрифтовому наборі є 6 кегль — «нонпарель»,
що використовувався досить рідко. Найбільшими ж за
розмірами 36-60 кеглю були шрифти для написання назв
видань та ініціалів (початкової букви, на першій полосі).
Ними писали, для виділення, як основною гарнітурою, так і
повністю
іншого
накреслення,
з
додатковими
декоративними
елементами.
Шрифти
16-32
кеглю
використовували для назв статей, тематичних рубрик,
заголовків.
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Про таку шрифтову різноманітність йдеться також у
списку оснащення Еллінгерової друкарні (1848 р.),
складеному Шандором Чашею, помічником друкаря. Цей
список було зроблено для О.Духновича з метою її викупу та
доукомплектування її кириличним письмом для потреб
Мукачівської єпархії [3,14]. З опису знаємо, що тут
знаходилося 20 ящиків з курсивами та антиквами —
прямими латинськими шрифтами, дерев’яними і вилитими
пластинками для букв; дерев’яні преси. Згадуються шрифти
на 8 пунктів — петит, на 12 пунктів — ціцеро, на 24 —
подвійні ціцеро, мітель — на 14, подвійний — на 28, терція
— на 16, канон — на 36 або 40 пунктів. Найбільшою
висотою літери у списку визначено 66 пунктів. Щодо
найменшого — петиту, що вважається дрібним та незручним
для читання, його було досить багато у друкарні Еллінгера,
що свідчить про потребу друку дрібної продукції. З цього
можемо припустити, що нова типографія в Ужгороді
К.Ієгера, який використав матеріальну базу, відновивши
застарілі залишки та знищені деталі Еллінгерової друкарні.
Після доукомплектування кириличним письмом друкарня
була досидь добре оснащеною різними шрифтами (кеглями
та гарнітурами).
Шрифти, що були найбільш популярні в закарпатських
часописах, можемо розділити за конструкцією букв, в основі
яких є: єгипетські та гротескові — брускові, прямого
накреслення, з масивними засічками та без; а також
антиква (із тонкими засічками; із змінними товщинами
базової та вертикальної лінії). До антикви відносимо один з
основних видів шрифту зазначеного періоду, яким
друкувалася
основна
текстова
частина
більшості
ужгородських
видань
—
«гражданка».
Водночас
використовували й брускові шрифти, переважно для
короткої інформації — підписи до ілюстрацій та тексту,
епіграфи, вірші, назва типографії на титульному листі
видання, тобто вони мали другорядне значення.
Ще однією окремою групою акцидентних шрифтів є
декоративні, які мають визначальну роль у типографічному
оформленні видань. Вони завжди привертають увагу,
завдяки своїй новизні входять у моду та застарівають, а їх
різноманітність на сторінках видання може свідчити, часто,
про матеріальний стан друкарні. Це шрифти специфічного
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накреслення (з додатковими декоративними елементами
поряд з базовими конструктивними чи в їх основі), об´ємнопросторові, шрифти вікторіанської доби та романтизму, що
стали популярними у друкованій продукції Європи ХІХ
століття. Багато таких шрифтових гарнітур зустрічаємо у
назвах закарпатських видань, заголовках до розділів та як
ініціали. Для обкладинки та титульного листа назву видання
викладали рівно в один рядок або дугою, всі інші нижче
тексти йшли рівно, переважно центральним вирівнюванням
(іл.1). Ініціальні букви розміщували в межах полоси набору.
Але єдиної системи, модуля, розташування для таких букв не
було. Оскільки шрифтів з часом з’явилася велика кількість,
вони були різного розміру, навіть у межах однієї гарнітури.
Так, в одних випадках, верхня лінія ініціалу могла рівнятися
з верхньою лінією першого рядка, чи декор навколо букви
намагалися вписати у цю схему. В іншому випадку, нижня
базова лінія буквиці рівнялася по низу з першим рядком. Так
само не було усталено з боковими відступами від і до
головних текстів, наступних букв після ініціалу у першому
слові — прописне чи рядкове письмо. Також для
ужгородських часописів характерною була, навіть в межах
одного номера, різновидність ініціалів та їх оформлення.
Могли використовувати 2-3 різноманітні стилі графіки в
декорі для однієї букви чи виду гарнітури (іл.2). З цього
можемо припустити, що за стилістичне оформлення
текстової частини відповідав типограф, який друкував, чи
набірник, який набирав «корінці», формуючи сторінки.
Проаналізувавши
знайдені
шрифтові
взірці
в
ужгородських часописах другої половини ХІХ – початку ХХ
ст., згідно акцидентності, можемо розділити їх на чотири
групи.
Найбільшу групу серед них складають декоративні
шрифти, розроблені на основі антикви або гротескових чи
брускових, основні конструктивні елементи яких частково
замінені на декоративні: подвоєність ліній (прямих і
хвилястих), штрихи, ромбовидні розширення у вертикальній
лінії; орнаментальні мотиви, що підкреслюють графему
літери; вертикальна видовженість, різке звуження та перехід
у засічки в основі базових горизонтальних ліній. Це група
шрифтів, що була популярною у Європі та Америці з початку
ХІХ ст. Такими шрифтами оформляли переважно тематичні
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рубрики, інколи назви статей, назви та підназви видання на
титульних сторінках, а також відоме поодиноке їх
використання в якості ініціалів (іл.3). У типографічному
наборі ужгородських друкарень шрифти даної групи були
різного кеглю, але більші за 16. В процесі формування
полоси набирали однакові за стилем та величиною, в іншому
випадку могли використовувати і кілька кеглів у межах
видання. Поряд з ними зустрічаються заголовкові написи,
оздоблені типографічними елементами — орнаментальними
рамками та зображеннями – кінцівками з боків або навколо.
Одними з прикладів використання декоративного шрифту у
заголовку
маємо
у
назвах
календарного
часопису
«Мћсяцословъ» від 1867 року і газеті «Листокъ» за 1889 рік.
Це був вертикально видовжений шрифт, засічки якого мали
хвилясту форму у вигляді вусиків. Проте, невдовзі, цей
шрифт у «Листку» замінили на інший, а в «Мћсяцослові» на
звичайний простий. Однак, в деяких номерах 1870-80-х рр.
декоративний шрифт «з вусиками» знову фігурує (іл.3,а.).
Шрифт із декоративними засічками у вигляді ліній та
елементів рослинного орнаменту, вписаного частково в
графему літери або підміняючи у формі складові елементи,
можемо виокремити у іншу групу декоративних шрифтів
(іл.25,б;26-28) (іл.4). Стилізовані трилисники і натуралістичні
рослинні мотиви, закручені або переплетені (дуб, виноград,
в´юнок, лавр та ін. квіткові) у самій букві та як фон навколо
неї. Такий тип шрифтового оформлення, переважно в
ініціалах, характерний для закарпатських часописів.
В окрему групу можемо виділити шрифти, де графему
(форму) букви творить сам декор, обплітаючи її та
доповнюючи як фон навколо — це шрифти з елементами
«рококо» та «сецесії».(іл.5). Це група декоративних шрифтів,
дуже популярних у Європі в останню третину ХІХ ст. В
ужгородських виданнях такий вид графічного оформлення
ініціалів з’являється із середини 1890-х років завдяки
«Книгопечатні «Келетъ». Тут засічки і поперечні прямі лінії
художники
замінюють
пластичними
лініями
з
декоративними елементами, які дещо відозмінюють вигляд
букви (іл.26). Пишність різних ліній та декоративних
завитків, що формують букву, і як доповнюючий
мінімальний орнамент навколо, надають ініціалу барокової
пишності
(іл.27,в).
Ламкі
закручені
тонкі
лінії
з
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ромбовидними елементами декору, пишні і пластичні
завитки, що були характерними для стилю рококо у
поєднанні з елементами сецесії, знайшли своє відображення
і в словолитній справі (іл.28).
Об’ємні, з просторовим подвоєнням, ініціали були
характерними для періодичних видань середини 1890-х
років: «Листокъ», «Додаток къ «Листку», «Kelet», які виходили в
друкарні Варфоломія Ієгера (іл.6). Шрифт даної групи
служив для написання важливих назв, виділення перших
ініціальних букв чи першого слова на початку тексту. Він був
одного розміру, дорівнював висоті двох текстових рядків.
Пізніше з’являються шрифти з виразним світло-тіньовим
просторовим
підкресленням,
складнішої
конструкції,
різноманітніших гарнітур та кеглів.
Перші ініціали вжито в кінці 1880-х рр. для оформлення
найважливіших статей номера випуску, а вже пізніше – із
середини 1890-х рр. – ініціальні шрифти були майже у
кожній публікації номера. 1893 рік привносить зміни в
оформлення
ініціалів,
з’являються
нові
види,
хоча
використовують і попередні. Для нових ініціалів характерна
геометрична чіткість і декоративна пластичність, випуклість
форм у поєднанні з декоративними закрученими вусиками,
які є продовженням чіткої прямої лінії, у чому проявляються
орієнтальні мотиви, та народного давньоруського мистецтва
у поєднанні з новими тенденціями сецесії. Чітка пластична
буква, у поєднанні з лінійним площинним декором,
утворюють загальну прямокутну форму ініціалу. Цей тип
ініціального оформлення є дуже популярним у Європі з кінця
1870-х рр. Для нього характерні були відмінності, частково у
декорі або написі букви, яка мала збільшено заокруглені
засічи, або застосування двоколірного друку — для декору і
самої букви [8,182]. В Ужгородських друкованих виданнях
висота такого ініціалу при написанні була тотожною висоті
трьох рядків тексту, тобто, сходились нижні базові лінія
ініціалу та третього ряду (іл.29) (іл.7).
Окремо можемо виділити характерне оформлення
ініціалів стандартних шрифтів більшого кеглю, за допомогою
типографічних елементів — кінцівок, які викладали
орнаментальними рамками навколо букви (іл.8). Такий
принцип оформлення нерідко використовували і в
оформленні заголовків до текстів. Так, графічні кінцівки із
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зображенням дуба, складаючи у певній послідовності, у
поєднанні з простою рамкою, були досить пишним
оздобленням для букви, в якості ініціалу (іл.32) чи назви
статі, наприклад, в «Листку». Подібна схема оздоблення, як
пропозиція,
відображена
на
сторінках
каталогів
типографічних
елементів
та
декору
друкарень
та
словолитень Європи та Америки 1880-1890-х рр.[8.281,336].
Проаналізувавши попередньо знайдені і опрацьовані
взірці шрифтового оформлення видань Закарпаття, зокрема
м. Ужгорода, співставивши їх з європейськими, бачимо, що
вони ідентичні. А це, у свою чергу вказує на те, що
ужгородські друкарні користувалися такими ж взірцями
шрифтових гарнітур, що і європейські; ливарні центральноєвропейські, де відливали корінці та виготовляли кліше,
ймовірно продавали їх далі на схід. Це все стосується
типографічних декоративних елементів та букв латинського
письма. Кириличні взірці за схемою побудови і принципом
декорування подібні до попередніх, що свідчать про
можливість розробок кириличних букв за тією ж схемою.
Зростання у І половині ХІХ ст.. національної свідомості
українського населення, потреба у забезпеченні шкіл та
інших навчальних закладів друкованою продукцією, а також
в щоденному інформуванні щодо подій краю та світу,
сприяло розвитку друкарської справи у Центральній та
Східній Європі, зокрема, серед слов’янських народів. Є
відомими видавничі центри на Західній Україні середини
ХІХ ст. — Львів, Острог, Перемишль та ін. Поряд з ними,
починаючи з середини століття, набула активного розвитку
друкарська справа і в Ужгороді.
Відомими містами Європи середини ХІХ ст. та початку
ХХ ст., де знаходилися типографії та ливарні з виготовлення
типографічних елементів — шрифтових «корінців» та
декоративних оздоблювальних взірців – були Будапешт,
Відень, Офенбах та Франкфурт-на-Майні, Берлін, Лейпциг,
Париж. Можливими були і запозичення з Голландії та країн
Північної Америки [7;8]. В процесі порівняльного аналізу,
знайдені типографічні елементи, якими користувалися
ужгородські друкарні, знаходимо серед взірців у каталогах
типографій багатьох європейських міст. Все необхідне для
друкарської справи, зокрема інформація про виготовлення
та продаж типографічних елементів, є запропонована від
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ливарні Бертольда в Берліні [8,338]; Олександра Вальдова
[8,176-180], Юлія Клінкгарда [8,312-317] та одній з
найкращих фірм Карла Точніша в Лейпцизі [8,104]
(Німеччина); типографії Імре Кнера та Гійома в Будапешті
(Угорщина) [6, 138]; ливарнях з Неймегену [8,336] та
Г.Хотсема з Гронінгену [8,326] (Нідерланди). Деякі взірці
композиційних
прийомів
шрифтового
і
графічного
оформлення, схожі на ужгородські, знаходимо і на сторінках
каталогів друкарень на території Північної Америки це:
«Раун та Евері» в Бостоні [8,157], типографія «Франкліна»
(Цинцинатті) [8,281], «Фармер молодший і Ко» [8,218-229] та
«Джеймс Конер і сини» [8,232-237] в Нью-Йорку,
«Шнайдевонд та Лі - Компані» [8,238-241] в Чикаго та ін. З
цього можемо припустити, що емігранти могли допомагати у
розвитку видавничої діяльності краю, урізноманітнюючи
типографічні та декоративні елементів друкарських наборів.
Свідченням цьому можуть бути задокументовані публікації в
часописах краю: фото та дописи «руських» емігрантів з
Америки, рух яких був активний в кінці ХІХ ст. та на
початку ХХ ст.
Висновки
З відкриттям постійно діючої типографії в Ужгороді 1861
року К. Ієгером починається систематичний видавничий
процес на Закарпатті, оскільки до того часу всі місцеві
доступні часописи і книги друкували переважно у Львові,
Перемишлі, Будині та Відні. Перша друкарня, як свідчать
факти, не мала для роботи великої кількості шрифтів, це
були переважно латинські та єврейські. Кириличне письмо
для видань почали використовувати з 1863 р. Починаючи з
кінця 1860 — 1870-х рр. прослідковуєтся тенденція у
збільшенні кількості шрифтових гарнітур. Найбільшого
розквіту у видавничій діяльності з кінця 1880-х — у 1890-х
рр. досягнула друкарня Варфоломія Ієгера. У виданнях цієї
друкарні типографічні взірці є найрізноманітнішими. На
сторінках закарпатських часописів, зокрема, «Мћсяцослові»,
«Листку», «Додаткові къ «Листку», «Kelet» – зустрічаємо повний
комплекс композиційних прийомів. Найбільш виразними є:
поєднання різноманітність шрифтових гарнітур та кеглів на
обкладинках, титульних листах та на сторінках видань;
застосування окремих ініціальних шрифтів та віньєткове
декорування
виділеної
великої
букви;
використання
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заставки та кінцівки для оздоблення титульних листів,
рубрик та окремих частин основного тексту чи у рекламних
повідомленнях. Великий спектр гарнітур декоративних
шрифтів найбільше виділяються за графічними акцентами
серед комплексного типографічного оформлення.
Проаналізувавши
знайдені
взірці
шрифтового
оформлення видань Закарпаття, зокрема Ужгорода, можемо
говорити про їх аналогічність з європейськими виданнями та
каталогами
типографічної
продукції
друкарень
й
словолитень
багатьох
європейських
міст,
зокрема,
Будапешту, Відня, Офенбаху та Франкфурту на Майні,
Берліна, Лейпцига, Парижа, а також містами Голландії та
країн Північної Америки. Ця ідентичність може свідчити
також
про
співпрацю
ужгородських
друкарень
із
європейськими.
Поряд з відомими із середини ХІХ ст. видавничими
осередками в Західній Україні Львовом, Острогом,
Перемишлем та ін., у ІІ половині ХІХ ст.. постає і Ужгород.
Друкарська справа тут розвивалася цілісно в зальноукраїнському видавничому та центрально-європейському
процесі і відповідала мистецьким тенденціям другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.
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ВИДИ ЛОГОТИПІВ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗАКАРПАТТЯ 1919-1944 РР.
Поліха Леся Ярославівна,
викладач кафедри журналістики
Ужгородського національного університету
м. Ужгород, Україна
УДК 7. 012:655. 533(477. 87)
Анотація. У статті проаналізовано різні види логотипів
часописів Закарпаття 1919-1944 рр.: шрифтові, із стилізованим
реальним об’єктом, з ілюстративною складовою. Серед
прикладів охарактеризовано логотипи художників Й. Бокшая, І.
Русенко, Д. Миллого.
Ключові слова: логотип, графічний дизайн, періодичні
видання, шрифти.
Annotation. The article provides analysis of different types of
logos of Transcarpathian periodicals of 1919-1944, including font
logos, with a stylized real object and illustrative component. The logos
of such artists as J. Bokshaj, I. Rusenko, D. Myllyj are described as
the examples.
Key words: logos, graphic design, periodicals, fonts.

Упізнаваність товару або послуг забезпечується помітною
назвою та вдалим графічним втіленням – логотипом. До
розробки логотипу періодичних видань висуваються ті ж
вимоги, що і до створення усіх подібних ідентифікаційних
знаків. «У світі логотипів рідко відбувається що-небудь
новеньке. Їх змінюють раз у десять років, а подеколи і рідше.
Існують дві радикально протилежні думки з приводу
оформлення логотипів. Одна з них полягає у тому, що
логотип повинен вселяти в читача відчуття традиції,
надійності,
врівноваженості.
І
справді,
більшість
староанглійських газет справляють враження суто релігійне.
Згідно з іншою думкою: назва газети – як і логотип
промислового підприємства, повинна виглядати свіжо та поновому, відрізнятися хитромудрим графічним дизайном.
(Деякі пробують поєднати дві концепції, оформляючи
логотип консервативно, але з нальотом шику)» [6, с. 122].
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Логотип – тема, яка висвітлювалася у працях дослідників
графічного дизайну («Знаки в графическом дизайне» українського графіка-дизайнера В. Побєдіна) [5], реклами (французького професора Б. Ельбрюнн «Логотип») [1], візуальної комунікації (американського вченого А. Бергера – «Видеть –
значит верить») [2]. Чимало книг-каталогів на сучасному ринку кожного року випускаються із підбіркою найкращих логотипів. Що ж до логотипу періодичних видань, варто відзначити статтю української дослідниці В. Шевченко «Створення
логотипу видання» [7]. У ній вчена чітко сформулювала фактори, які необхідно враховувати при створенні логотипу,
форми виконання логотипу, способи створення композиції й
етапи роботи над творенням логотипу.
Для Закарпаття 1919-1944 років – це період особливих
національних настроїв, адже саме в 1939 році була
проголошена Карпатська Україна. Газета «Нова Свобода»
кілька разів міняла свій логотип (шапку), але саме 1939 року
вона
обирає
один
із
найяскравіших
українських
декоративних шрифтів – нарбутівський стилізований устав,
– який свого часу прикрашав національний атрибут
Української Народної Республіки – грошові купюри (автор –
Георгій Нарбут). (рис. 1).
Саме національний фактор упливав на вибір шрифтів
для назв газети і позначення таких слів, як «Русь», «руська»,
«подкарпатське», «православная». У цих виданнях вибір
падав саме на національні шрифти – старослов’янську в’язь
або устав. Можна помітити, що у варіанті «Православная
Карпатская Русь» російська титульна в’язь у слові
«ПРАВОСЛАВНАЯ» гротескова, разом із тим збережені
характерні риси букв «В», «Л», «Я». Рублені штрихи
аналізованого прикладу утворилися за рахунок відсутності
заокруглень у конструкцій букв та декоративних елементів,
що характерні для цього виду шрифту. Інший приклад – це
назва видання «Русь», що утворена поєднанням антикви
(буква «р») та уставу (букви «у», «с», «ь»). Буква «р» у цьому
слові не має верхньої односторонньої засічки, характерної
для антикви, а букви «у», «с», «ь» дещо стилізовані (рис. 2).
У логотипі «Подкарпатська Русь» знаходимо оброблену
в’язь із характерними ромбами для пробілів між словами.
Шрифтовий логотип
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«Шрифтовий логотип – найпоширеніша форма логотипу
періодичного видання. Літери, з яких він побудований, – це
спочатку форма, і лише тільки потім зміст. Розмаїтість цих
форм неосяжна», – пише В. Шевченко. Не можна не
погодитись з дослідницею преси щодо неосяжності форм.
Дизайнери керуються багатьма критеріями (або зовсім не
керуються) при виборі шрифтів для логотипу.
Здебільшого логотипи тогочасних видань – це назва,
набрана заголовними літерами у різних композиційних
рішеннях (рис. 3, 4, 5).
Окремою групою можна виділити логотипи в газетах і
журналах, набрані шрифтами рукописного та декоративного
характеру. Декоровані шрифти в назвах газет «Село» (рис. 6),
«Zsidό Néplap», рукописні – «Народное русское слово», «Uj
korszak»
(кінець
1935 р.)
(рис.
7),
«Zsidό
Néplap»,
«Kızéposztály», «Az Elet» (рис. 8), «Jovo».
Серед періодики Закарпаття є поодинокі приклади, які
різко виділяються шрифтовим вибором на фоні інших
видань. Оригінальність чи то винятковість їх полягає у
застосуванні різних дизайнерських прийомів: наприклад,
назву чехословацької газети «Uj korszak» (початок 1935 р.)
(рис. 9) набрано шрифтом з використанням інверсії, а в назві
чехословацької газети «A-Zet» шрифт виконаний широким
пензлем, із характерними рваними краями (рис. 10).
Комуністична преса, яка виходила на Закарпатті в
чехословацький та угорський періоди, особлива тим, що в
підборі шрифтів, особливо це стосується заголовної частини,
наслідувала видання СРСР. І якщо тоді на тлі інших
закарпатських видань цей принцип був винятковість, то в
історії післявоєнного радянського Закарпаття (та й
радянської країни в цілому) стає правилом. Зокрема, це
стосується
видання
«Карпатска
правда»,
згодом
перейменованого в «Закарпатську правду».
У закарпатській пресі досліджуваного періоду є
приклади, коли через нестачу шрифтів або з іншої причини
при створенні заголовної частини газети доробляли
латинський шрифт кирилицею, наприклад газета «Народъ»
(рис. 11).
У варіанті шапки «Народъ» латинський контрастний
шрифт сімейства Бодоні (Класицизм; антиква нового стилю;
автор – Джамбаттіста Бодоні) із засічками букви «Н», «А», «Р»,
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«О» – латинські, а «Д» й «Ъ» – кирилізовані. Цей прийом
застосований
таким
чином,
що
перероблені
букви
виділяються на фоні латинських через недотримання
пропорцій та характерних деталей цього типу шрифту.
Зокрема, нижні елементи «Д», внутрішньобуквений просвіт і
верхній елемент букви «Ъ» не мають характерних
заокруглень, крім цього, товщина з’єднувального штриха «Д»
не відповідає пропорціям.
Навіть у сучасному шрифтовому мистецтві при створенні
нового шрифту існують труднощі. Про помилки під час
кирилізації шрифтів докладно написав відомий шрифтовик
Ю. Гордон у виданні «Книга про букви від Аа до Яя»,
зокрема, перевертання букви «W», щоб зробити «М», «N» –
відповідно «И», та грубе відрізання елементів для створення
кириличного варіанту, наприклад «X» перетворюють в «У»,
«H» в «Ч» і т. п. [3, c. 66]. У варіанті ж закарпатського
видання «Народъ» створення кириличних букв – це спроба
урізноманітнити шрифтовий асортимент, що робить
багатшою графіку газет і журналів.
Ще
один
спосіб
урізноманітнення
шрифтового
асортименту – поєднання двох різних гарнітур шрифтів в
одному слові, що трапляється у назві «Mármaros», де букви
«Б» та «А» в стилі модерн поєднані з шрифтом типу антиква.
Крім цього, звичайним є поєднання двох шрифтів у назві з
двох (трьох) слів: «Православная Карпатская Русь»,
«Карпатска
правда»,
«Kárpátaljai
het»,
«Карпатський
пролетар» та інші.
Логотип із стилізованим реальним об’єктом.
У молодіжних виданнях творці дозволяють собі
доопрацьовувати шрифт для надання динаміки та
декоративності логотипу. Як приклади можуть слугувати
варіанти періодичного видання «Пластун». Зразок «Пластуна»
1926 року розробив Й. Бокшай (рис. 12). Художник
майстерно геометризував поперечний елемент букви «А»,
внаслідок чого шрифтовий символ, крім того, що виконує
мовленнєву функцію, слугує стилізованим вогнищем і
наметом водночас.
Для стилізації реального об’єкта в логотипі газети
«Kárpátalja» (1935 року) обрано характерну географічну
ознаку краю – гори (рис. 13). Композиція шапки видання – це
доопрацювання шрифтової частини стилізованою горою.
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Верхній додатковий штрих букви «K» має продовження над
буквами назви газети аж до літери «J». Саме в такий спосіб
досягається стилізації карпатських гір (у нашому випадку
гори). Під назвою – хвиляста лінія, що символізує річки
Карпат. Ще в одному угорськомовному виданні краю
«Kızéposztály» натрапляємо на такий самий дизайнерський
хід – подовження верхнього штриха букви «K» (рис. 14). З
угорської «Kızéposztály» перекладається як «середній клас»,
тому в цій назві подовжений штрих не є стилізацією
реального об’єкта, а просто художнім об’єднанням однією
буквою всієї назви видання.
Логотип з ілюстративною складовою.
Особливою художністю вирізняються шапки (логотипи)
періодичних видань, що мають ілюстративний компонент.
Така практика була характерною для вікторіанського стилю,
коли
часописи
надзвичайно
щедро
прикрашалися
зображеннями, подеколи руйнуючи стилістичну цілісність.
У ХVІІІ столітті прийоми оформлення періодичного
видання практично не залежали від тематики, натомість у
досліджуваний період, як видно з ілюстрацій, зміст
ілюстрації відповідає типу видання. Наведемо ще ряд
прикладів: у шапці газети «Руська нива» в ілюстраційній
частині зображено селянина з кіньми, який плугом оре
поле (рис. 17); у виданні «Село» – поле, захід (схід) сонця, плуг,
урожай (рис. 6). У газетах «Руська нива» та «Село» ілюстрації
розташовані у прямокутній рамці.
Газета «Русь», що видавалась у Пряшеві, для логотипу
використала образ богатиря (на коні), фігура якого дуже
схожа на «Богатиря» російського художника В. Васнецова
(1878) (рис. 2). Образ богатиря у поєднанні з уставом надає
логотипу сильного національного звучання. У логотипі цієї
газети рамка об’єднує зображення та назву (шрифт), крім
цього, ще одна рамка подає календарні відомості. Під
ілюстрацією розташований досить чіткий авторський підпис
«РУСЕНКО». Можна припустити, що це поет, художник та
фольклорист Іван Русенко, котрий активно співпрацював із
лемківськими часописами і календарями в Америці.
Оригінальним та цікавим є логотип «Вѣночок для
пôдкарпатских
дѣточок»,
створений
видатним
закарпатським майстром Йосипом Бокшаєм (рис. 15).
Художник та педагог Й. Бокшай, відомий своїми
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мистецьким творами, що відображають народний побут і
звичаї українського народу, велику увагу приділяв
вихованню дітей. Його іменем названий Закарпатський
художній музей в Ужгороді. Він є автором багатьох
обкладинок та ілюстраційних заставок закарпатської
періодики. Аналізований логотип Й. Бокшая виконаний у
стилі модерн, за канонами стилю шрифтова частина
органічно доповнює та зливається з ілюстративною, хоча
якщо роз’єднати ці частини, то вони можуть існувати й
автономно. Художник зобразив трьох дітей, обернених до
назви журналу «Вѣночок для пôдкарпатских дѣточок». В
ілюстрації часопису дітки зображені особливо уважними
слухачами (чи, може, читачами – хлопчик по центру тримає
в руці книгу), і в такому варіанті логотип повністю
відповідає типу дитячого видання.
Як видно з наведених прикладів, у закарпатській пресі
аналізованого періоду, переважають ілюстрації розповідного
характеру, та є зразки логотипів, де зображено об’єкт,
котрий репрезентує політичну спрямованість або фаховий
напрямок видання. Такий спосіб створення композиції
логотипу виявляємо в газеті «Наш путь» (рис. 16). Права рука
тримає прапор, що майорить над назвою газети. Графіка
логотипу відповідає типу цього політичного видання.
Угорська газета «Szöllösi ujsag» практикувала зміну
логотипів, у 1934 році взірець шапки мав також
ілюстративну частину, що відрізнялася особливим художнім
підходом (рис. 20). Переклад назви видання з угорської
звучить як «виноградне періодичне видання». Відповідне й
«виноградне» оформлення – літера «S» зроблена у вигляді
гілки з відгалуженням грона винограду. Досліджуване
періодичне видання друкувалося у місті Sevluš, згодом
перейменованого у Виноградів. У ті часи у цьому
старовинному
містечку, крім
виноградарства,
добре
розвивалося ще й тютюнництво. «Тютюнова» газета теж була
серед періодичних видань Закарпаття. «Dohánytermelö» (з
угорської – тютюнове виробництво) – професійне видання з
художнім вирішенням логотипу (рис. 19). Центрове
вирівнювання надає графічне зображення тютюну, де дугою
розміщено напис. Декоративна лінійка, що імітує угорську
вишивку,
підтримує
тональність
букв
та
загальну
композицію.
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Композиційне поєднання шрифту і зображення може
мати двояке вирішення: перше – коли ілюстрація і текст
здатні існувати як логотипи автономно, та друге – коли вони
є нероздільними елементами. Наприклад, у газетах «Руська
нива» та «Село» ілюстрації вміщені у рамки, і при їхній втраті
шрифтовий логотип читатиметься. Але у шапці видання
«Русская народная газета» ілюстрація і текст взаємопов’язані
настільки, що у роз’єднаному варіанті не сприйматимуться
(рис. 18). У цьому випадку художник вдався до досить
сміливого
композиційного
рішення,
притаманного
імпресіоністам і зовсім нетипового для газетного логотипу.
До шрифтової композиції було домальоване ілюстративне
наповнення, тобто спостерігаємо комбіноване вирішення
шапки. Цю шапку можна було б роз’єднати без втрати
композиційної цілісності хіба на такі окремі частини як: 1)
слово «РУССКАЯ» разом із зображенням, що за своїми
обрисами утворюють прямокутник; 2) слова «НАРОДНАЯ
ГАЗЕТА» із зображенням – коло. Автором логотипу «Русская
народная газета» є художник українського походження
Дезидерій Миллий, про якого згадує дослідник преси В.
Габор у книзі «Українські часописи Ужгорода». Підпис, що
підтверджує авторство, є в нижньому кутку ілюстрації «Д.
МИЛЛИЙ». Художник Д. Миллий (1906–1971) увійшов в
історію модерного образотворчого мистецтва Словаччини як
один із його основоположників і свого часу очолював
Братиславську академію мистецтв [4]. Іменем митця названа
картинна галерея у музеї української культури у Свиднику
(Словаччина).
Логотип «Русской народной газети», розроблений Д.
Миллим, має дві ілюстрації. На першій – карпатський
пейзаж, хлопчик у національному вбранні сидить та грає на
трембіті. Графіка другої ілюстрації, поміщена в коло, має
особливий імпресіоністичний настрій. Сонце осяває плуг та
зоране поле, цей ефект світла справляє враження чи то
спокою і втоми (захід сонця), чи, навпаки, готовності до
нового дня (схід сонця). Імпресіоністичні ілюстрації,
“засновані на враженні», вдало підібрані відповідно до типу
видання, адже “Русская народная газета» – суспільний
безпартійний
культурно-просвітницький
часопис,
провідними темами якого були земельна реформа та
економічне становище населення.
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Логотипи періодичних видань Закарпаття увібрали в себе
тогочасні тенденції створення ідентифікаційного знака.
Беззаперечним є те, що найрозповсюдженішим варіантом
оформлення був шрифтовий логотип. Приклади логотипів зі
стилізацією реального об’єкта відображають етап спрощення
зображення у графічному дизайні на початку ХХ століття.
Наявність же багатокомпонентних ілюстративних логотипів,
притаманних вікторіанському стилю, є відголоском минулих
модних тенденцій в оформленні. Типологія періодичного видання впливала на створення логотипів, зокрема політично
зорієнтованих видань, де для підкреслення слів «Русь», «руська», «подкарпатське» використовували устав та в’язь. Недостатність кириличних шрифтів компенсувалася латинськими
літерами, домалювуванням букв. Оригінальні роботи художників Й. Бокшая, І. Русенка, Д. Миллого надали художнього
звучання логотипам закарпатських періодичних видань.
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Анотація: У статті проаналізовано сутність та значення
методологічної функції суспільних наук в умовах трансформації
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methodological function.
key words: methodological function, transformation, higher
education.

Відомо, що суспільні науки в системі наук освіти мають
виконувати досить важливі стратегічні функції, реалізація
яких значною мірою визначає їх пізнавальне, ціннісне,
духовне, просвітницьке, виховне та загально-культурне
значення.
Видатний російський вчений-енциклопедист М. В.
Ломоносов, вважаючи науку одним із головних чинників
розвитку, зазначав, що «Наука – це ясне пізнання істини,
просвітлення розуму, непорочна радість життя, похвала
юності, старості опора, будівельниця градів, фортеця успіху
в нещасті, у щасті – укріплення, всюди вірний і нерозлучний
супутник » [ 4; С. 21]. Цілком природно, що критеріальні
виміри
продуктивного
наукового
знання,
лаконічно
окреслені М. В. Ломоносовим, повною мірою поширюються і
на проблемне поле суспільних наук. На наш погляд,
принципово важливим є глибоке усвідомлення і чітке
розуміння викладачами і студентами вищих навчальних
закладів значення науки як важливої сфери людської
діяльності, яка здійснює виробництво та систематизацію
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знань про закономірності існуючого засобами теоретичного
обґрунтування [ 10; С. 410].
В умовах назрілих трансформаційних змін, які
об’єктивно необхідні у сфері вітчизняної вищої освіти для
забезпечення її інноваційного поступу, входження у вільний
інтелектуальний простір Європи, значно зростає значення
методологічної функції суспільних наук. Зазначимо у цьому
зв’язку, що методологічна функція науки закладена в її
гносеологічній природі, оскільки наука – природнича чи
гуманітарна,
–
характеризується
методологічним
усвідомленням процесів формування та конституювання
знання, що спирається на загальнонаукові та специфічні
методи [10; С. 410].
Сучасна перебудова вищої освіти України, яку слід
розглядати в якості важливого імперативного чинника,
потребує перенесення домінанти з інформаційного боку
освіти та навчання на методологічну. Це, звичайно, зовсім не
означає усунення інформаційного компоненту із науковопедагогічного процесу. Адже інформація, образно кажучи, це
– дрова, які потрібно покласти в багаття, для того, щоб
вогонь горів довго та добре грів. Проте «дрова» так і
залишаться дровами, якщо не навчити студента самостійно
мислити, творчо осмислювати той інтелектуальний матеріал,
який накопичений попередніми поколіннями. Але для того,
щоб «багаття запалало», потрібна методологія.
Ми вважаємо, що одним з актуальних завдань
суспільних наук, які опановують студенти у вищих
культурно-мистецьких закладах, полягає у формуванні та
розвитку у них методологічної культури гуманітарного
мислення, яка передбачає, з одного боку, глибоке,
неупереджене, без політичної чи партійної кон’юнктури,
ідеологічних пристрастей пізнання істини, а з іншого – її
естетичне оформлення, втілення принципів естетичної
довершеності в раціональних – у пізнавальному сенсі –
концептуальних ідеях. У даному випадку мова йде про
взаємодію краси і правди в творчому її осмисленні великим
Олександром
Довженком.
Розглядаючи
цю
дилему,
геніальний український письменник і кінорежисер у своєму
щоденнику зробив 30 квітня 1944 року наступний запис:
«Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. У
ній більше глибокої істини, ніж у одній лише голій правді.
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Істинне те, що прекрасне, і коли ми не постигнемо краси, ми
ніколи не зрозуміємо правди ні в минулому, ні в сучасному,
ні в майбутньому. Краса нас всьому вчить. Ся проста істина
лишилася проте не визначаючи особливо ворогами високих
мислей і почуттів. Краса – верховний учитель. Доказ цьому
мистецтво – малярі, скульптори, архітектори, поети. Щоб
нам лишилося од Риму, од Ренесансу, коли б їх не було. У
всьому людському я хочу шукати красу, себто, істину». [1; с.
9] Як бачимо, О. Довженко завдяки високим професійним,
інтелектуальним
та
естетичним
якостям
дослідника
духовного світу людини відчув у красі істину. На його
переконання, вони не лише суперечать одна одній, а,
навпаки, органічно взаємопов’язані між собою. Шукаючи
істину, ми пізнаємо красу – таким є головний лейтмотив
творчого пошуку художнього слова. Глибока інтелектуальна
ідея О. Довженка є методологічним дороговказом для
сучасних представників соціогуманітарного знання у їх
прагненні до поєднання у науковій та викладацькій
діяльності істинного та естетичного.
Слід зважати і на ту обставину, що суспільні науки на
інтегральному рівні мають важливе значення в осмисленні
феноменів культури, їх синтезу. Зазначимо, що як у
вітчизняній так і в зарубіжній гуманітарній літературі можна
зустріти спроби дослідників звести культуру або до
моральності, або до мистецтва чи навпаки до освіти. Проте
як свідчить цивілізаційний досвід людства, культура містить
в собі і перше, і друге, і третє поняття та ще багато інших
структурних компонентів. Ми розділяємо точку зору
сучасних російських вчених-гуманітаріїв, які, наприклад,
загальне розуміння культури пов’язують з духовністю, з
потребою та здатністю всі свої думки, слова і вчинки
співставляти з вищими цінностями та ідеалами, з
прагненням наблизитись до цих цінностей, поряд з цим
відчуваючи повне незадоволення від рівня досягнутого [9, с.
4]. На нашу думку, без творчого осмислення філософами,
істориками, представниками інших суспільних наук сутності
культури, її місця та значення сутності культури, її місця та
значення в житті людей, неможливо вирішити жодну з
актуальних проблем в різних галузях гуманітарного знання.
У системі вищих навчальних закладів України, в тому
числі
її
культурно-мистецького
напряму,
потенційно
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потужною
у
забезпеченні
інтелектуального
та
методологічного
рівня
знань
студентів
залишається
філософія. Незважаючи на те, що філософія втратила статус
науки наук, а її представники функцію провидців та
оракулів, проте саме ця суспільна наука відкриває
можливість студентам цілісного розуміння зв’язку світу й
людини. Якщо мистецтво, вирішуючи це дослідницьке
завдання, використовує художні засоби, образну мову, то
філософія здійснює це мовою теоретичних міркувань,
дискурсів, узагальнень. Суспільствознавство має передусім
донести до розуму та свідомості студентів чітке визначення
філософії як науки. При цьому варто звернути особливу
увагу на те, що філософія як система ідей, поглядів на світ і
місце людини в цьому світі досліджує різні форми
відношення людини до світу: пізнавальну, ціннісну, етичну,
естетичну.
Професорсько-викладацькій
корпорації
потрібно
використовувати нові методологічні підходи до трактування
співвідношення матеріального і духовного, теорії і практики,
ідей і практичних дій. Плюралізм пізнавальних підходів
підштовхує суспільствознавців не тільки до перегляду
усталених стереотипів мислення, застарілих або хибних
трактувань буття і свідомості, а й до створення нових
концепцій розуміння матеріального та духовного життя.
Одним з найважливіших чинників розвитку науки,
переосмислення ролі філософії й усього суспільствознавства
постсоціалістичної епохи є зміна предмета філософії як
науки в сучасній Україні й усіх постсоціалістичних країнах.
На думку відомих українських філософів М. Михальченка та
В. Скотного, висловленій у статті на сторінках журналу
«Віче», предметом сучасної філософії є світогляд людини,
суспільство й особистість, мислення, дії, розвиток» [6; с. 25].
Спираючись на методологічний підхід вітчизняних
дослідників, зазначимо, що лише у зв’язку з конкретним
сучасним науковим знанням розширюються такі сфери
філософії як філософія культури, мистецтва, філософія
історії тощо. Лише у взаємодії з усією системою сучасного
наукового знання філософія визначає фундаментальні
ціннісні орієнтації у сучасному світі.
Постіндустріальна
парадигма
сучасної
філософії
актуалізує примат людини, її свідомості в системі
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саморозвитку суспільства. Доцільно зробити особливий
акцент на тому, що життєвий смисл будь-яких процесів, що
відбувається у суспільстві, виникає не сам по собі, а в
людських вимірах, виробляється, викристалізовується в
інтелектуальному полі нашої взаємодії зі світом.
Викладачі філософії мають постійно переконувати
студентів у тому, що саме людина робить світ розумним або
безумним, прогресивним чи регресивним, естетичним чи
потворним.
Студенти культурно-мистецьких закладів мають вчитися
не схоластичному, а раціональному і водночас естетичному
за формою філософському мисленню, опановувати сенс
дійсного філософствування, яке нічого спільного не має з
словоблуддям, яких би красивих форм воно б не набирало.
Маємо проникнутись розумінням того, що тільки той, хто
ясно мислить і чітко викладає думки, має мужність
керуватись власним розумом, потрібен українській державі і
громадянському суспільству. Важливість і перспективність
такого підходу до ціннісного значення філософських знань є
тим більш очевидною, оскільки сучасному і майбутньому
українському суспільству потрібні люди з актуальними
знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою
ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Не менш
важливими мають бути такі їхні якості як висока
моральність,
особистісна
відповідальність,
внутрішня
свобода, налаштованість на максимальну реалізацію,
здатністю досягти високої мети раціональним шляхом і
коректними засобами [8].
Філософія,
яка
покликана
утверджувати
творчі
принципи та інтелектуальні засади в житті студентів, має
допомогти отримати зрозумілі їм й осмислені відповіді на
поставлені свого часу титаном духовного світу – німецьким
філософом І. Кантом питання, яке є актуальним і для кожної
сучасної і критично мислячої людини:
1)Що я можу знати?
2)Що я повинен робити?
3)На що я можу сподіватися? [2; с. 5]
Саме розв’язання цього складного завдання, пов’язаного
з матеріальним та духовним буттям людини, є лакмусовим
папірцем
для
з’ясування
значення
методологічної
детермінанти у структурі філософського знання.
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На наш погляд, значні можливості для поглиблення
методологічного рівня отримання у вищих навчальних
закладах гуманітарної освіти, формування у молодого
покоління на наукових засадах політичної свідомості,
політичної культури, політичної етики відкриваються в
процесі вивчення курсу «Політологія». Із врахуванням
специфіки навчальних закладів культурно-мистецького
напрямку викладачам цієї дисципліни важливо приділити
особливу увагу розкриттю класичних новітніх концепцій
мислителів на сутність та природу політичної культури,
порівняльному аналізу українських та загальноєвропейських
політико-культурних традицій і цінностей.
Важливе значення у вивченні політичної культури
українського соціуму на різних етапах формування, генези
та розвитку вітчизняної державності належить також
історико-політичній
науці.
Ось
чому
доцільним
є
впровадження курсу «Політична історія України» і в системі
вищих навчальних закладів культурно-мистецького напряму.
Трансформація соціогуманітарних знань вимагає також
глибоких, радикальних змін у змісті, структурі та якості
історичних
знань
у
вищій
школі,
посилення
їх
методологічного та інтелектуального спрямування.
З нашої точки зору, під час вивчення в системі вищої
освіти такої важливої соціогуманітарної дисципліни як
«Історія України» чи її модифікованого варіанту «Політична
історія України», викладачам та студентам доцільно глибоко
проникнути в сутність новітнього теоретико-методологічного
інструментарію сучасної історичної науки. Зміст лекційних
курсів, семінарських занять, колоквіумів має бути
спрямований насамперед на практичне втілення у
навчальному процесі ідей методологічної рефлексії при
дослідженні актуальних, дискусійних проблем вітчизняної
історії, на формування в основних суб’єктів науковопедагогічного процесу методологічної культури історичного
мислення. З нашої точки зору, важливим компонентом є
усвідомлене розуміння одного з пріоритетних завдань
історичної науки, яке полягає не в описовій інтерпретації
історичних фактів, подій та явищ, а в узагальненні, синтезі,
виявленні їх внутрішніх зв’язків та закономірностей, у
з’ясуванні
основних
тенденцій
історичного
процесу,
визначенні його детермінізму та повчального досвіду.
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Методологічна
культура
історичного
мислення
передбачає також аналіз альтернативних підходів до
сутнісного розуміння історичної діяльності. Слід підкреслити,
що багатоваріантність та альтернативність є однією з
прикметних рис історичного процесу, а отже, й історичного
мислення.
Показником
методологічного
характеру
історичного мислення є також використання історичних
аналогій та паралелей, які дають можливість глибше
зрозуміти природу історичного процесу, його циклічність,
відчути взаємодію історії та сучасності. Разом з тим, слід
зауважити, що історичні аналогії в кінцевому підсумку
мають умовний характер, оскільки в реальній дійсності
повторюється не сама історія, не конкретно-історичні події,
а лише тип чи відповідна категорія суспільного чи духовного
явища, яке розглядається у ретроспективі.
До компонентів методологічної культури історичного
мислення слід віднести, на нашу думку, і наявність в його
структурі комплексного, багатофакторного підходу до
вивчення різноманітних ретроспективних аспектів та
сюжетів
життя
українського
суспільства.
Потрібно
підкреслити, що історичне мислення в його методологічному
ракурсі має бути діалектичним забезпечення глибини,
неупередженості
історичної
істини,
її
діалектичного
характеру значною мірою визначається вірним, науково
обґрунтованим шляхом її досягнення. Не тільки результат
історичного дослідження, але й шлях, який веде до нього,
має бути істинним. З точки зору К. Маркса, наукові ідеї,
погляди, думки дослідника історичної істини повинні бути не
безбарвними, а визначатись «історичною» формою духу,
який має бути оптимістичним [5, с. 7].
На це важливе марксистське положення варто звернути
увагу викладачам історичних дисциплін у вищій школі з
метою уникнення гіпертрофованої уваги до трагедійних
аспектів доленосних подій минулого українського народу.
Адже песимістичний образ України, який є характерною
рисою багатьох навчальних посібників, породжує лише
депресивний стан у студентів, націлюючи їх на поразку у
досягненні глибинних пластів історичної істини.
Викладачеві-історику, який має бути об’єктивним
дослідником різнобарвних, нерідко суперечливих подій,
процесів та явищ української історії, важливо пам’ятати
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морально-етичну настанову академіка РАН Д. Лихачова про
те, що «наукова істина найдорожче за все і неї потрібно
дотримуватися у всіх деталях наукового дослідження як і в
житті вченого»[3; с. 25]
Невід’ємною рисою методологічної культури історичного
мислення є також творче використання досягнень
вітчизняної та зарубіжної історіографії як важливого
інструменту конкретно-історичного аналізу. Історія це не
тільки ретроспективні картини минулого, але й теоретичний
багаж самої історичної науки [7; с. 5].
Методологічний характер діалектичного історичного
знання пов’язаний, на нашу думку, також з формуванням
масштабного історичного мислення, яке віддає пріоритет не
конкретно-історичним деталям(але це зовсім не означає, що
воно їх ігнорує), а теоретичним, концептуальним аспектам
проблеми. Зазначимо, що масштабне історичне мислення, на
противагу мисленню локальному, здійснює вільний перебіг у
системі історичних координат розвитку українського
суспільства, враховує раціональні, логічні, психологічні та
інші фактори, які беруть участь у формуванні та ґенезі
історичного пізнання. Слід вказати і на те, що формування
методологічно спрямованого історичного мислення не
можливо без постійного, безперервного, цілеспрямованого
наукового пошуку, який, пронизуючи всі інноваційні та
репродуктивні форми і методи навчання студентів, і є
філософським
каменем
історичної
освіти
у
вищих
навчальних
закладах.
Свідомий,
зацікавлений
потяг
викладачів і студентів до наукового пошуку, його
трансформація в саморефлексію є також однією з
необхідних умов утвердження модерного типу історичного
мислення.
Загалом, суспільні науки у вищих навчальних закладах,
особливо у культурно-мистецьких, мають відмовитись від
абсолютизації раціональної методологічної програми та
поступово здійснювати перехід до розуміння та свідомого
використання
взаємодоповнюваності
методологій
раціональної та ірраціональної, оскільки раціональна
методологія
забезпечує
тільки
механічну,
виконавчу
діяльність, проте зовсім не готує людину до творчості,
оскільки творчий потенціал має ірраціональний характер.
Тому викладання суспільних наук у культурно-мистецьких
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закладах освіти має бути спрямована на втілення ідей і
принципів методології наукової творчості. З нашої точки
зору, методологічна парадигма при вивченні суспільних наук
має бути обов’язково доповнена методичним компонентом.
Насамперед, це стосується оновлення змісту та структури
соціогуманітарного
знання,
забезпечення
його
інтегративного
характеру
в
навчальних
програмах,
використання в них цитатного матеріалу для акцентування
уваги на важливих теоретичних положеннях у відповідній
галузі спеціальних наук, залучення фрагментів оригінальних
текстів.
Ці методичні аспекти спрямовані на посилення
аргументації наукових ідей, надання їм пізнавальної
привабливості та естетичного забарвлення.
Отже, в умовах інтелектуальних викликів сучасного
світу, трансформаційних процесів у сфері вищої освіти
України значно актуалізується проблема методологічної
спрямованості соціогуманітарних знань. Саме забезпечення
домінування
методологічної
парадигми
в
системі
гуманітарної освіти послідовного формування методологічної
культури мислення викладачів і студентів є перспективним
завданням для суспільних наук у культурно-мистецьких
закладах освіти, одним із найважливіших критеріїв оцінки
фахової компетентності та інтелектуального потенціалу її
випускників. Такий підхід переконливо вказав на те, що
наука і творчість, істина і духовність, правда і краса повинні
йти поряд.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
У ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Жулкевська Віра,
канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов і літератури
Львівська національна академія мистецтв
Анотація: У статті розглядаються проблеми ефективного
впровадження інтерактивних засобів навчання нового покоління
у викладанні іноземних мов на сучасному етапі. Автор аналізує
функціональні можливості використання інтерактивної дошки
на заняттях іноземної мови у вищих навчальних закладах сфери
мистецтв.
Ключові слова: інноваційні підходи, мультимедійні засоби,
інтерактивна дошка “SMART Board».

Реформування системи освіти призвели до суттєвих змін
у змісті, її структурі, організації, методах, формах, засобах
навчання. Процес розвитку та формування необхідних умінь
та навичок спеціаліста здійснюється на основі різних видів,
форм
діяльності,
інтерактивних
методик
навчання,
зорієнтованих на розвиток творчих здібностей студентів.
Інформатизація освіти є комплексом соціально-педагогічних
перетворень, пов’язаних із насиченням освітніх систем
інформаційною продукцією, засобами і технологією нового
покоління. Використання мультимедійних інтерактивних
технологій у практику викладання іноземної мови (ІМ)
значно підвищує якість подачі матеріалу заняття і
ефективність засвоєння цього матеріалу студентами. Знання
ІМ стало невід’ємним компонентом повноцінної професійної
діяльності майбутнього художника, дизайнера, спроможних
вирішувати професійні питання, завдання іноземною мовою;
розвивати творчу індивідуальність в умовах діалогу культур.
Останніми роками помітно зросла кількість праць, в яких
досліджується
зростання
ефективності
навчальновиховного процесу на засадах використання інформаційнокомунікаційних технологій у вищому навчальному закладі.
Необхідність
виконання
завдань
оптимізації
та
інтенсифікації процесу підготовки фахівців стимулює
науковий пошук шляхів розв’язання цієї проблеми. Проведе228

ні наукові дослідження розкривають різні аспекти,
пов’язані із впливом інформаційних технологій на процес
формування
іншомовної
культури.
Проблемами
інноваційних технологій займаються такі дослідники
як Н. Басова, С. Вєтров, М. Кларін, І. Підласий, О. С. Полат,
Г. С. Попова, О. В. Хуторский.
Однак недостатньо уваги приділяється застосуванню
комп’ютерів у процесі вивчення іноземних мов з метою
розвитку навичок комунікативної компетенції. О. С.
Татрова, Н. Ю. Ушакова, Т. І. Кошелева, Н. Ю. Хлизова, О.
Талберг, Р. М. Фелдер, С. Баррет-Леннард, Ф. Малхаузер, М.
Раймер підтверджують той факт, що іншомовна підготовка
студентів не відповідає сучасним вимогам.
Мета даної статті – розглянути можливості застосування
мультимедійних технологій в процесі вивчення іноземної
мови у вищих навчальних закладах сфери мистецтв.
Використання і впровадження сучасних нових технологій,
які використовують аудіовізуальний формат, збагачують
зміст освітнього процесу, підвищують мотивацію студентів –
митців до вивчення англійської мови та передбачають
активну навчальну діяльність викладача та студентів.
Мультимедійні технології мають на увазі використання
таких аудіовізуальних та інтерактивних засобів навчання як:
1) програмні засоби (мультимедійні диски, презентації,
відео -, аудіо – ролики, ресурси мережі Інтернет);
2) устаткування (ПК, аудіо -, відео – апаратура,
мультимедійний проектор, сенсорна (інтерактивна) дошка
“SMART Board») [6].
Основним завданням кредитно-модульної системи є
забезпечення мобільності студентів у процесі навчання (що
передбачає обмін студентами та відповідно знання
іноземних мов), гнучкості підготовки фахівців, ураховуючи
швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків
праці; конкурентоспроможності випускників та престижу
української вищої освіти у світовому освітньому просторі. На
даний час у зв’язку з вимогами соціального замовлення
перед спеціалістами, як ніколи гостро, постає питання –
уміння професійно-спрямованої комунікації із зарубіжними
партнерами. Ось чому мова стає важливим інструментом
розвитку міжнародних відносин, проведення наукових
досліджень, доступу до інформації і культурного обміну та
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безпосереднього спілкування з представниками різних країн
[3].
Тому предметом нашого дослідження є формування
іншомовної компетенції майбутніх фахівців сфери мистецтв
з використанням інтерактивних засобів навчання нового
покоління та підвищення ефективності навчання.
Інформатизація
навчального
процесу
передбачає
створення,
впровадження
і
розвиток
комп’ютерноорієнтованого
навчального
середовища
на
основі
інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій
застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної
техніки [2].
Дидактичний
процес
складають
спеціальні
мультимедійні комп’ютерні навчальні програми, довідковоінформаційні
посібники,
тренажери,
комп’ютерні
підручники, Інтернет, електронна пошта. Як наслідок цього,
інтенсивний обмін науково-технічною інформацією із
зарубіжними країнами, міжнародна співпраця в різних
галузях науки, освіти, культури, соціально-політичний та
економічний розвиток нашого суспільства на сучасному
етапі, з одного боку, та інтенсивна комп’ютеризація й
інформатизація багатьох сфер діяльності людини – з іншого,
вимагають від вищої школи підготовки фахівців практично
всіх галузей знань, які б володіли іноземними мовами та
інформаційними
технологіями.
Слід
зазначити,
що
інформаційні ресурси мережі Інтернет та комп’ютерні
програми, CD ROM, електронні підручники, мультимедійні
засоби навчання суттєво впливають на зміст і методику
викладання іноземної мови [3].
За останні роки у торговій мережі, крім підручників,
посібників, з’явилося чимало автоматизованих навчальних
курсів (АНК), словників та енциклопедій, які можна
використовувати для вивчення іноземної мови. Програмне
забезпечення для вивчення англійської мови розробляється
досить інтенсивно. Вже існує велика кількість різноманітних
програм і курсів, які підтримують комп’ютерне вивчення
англійської мови. Усе існуюче програмне забезпечення
можна поділити на такі види: комп’ютерні словники,
електронні енциклопедії, програми комп’ютерного перекладу,
автоматизовані навчальні курси з англійської мови,
комп’ютерні мовні ігри, автоматизовані тестові системи.
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Окрім того, викладання іноземної мови за допомогою
автоматизованих словників “Longman Exams Dictionary»,
“Longman Business English Dictionary» дозволяє оптимізувати
розуміння
незнайомої
лексики,
створити
позитивні,
сприятливі до навчання ІМ умови за допомогою
інформаційної насиченості мультимедійних засобів.
Дані автоматизовані словники дають можливість
підготуватись до іспитів різного рівня: FCE (First Certificate
in English), CAE (Certificate in Advanced English), TOEFL (Test
of English as a Foreign Language), TOEIC (Test of English for
International Communication), включають різні види тестів з
граматики, аудіювання, перевірка на розуміння читання;
розділ граматики та вправи до кожного граматичного
явища; словник з поширеним поясненням значення
художніх (мистецьких) термінів.
Нові мультимедійні засоби, в яких використовується
аудіовізуальний формат, надають такі можливості, яких
традиційні підручники надати не можуть. Вони дозволяють
створити активне кероване комунікативне середовище, у
якому здійснюється вивчення ІМ. Комп’ютеризоване
навчання ІМ дозволяє контролювати навчальну діяльність
студента з високою точністю і об’єктивністю, здійснюючи
постійний зворотний зв’язок.
Сучасні засоби навчання мають суттєві переваги перед
тими, які застосовувались раніше, оскільки рівень розвитку
технологій запису і відтворення зображення та звуку, перехід
на цифрові носії і програмно керовані засоби відтворення,
забезпечують нині можливості динамічного управління
процесом відтворення навчального матеріалу.
Головною відмінністю засобів навчання нового покоління
є цифровий спосіб зберігання даних, застосування цифрових
носіїв, які забезпечують високу якість, компактність носіїв і
простоту пошуку. Цифрове подання даних уможливлює
гіпертекстове і гіпермедійне подання навчального матеріалу,
яке неможливо реалізувати за інших умов.
Застосування сучасних технологій введення даних
(тактильний екран, сенсорна дошка) дає змогу по новому
реалізувати подання навчального матеріалу, що забезпечує
інтерактивність навчання. Засоби нового покоління це
програмно-апаратні
комплекси,
які
призначено
для
застосування
в
навчально-виховному
процесі.
Дані
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інтерактивні засоби зазвичай складаються з екрана (який
може виконувати функції сенсорного поля), проекційних
пристроїв, комп’ютера та пристроїв відтворення звуку.
Мультимедійна система дає можливість викладачу,
доповідачу, лектору об’єднати три різних інструменти: екран
для відображення навчального матеріалу, звичайну маркерну
дошку та пристрій уведення. Дошка, як екран, дає
можливість демонструвати відео, робити помітки, малювати,
наносити на реальне зображення певні позначки, вносити
зміни та зберігати їх у формі комп’ютерних файлів для
подальшого редагування, друкувати на принтері, розсилати
факсом або електронною поштою. На дошці не просто
зображення, ми можемо його переміщати об’єкти змінювати
їх (збільшувати, зменшувати, розвертати), коментувати
даний процес. Smart-board, дійсно, є неймовірно зручним
інструментом для запису, відображення і аналізу інформації
будь-якого формату [6].
Застосування цих потужних електронних ресурсів (носіїв
інформації) дає змогу значною мірою інтенсифікувати й
урізноманітнити процес навчання. Засоби нового покоління
сприяли вирішенню дидактичних завдань щодо досягнення
студентами комунікативної компетенції, а саме: формування
та удосконалення знань, умінь та навичок читання,
аудіювання, монологічного і діалогічного мовлення; здобуття
країнознавчих знань, історії мистецтва, культури ділового та
професійного спілкування тощо.
Дедалі більшої актуальності набуває підвищення ролі
творчої взаємодії викладачів і студентів, застосування
інформаційних
технологій
навчання
та
ефективної
організації самостійної роботи, яка вчить відповідальності,
гнучкості мислення, уміння синтезувати інформацію,
виділяти головне, визначати пріоритети, прагнути до високої
самореалізації. Мультимедійні засоби та Інтернет у реалізації
концепції самостійної роботи студентів має цілий ряд
переваг: варіативність застосування на різних етапах
навчання, можливість застосування на будь-якому етапі
роботи на практичному занятті, навчальний матеріал краще
сприймається
і
легше
запам’ятовується
студентами,
економне використання навчального часу, індивідуалізація
навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння,
темпу роботи.
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Ресурси
нових
засобів
навчання
підвищують
пізнавальний інтерес студентів і мотивацію до подальшого
навчання. Значну роль відіграє емоційний аспект навчання
для студентів-митців, художників, дизайнерів. Позитивні
емоції стимулюють навчальну діяльність, підвищують рівень
запам’ятовування навчальної інформації і сприяють розвитку
ефекту її відтворення у спілкуванні. В умовах такого
спілкування такий ефект підсилюється яскравими зоровими
образами і неперервною навчальною діяльністю, до якої
залучені всі студенти [4].
Заздалегідь підготовлені тематичні тексти англійською
мовою, лексичні та граматичні вправи, матеріал
англомовних мультимедійних дисків, аудіо -, відеоматеріали
допомагають активізувати матеріал заняття, закріпити
лексику, граматику, здійснити контроль опрацьованого
матеріалу. Маючи досвід роботи з інтерактивною дошкою,
викладачі іноземної мови можуть визначити її значні
переваги:
• можливість стирати об’єкти з екрану, копіювати та
друкувати необхідний фрагмент; зберігати зроблені помітки
для передачі по електронній пошті, розміщення матеріалів в
Інтернеті;
• демонстрація й нанесення поміток поверх тексту,
зображень, відео демонстрація презентацій, створених
студентами;
• робота з текстом і зображеннями;
• перегляд Web-сайтів;
• створення за допомогою шаблонів і зображень власних
завдань для занять;
• робота
з дошкою дозволяє реалізувати принцип
наочності, виховує естетичний смак;
Використання сучасних засобів навчання нового
покоління
(інтерактивні
дошки)
дають
можливість
викладачам
іноземної
мови
наповнити
новим
перспективним змістом та формою свою професійну
діяльність, активніше застосовувати проблемні, варіативні,
інноваційні методи навчання Отже, завдяки застосуванню
мультимедійних технологій нового покоління можливості
сучасного заняття значно розширюються та інтенсивно
використовувати зворотний зв’язок у навчанні.
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Урізноманітнюються:
збагачується
його
зміст,
прискорюється темп проведення, формуються навички
інформаційної та комунікативної взаємодії, викладач
отримує
можливість
якнайкраще
та
ефективніше
використовувати навчальний час, винаходити оригінальні
методи
викладання,
збільшувати
обсяг
навчального
матеріалу для його засвоєння та використання студентами.
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The article investigates problems of effective introduction of
interactive training equipment of in foreign languages teaching
nowadays. An author analyses the usage of functional
possibilities of interactive board in the process of foreign
language teaching.
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ФЕНОМЕН ІМІДЖУ
В ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Ходанич Л. П.,
к. п. н., доцент
УДК 37. 017. 92
Анотація: У статті робиться спроба класифікувати
імідж особистості в творчих колах. Автор подає
загальноприйняту типізацію іміджу, проектуючи його на
мистецький процес в діахронному та синхронному вимірах.
При описі іміджу митця використано принцип полюсності,
що дозволило здійснити авторську систематизацію цього
явища.
Ключові слова: імідж, іміджелогія, стереотип митця,
харизма.
Імідж – це знакові характеристики особи чи явища, які
на основі ретельно відібраних даних створюють образсимвол, що в міру об’єктивних обставин уже очікується
масовою свідомістю і здатний ефективно впливати на неї [5].
Митець як автор перебуває в постійному діалозі з
суспільством, «розмовляючи» то на рівних, то зверхньо чи
запопадливо.
У полі нашого зору – імідж митця, імідж творчої
особистості як засіб впливу, проте не так впливу митця і
продукту його творчості на суспільство, як навпаки – впливу
самого іміджу як феномена на формування цього ж таки
митця.
Іміджелогія як наука виникла відносно недавно (кінець
ХХ ст.), успішно використавши набутки пропаганди,
психології, соціології, культурології, етики й естетики. Тому
заявлена нами тема є багато в чому новою: жодне відоме
нам дослідження не торкалось її безпосередньо в
окресленому ракурсі, хоча феномен іміджу наприкінці ХХ ст.
досліджувався багатьма науковцями (зарубіжними та
вітчизняними) зі сфери паблік рілейшенз, психології,
соціології, політології, риторики (Л. Браун, Н. Волков, Ф.
Дейвіс, Е. Доценко, О. Зарецька, Н. Куртц, Т. Лебедєва, Г.
Почепцов, О. Ранк, Х. Рюкле, Г. Сагач, І. Соколов, П. Сопер,
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А. Цуладзе, Р. Чалдіні та ін.). Сьогодні накопичено певний
теоретичний і емпіричний матеріал у галузі роботи ЗМІ,
діяльності політичних діячів, проте мало уваги приділено
іміджу в середовищі людей мистецтва: за винятком шоубізнесу, це явище поза полем зору вітчизняної науки. Мета
статті – класифікувати типи іміджу в середовищі творчих
особистостей, узагальнити результати впливу цього явища на
формування творчої особистості в умовах сучасної України.
Дослідник у галузі іміджелогії київський вчений Г.
Почепцов визнає: «Імідж існує тому, що ми самі реагуємо на
нього позитивно. Це просто культивування потрібних
реакцій. І в цілому позитивним аспектом його є те, що обидві
сторони породжують типи поведінки, в котрих самі
зацікавлені. Ніхто не буде створювати собі негативний або
конфліктний імідж. Хоча агресивний імідж може стати
приманкою, але це однаково буде тільки під світлом юпітерів
і доти, поки подобатиметься публіці» [5].
Побудова іміджу як засобу впливу на масову свідомість
відбувається строго за законами пропаганди: недоцільно
витрачатись на руйнування стереотипів, краще будувати
свій стереотип з опорою на уже наявний у масі. Отже,
найкращий спосіб – вивчити стереотип, що уже діє у
свідомості мас, і наблизитись до нього. Політологи знають,
що для виборців краще подавати особистість, а не проблему,
з якою виходить партія на вибори. Людям особистість більш
зрозуміла, краще запам’ятовується. Митець займається –
свідомо чи несвідомо – власним іміджем як іміджем
особистості, проте, примкнувши до групового утворення, він
отримує право на участь у формуванні колективного іміджу.
У суспільтві при цьому постійно існує стереотип митця, що
має помітну «прив’язку» до часу (суспільної формаціїї) і до
території.
Імідж – надто широке явище, він властивий людям,
організаціям, професіям, роду діяльності, країнам, часовим
формаціям і завжди тісно пов’язаний з часом та територією,
суспільною формацією й ідеологічними векторами в ній,
нарешті – з модою на те чи інше в суспільстві, з професійним
престижем і спрямований на масову свідомість. Це
культурний феномен, який дедалі більше заявляє про своє
значення в епоху глобалізації та інформатизації суспільства.
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На сьогодні відомі такі основні типи іміджів:
дзеркальний,
наявний,
бажаний,
корпоративний,
множинний, закритий, харизматичний, міфологічний[5].
Дзеркальний – імідж, властивий уявленню індивіда чи
групи індивідів про себе. Його формула: «Сам себе подаю».
Ми ніби бачимо себе в дзеркалі і пропонуємо суспільству все
краще, виявлене нами ж у нас. Мінус дзеркального іміджу –
в індивіда не завжди складається правильна думка про
власні плюси і мінуси. У середовищі митців маємісце ,
зокрема, явище переоцінки чи недооцінки самого себе, адже
тільки кожен третій, а в середовищі творчих особистостей –
п’ятий-шостий, здатний адекватно себе усвідомлювати.
Наявний – імідж, що витікає з наявних вчинків, коли
думку
залишають
формувати
людям
збоку.
Він
сформульований у народній мудрості: «Не хвали сам себе –
нехай тебе інші хвалять». Це імідж скромних від природи
людей, які не здатні на галас навколо власного імені. В
середовищі митців такий імідж зустрічається значно рідше,
ніж серед людей традиційних професій. Адже цей імідж не
налаштовує особистість на завоювання першого місця в
когорті митців. «Скромністю мощена дорога в нікуди»,–
казали ще в часи античності.
Бажаний імідж відображає те, чого ми прагнемо. Він
властивий організаціям, людям на початковому етапі
входження в соціум, коли про них мало хто що знає. Такий
імідж властивий тим, хто упевнено почувається під
покровительством, хто звикає приймати похвалу і привілеї
без логічних на те підстав – за те, що він родич чи друг
впливової особи. Серед митців це постаті, що «випадково»
отримують звання заслужених, народних, ідуть до вершин
не ціною творчих здобутків, а шукають шляхів, що зав’язані
на особистих стосунках, на близькості до впливових осіб.
Проте цей імідж властивий і будь-кому з тих, хто здатен
ставити знак рівності між власним «Я»-ідеальним і «Я»наявним, іншими словами – має завищену самооцінку. Серед
людей, що формуються біля мистецтва, є велика кількість
псевдомитців (у літературних колах їх називають графоманами), які переоцінюють себе, свої можливості, живуть непідкріпленими амбіціями.
Корпоративний імідж властивий організаціям у цілому,
коли кожна структура працює над іміджем організації. На
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жаль, корпоративні іміджі творчих людей у нашому
суспільстві – імідж художника, письменника, композитора –
сьогодні поступаються
місцем
іміджу
представників
юридичної, банківської, управлінської, конфесійної сфери.
Імідж політика чи представника бізнесу сьогодні значно
вищий, ніж імідж особи, яка є творцем неперевершених
індивідуальних мистецьких шедеврів. Серед творчих людей
впливовими є представники творчих спілок, члени творчої
спілки – Національної спілки письменників, художників,
композиторів – користуються заслуженим авторитетом, адже
щоб пройти в ряди національної спілки, необхідно довести
цілим рядом творчих здобутків свій рівень.
Множинний імідж – це імідж особи як представника
конкретної вузької структури. Коли в корпорації, сім’ї, групі
однодумців усі працюють на спільний імідж цього
об’єжднання людей у спільноту. Проте невдача когось одного
так само відмінусовує частку від спільних набутків. Так,
члени неформальних молодіжних об’єднань в умовах
творчого життя сучасної України на початку заснування
своєї
організації
користуються
як
правило
вищим
авторитетом, ніж згодом, коли «назбирають» багато
«проколів» своїх членів, до прийому яких у свої ряди вони
ставились невимогливо.
Харизматичний імідж (поняття «харизма» введене в
обіг ще М. Вебером на основі вчення З. Фрейда на початку
ХХ ст.; у вітчизняній науці харизмі відповідає поняття
«пасіонарність», описане і досліджене в 30-х рр. ХХст.
ленінградським етнологом Л. Гумільовим) – це імідж людини,
що відкрито жертвує своїм індивідуальним, приватним
заради соціуму, служить ідеї, а не власним цілям. Харизмати,
наділені сильнішим, ніж інші, відчуттям служіння ідеї, здатні
сублімувати природну енергію лібідо, властиву кожній
людині від народження, в продукт креативу. У них, як
правило, «блискучі» творчі біографії, пов’язані зі стрімким
зростанням. Це ті, що залишаються в національній та
світовій історії, в пам’яті багатьох як одержимі ідеєю.
Харизмати – локомотиви суспільного прогресу. Приклад
ідеального харизмата в мистецтві – Г. Сковорода, Т.
Шевченко, Мікеланжело, Піросмані. Це люди, які залишають
далеко позаду середовище, у якому вони народились. «Він
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був сином мужика і став володарем у Царстві Духа»,– так
сказав про велич Т. Шевченка І. Франко.
Харизмат – ідеальний образ вождя, «головного» митця з
вродженими лідерськими задатками, сильної особистості,
яка здатна вести за собою. Часто цю ролдь виконують твори
харизмата як продукт його душі: на них як на взірці
орієнтуються послідовники. Так, у Т. Шевченка в українській
літературі була велика кількість послідовників, як і в митців
зі світовим ім’ям в інших галузях мистецтва. У світі митців
харизмат – непересічний талант або організатор. Харизма як
енергія і харизмат як субліматор є основою геніальності,
виявляється у працездатності та результативності митця.
Композитор І. Стравінський, пояснюючи природу своєї
творчості, визнавав, що талант – це тільки один відсоток
успіху, а 99 відсотків – це праця. Отже, харизмат у
мистецтві повинен мати чималий психосоматичний запас
витривалості,
щоб
витримати
неабияке
життєве
навантаження.
Закритий імідж має тип закритих організацій, тип
людей, що свідомо чи внаслідок свого темпераменту,
характеру, прищепленої їм культури встановлюють відстань
між собою та оточенням. Митець із закритим іміджем
загадковий для громадськості. Те, що недоступне, має
властивість хвилювати: уява людей домальовує приховане.
Людина з закритим іміджем – це своєрідний «Монблан в
тумані». Інколи закритий імідж означає намагання
особистості справляти більш значне враження про себе. З
цією метою деякі мистецькі організації в історії людства
походили на масонські клуби, а окремі митці вели
затворницький спосіб життя. Відомо, наприклад, що
небажання сучасної української поетеси Ліни Костенко
спілкуватись із публікою додає до її мистецького портрету
шарму загадковості, а відтак – притягує тисячі прихильників
до її творчості.
Міфологічний імідж пов’язаний з міфологічними
образами чи рівносильними їм, закладеними в підсвідомості
нації або людини як представника homo sapiens. Так, у всіх
людей незалежно від їх походження глибоко в підсвідомості
закладено архетипи батька, матері, дитини, старшорго брата
чи сестри, жінки-красуні, фурії, чоловіка-воїна, диявола.
Наприклад, якщо митець-метр демонструє своєю поведінкою
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стереотип батька, то й сприймається оточенням як такий:
оточення давно внутрішньо готове до того, щоб мати
«батька». Серед митців трапляються люди, які прагнуть
покровительства незважаючи на свій далеко не юний вік –
так звані «діти». І сигнали їх «дитячої» поведінки легко
сприймаються «батьком», він їм готовий допомагати (на
цьому будуються суспільні утворення – спілки митців, схожі
на модель сім’ї, де виділяються «батько» , «діти», «родичі»).
Отже, імідж – це складний феномен, у якому переплетено
різні фактори. Імідж – це інструментарій «спілкування»
митця з масовою свідомістю, типом іміджу задається манера
поведінки, формуються найбільш ефективні типи ролей.
Саме тому імідж часто утрирує образ професіонала, даючи
підказки масовій свідомості, спрямовуючи інформацію в ті
точки, які є найбільш значущими для мас. В особі одного
митця можливе відображення всіх описаних вище типів
іміджів.
На думку дослідників, «імідж взагалі будується на
контрасті»
[5,49],
він
стає
видимим
тільки
на
антагоністичному фоні, причому антагоністичний фон – це
теж імідж, тільки «інший», «чужий».
У середовищі митців такими контрастними полюсами, на
наш погляд, виступають:
• «молодий» – «старий» (стосується в першу чергу віку,
проте властиве й сповідуванню поглядів, манері поведінки);
• «вихователь» – «провокатор» (перший сповідує вічні
цінності, інший, навпаки, підриває моральні устої, традиції);
• «традиціоналіст»
–
«новатор»
(перший
часто
сприймається як прив’язаний до досвіду, канону, а другий –
як «легкий», незалежний від досвіду й канону);
• «талант» – «ремісник» (при цьому ознаки таланту у всі
часи та у всі епохи пов’язувались з чітко установленими
рисами, провідною з яких є креативність, а ремісниками
називали тих, хто в процесі вправляння набував досвіду, але
не мав креативності);
• «прибічник правлячої влади» – «опозиціонер».
У цій схемі особливо важливою є полюсність «вихователь»
– «провокатор». Як стверджує Г. Г. Гадамер, будь-який твір
мистецтва з точки зору його виховних функцій для
формування суспільної свідомості виступає або «релігією
освіти», або «засобом провокації» суспільної думки [3,55]. За
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цим же принципом митець може набирати символічного
образу «вихователя» чи «провокатора». «Вихователь» своєю
творчістю,
поведінкою
демонструє
наближеність
до
панівного
в
суспільстві
виховного
ідеалу,
що
є
конструктивним і бажаним. Виховний ідеал залежить від
суспільної формації. За визначенням вітчизняного педагога
Г. Ващенка, українському суспільству властиві наступні
виховні ідеали: етнічний, або народний, християнський,
комуністичний,
новий
морально-етичний
(як
сплав
християнського та етнічного в умовах сучасності) [1].
На відміну від «вихователя», «провокатор» відкидає
основні постулати панівної культури, входить у роль
«поганого
хлопчика»,
сповідує
контркультуру,
яку
ідентифікує як нову чи як субкультуру молоді, населення
окремого регіону, принижуваного класу, верстви, прошарку
чи декласованих елементів тощо. При цьому його манери
виходять далеко за адаптаційне поле традиційної культури.
Такий митець входить у образ, що йде в розріз із етикою, він
демонстративно не сприймає типові правила гри у своїй
сфері, вступає у конфлікт з владою. Бурхлива поява
«провокаторів» властива мистецтву в переломні революційні
часи. Так, наприклад, відзначались роки початку ХХ
століття,
передреволюційні
і
революційні
(лозунг
Пролеткульту – «Пушкіна і Шевченка – на смітник історії!»). У
часи ж стабільності перед ведуть «вихователі», які
спираються на панівну ідеологію, пануючі традиції,
декларативно чи недекларативно пропагують їх у своїй
творчості. Між «вихователями» і «провокаторами» ведуться
ідеологічні суперечки, які виливаються у творчі конфлікти та
кризи. Так, у наш перехідний час багато обласних
організацій Національної спілки письменників, де перед
ведуть традиціоналісти-«вихователі», відчувають тиск з боку
«провокаторів», у рядах яких діють ті, що пов’язують свої
творчі невдачі з тиском з боку правління, молодь, якій
хочеться відбутись без зайвих перешкод і випробувань,
опозиціонери різного походнення, більшість з яких – це
люди, що намагаються установити свою, «нову», шкалу
цінностей і пропагують гасла, чимось схожі на гасла
Пролеткульту. В Росії творчі спілки в пострадянський період
розпались на кілька організацій, у Білорусії цей процес
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диктаторськи
«вирішив»
президент
А.
Лукашенко,
розпустивши спілку письменників своїм указом.
Молодий митець як творча особистість сьогодні ще на
початку творчого шляху стає перед вибором власного іміджу,
він свідомо чи волею умов потрапляє під вплив відомих
митців, часто «тоне» в наслідуванні творчої манери свого
кумира. Індивідуальний імідж молодого митця, що
формується, визначається перш за все впливами постатей,
яких він обирає собі за ідеал. Як правило, у період
становлення молодь проходить шлях від «провокатора» до
«вихователя». Це визнає більшість відомих письменників,
художників у автобіографіях [4]. Причому чим сильніший
креативний заряд молодого митця, тим швидше він
проходить цей шлях. Проте багато хто з них так до кінця й
не
виходить
за
рамки
провокаційного
мистецтва,
перейшовши в розряд «опозиціонерів», намагаючись
доводити в протистоянні перевагу власних естетичних
правил
над
загальноприйнятими.
Тільки
талантамхаризматам вдається відстояти себе в такім іміджі, більшість
же тих, кого означають поняттям «ремісник», зникає з арени
мистецького процесу. Тут бачимо, як імідж «провокатора»
скоріше перешкоджає, а не допомагає творчій особистості
реалізувати свої задатки.
Полюсність «традиціоналіст» – «новатор» штовхає деяких
митців як до крайнього захоплення формою, так і до повного
нехтування нею, до пошуків на лінії синтезу, до паратворчих
діянь, що переростають у дивацтва. «Нехай гірше, але інше»,
– девіз такого типу. Так, відомий приклад, коли один із
київських художників нав’язав своє живописне полотно
космонавту і наполіг на тому, щоб картина побувала в
космосі, а згодом виділявся на фоні інших сучасних митців,
пропонуючи покупцеві кожну свою роботу як неординарну: у
космос же будь-що не возять. Інший посередній живописець
малює свої полотна на морському дні, намагаючись цим
дивувати поціновувачів та критиків. Один із письменників
створює свої поезії в стані екстриму –звисаючи, наприклад,
зі скелі над морем. У колі новаторів модно малювати на
людському тілі, створювати композиції та скульптури з
льоду, сміття тощо, включати в композицію випадкові речі
чи навіть горизонт. Новатор експериментує з собою, своєю
свідомістю, тілом, вживаючи засоби впливу на власний
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психічний стан, штучно викликаючи ейфорію, яка
сприймається ним помилково за натхнення. Він виступає
руйнівником усталених норм та цінностей, стимулює
неспокій як у творчому світі, так і в суспільстві загалом,
гостро потребує однодумців та прихильників, хоча
демонструє протилежне.
Ступінь самостійності митця різний, проте свобота
творчості вимагає максимальної відірваності від уже
відомого й пройденого. «Взірців для творчості та
наслідування не мала, не маю та не бажаю мати. Творчість –
це навіть не як група крові (вона в багатьох однакова). Це
має бути, як Душа, єдина та неповторна. Як дух, творений
Богом»,–заявляє Катерина Мотрич [4, 107]. Проте багато хто з
тих, хто давно відбувся, зізнається, що на початку творчого
шляху обирав собі за орієнтири когось із відомих [4].
Отже, в середовищі мистецтва діє сильний феномен
взаємодії духовного світу митця та соціуму – імідж, складне
багаторівневе явище, який, виступаючи формальним
вираженням мистецтва, впливає на його змістові утворення,
формує поля взаємовпливу мистецтва та соціуму. Імідж
виступає як виявом творчості митця, так і засобом впливу
на цю творчість водночас, тому цей феномен необхідно
враховувати як при вивченні життєвого шляху окремого
митця, творчого угруповання, школи, так і при аналізі епохи
в її зв’язках із суспільною формацією.
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Анотація. У статті крізь призму педагогічної та
мистецької майстерності розкривається багаторічна діяльність
видатного педагога образотворчого мистецтва Закарпаття –
Золтана
Баконія.
В
умовах
позашкільного
закладу
напрацьовувалися та удосконалювалися ефективні методики
художньо-естетичного розвитку дітей різних вікових категорій,
визнані сучасниками та послідовниками педагога-митця. З. С.
Баконій постає як видатний популяризатор закарпатської
художньої школи серед дітей та юнацтва, людина, яка
продовжила її традиції, виховавши нові покоління майстрів
образотворчості.
Ключові слова: позашкільна художня освіта, дитяча
творчість, педагогічна майстерність, образотворче мистецтво.

Педагогічна наука на сучасному етапі свого розвитку
повинна враховувати традиції та здобутки педагогів
попередніх десятиліть, досвід яких має зберігатися у
скарбниці майстерності нинішніх і майбутніх поколінь. Його
поширення має стати передумовою подальшої активізації
творчо-пошукової
педагогічної
діяльності
в
галузі
національної освіти і виховання задля розвитку науки та
системи освіти.
Історія покликана не допустити втрати безцінних
мистецько-педагогічних пластів спадщини своїх яскравих
постатей, до яких, поза сумнівом, належить Золтан
Степанович Баконій (1916–1989 рр.) – незмінний керівник
студії образотворчого мистецтва Ужгородського палацу
піонерів у 1947-1989 роках, заслужений вчитель України,
педагог-новатор, який сформував та втілив у практику
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цілісну систему позашкільної художньої освіти в Закарпатті,
дав путівку в життя як визнаним у наші дні представникам
закарпатської школи живопису – професійним художникам,
так і тисячам своїх колишніх гуртківців, які завдяки
педагогу-художнику
долучилися
до
високих
взірців
образотворчого мистецтва та духовності і несуть цей досвід
по життю, передаючи наступним поколінням у спадок.
Понад 8 тисяч вихованців впродовж 1947-1989 років
пройшло через студію Золтана Степановича Баконія, який
своєю педагогічною майстерністю відіграв визначальну роль
у формуванні дитячого світогляду, виявленні та розвитку
художніх талантів. Для частини юних художників педагог
відкрив професійні орієнтири, решті привив на все життя
любов до прекрасного, високий естетичний смак як елемент
гармонійно
розвиненої
особистості.
Завдяки
плідній
багатогранній художньо-педагогічній діяльності керівника
студії понад 400 учнів стали відомими художниками,
архітекторами, скульпторами, художниками-педагогами,
мистецтвознавцями, театральними декораторами, творцями
народного мистецтва.
Окремих аспектів діяльності З. Баконія у мистецькопедагогічному вимірі торкалися дослідники педагогіки П.
Ходанич [33], І. Небесник [27], С. Федака [32], С. Жупанин
[23], А. Васильєва [18], В. Бурч [16], І. Голод [20], але
широкого,
повного
розкриття
системи
художнього,
естетичного виховання школярів в умовах позашкільного
закладу освіти так і не було зроблено. Великий резонанс його
діяльність мала і в періодичній пресі 1950-х – 1980-х років.
Продовжуючи зусилля по збереженню для нащадків пам’яті
педагога-митця, в ході дослідження віднайшлися та введені
у науковий обіг безцінні матеріали особистого архіву З.
Баконія, дбайливо збережені його родиною.
Сьогодні, коли з висоти понад двох десятиліть, педагог з
розряду сучасників перейшов в категорію людини-легенди,
аналізуючи та узагальнюючи його методику, різноманітні
форми й методи роботи, є всі підстави говорити про
створення ним цілісної системи художньої освіти школярів в
умовах позашкілля Закарпаття, яка охоплювала всі вікові
категорії школярів – дітей, підлітків, юнацтва.
Концептуальні підвалини педагогічного процесу в системі
позашкільної художньої освіти З. Баконія базувалися на
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гуманізмі, повазі до особистості кожної дитини, вірі в її
творчі можливості, визнанні її унікальності й неповторності,
а також в створенні сприятливих умов для розкриття
потенційних можливостей школярів.
Золтан Баконій вважав, що мистецтво необхідне кожній
людині, воно ушляхетнює думки і відчуття особистості –
звідси піклування пріоритетно про всебічний гармонійний
розвиток дитини, а надалі – привиття художньо-професійних
навичок. Педагог у дітей із ранніх років розвивав поняття
мистецтва, естетичний смак, привчав до активного бачення
навколишнього
світу,
що
в
результаті
обов’язково
позначалося на загальній культурі школярів. Нерозривними
складовими діяльності педагога були аудиторні заняття в
Ужгородському Палаці піонерів, під час яких засвоювалися
ази професійної художньої підготовки за традиційними
методиками, успадкованими від засновника закарпатської
школи живопису Й. Бокшая (який, до речі, був вчителем
Баконія З. С), за передовим педагогічним досвідом та
власними авторськими розробками, адаптованими до
особливостей занять в умовах студії для шкільного віку
(молодшого – від 4 до 6 років, молодших школярів – від 7 до
10 років, дітей раннього підліткового віку – 5-6 класи (10-12
років), старшого підліткового віку – 7-9 класи (13-14 років) і
учнів старших класів, що включав період ранньої юності (1517 років) [9].
Плани і програми для позашкільних навчальних закладів,
на відміну від стабільних шкільних, мали більш гнучкий
характер, тому вони розроблялися і оновлювалася педагогом
в залежності від тогочасних ідеологічних настанов, останніх
досягнень науки і техніки, нових тенденцій в культурі,
національних традицій, враховували психолого-педагогічні
характеристики дітей, їх інтереси і творчий потенціал, а
також власний педагогічний досвід. У методичних листах до
програм для позашкільного закладу давався аналіз тем для
кожної вікової групи [6; 8]. Також Баконієм З. С. була
розроблена програма з образотворчого мистецтва для
початкової (1-4 класи) та середньої ланок (5-6 класи)
загальноосвітньої школи на 1966-1967 н. р. [4], оскільки
паралельно з основним викладанням в позашкільному
закладі, Золтан Степанович навчав малюванню і в середніх
школах №1,2 м. Ужгорода.
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Вивчення основ образотворчої грамоти в студії Золтана
Баконія проходило через усі складові системи естетичної
культури: починаючи від формування естетичних відчуттів,
сприйняття, уявлень, емоцій, вироблення вмінь та навичок
аналізувати, синтезувати, порівнювати, освоєння існуючих
естетичних цінностей і створення нових до розвитку
практичних умінь та навичок, формування творчих
здібностей. У практичній роботі керівник застосовував дві
форми мистецької самодіяльності: естетичне споглядання,
переживання і творчість. Якщо естетичне споглядання
виявлялося у здатності спостерігати й розуміти красу в
оточуючій дійсності, то мистецька творчість передбачала
активну творчу діяльність особистості в образотворчій галузі.
Яскравою рисою навчально-виховної діяльності Золтана
Баконія
було
широке
застосування
народознавчого
матеріалу, яким так багате полікультурне Закарпаття.
Педагогічно дієвими були заняття, де вивчалися духовні
скарбниці рідного краю, народні художні традиції,
декоративно-прикладна діяльність та зустрічі з тими, хто
зберігав культурну національну спадщину, примножував її.
Художня освіта школярів в системі З. Баконія
передбачала цілісність, складовими якої були ґрунтовні
академічні знання з живопису, графіки, скульптури,
декоративно-прикладного мистецтва. Практична діяльність
педагога та юних митців в реалістичному, декоративному
малюванні (у різних стильових напрямах від абстрактних до
асоціативно-виражальних) використовувала широкий спектр
художніх технік і матеріалів. Саме малювання з натури З.
Баконій вважав головним методом наочного навчання та
засобом набуття майстерності в передачі формоутворення [2,
С. 7]. Другим за важливістю різновидом малювання в
системі навчання образотворчості педагога, було творче
малювання, зокрема, тематичне та по пам’яті, яке, як вид
образотворчої діяльності, забезпечував найбільший розвиток
учнів,
збагачував
інтелект
студійців
через
творче
переосмислення особистих почуттів, переживань, розумінь і
оцінок оточуючого життя [10, С. 4]. По-особливому Баконій
ставився до декоративного малювання, адже воно давало
можливість пов’язати навчання з вихованням на традиціях
народного
і
декоративно-прикладного
мистецтва,
відповідало пізнавальним інтересам дітей, збагачувало їх
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художнє сприйняття, спонукало до естетичних переживань і
творчої діяльності [12]. У методиці навчання образотворчості
окремим видом занять виступало й знайомство з кращими
творами художників минулого і сучасного на той період
часу. З. С. Баконій, розвиваючи художню культуру студійців,
обов’язково органічно поєднував цей вид навчання із
виконанням практичних завдань [12, С. 7]. У бесідах про
мистецтво різної тематики розкривалися зміст картини,
давалися біографічні дані про митця, віднаходилися цікаві
факти з його життя. Про видатних майстрів пензля педагог
розповідав так, що кожен учень бачив, що крім таланту,
потрібна також велика наполеглива праця, що спонукало
школярів до подальшого серйозного навчання.
Розмаїття цілей і задач, які реалізовував в своїй
педагогічній діяльності Золтан Баконій, вимагало й
змістовної багатоманітності форм організації навчальновиховного процесу. В практиці роботи гуртка-студії з роками
удосконалювалися
традиційні
та
напрацьовувалися
принципово нові форми, які набували великої популярності
серед дітей і, подекуди, виступали головним стимулом та
заохоченням в досягненні творчих результатів. До широко
використовуваних
форм
позастудійного
навчання
відносилися пленерні екскурсії, походи по рідному краю;
організація і робота табору «Юний художник»; проведення
мистецьких тематичних вечорів, присвячених творчості
художників, що сприяло долученню дітей до скарбів
вітчизняної та світової культури; участь у мистецьких
конкурсах різних рівнів на кращий малюнок; зустрічі з
закарпатськими художниками і відвідування їх майстерень;
культпоходи в обласну картинну галерею, на виставки,
організовані Спілкою художників, обласним будинком
народної творчості; колективне малювання на асфальті;
олімпіади з образотворчого мистецтва, організація звітних
виставок художньої творчості дітей [13].
Педагогічна ефективність навчальної діяльності в студії
Баконія З. С. підкріплялася різними формами практичного
закріплення набутих знань та навичок на творчих заняттях,
а також під час проведення творчих пленерних екскурсій,
докладну методику яких, як і навчальних занять, розробив З.
Баконій. Щорічні творчі екскурсії, які практикував З. С.
Баконій в 1950-1960-х роках залучали не всіх студійців, а
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переважно учасників обласних і республіканських виставок
дитячої художньої творчості. Охопити всіх бажаючих було
неможливо. Ентузіазмом, невтомністю та педагогічним
новаторством педагога практика пленерних екскурсій
переросла наприкінці 1960-х років у організацію та роботу
єдиного в Україні республіканського, а згодом, міжнародного
профільного дитячого табору «Юний художник», який набув
беззаперечне педагогічне визнання та одностайне схвалення
мистецької громадськості [19]. Особливою рисою його
діяльності
стала
творчо-педагогічна
співпраця
із
сучасниками – корифеями закарпатської школи живопису Й.
Бокшаєм, А. Коцкою, Ф. Манайлом, А. Кашшаєм, З.
Шолтесом, багатьма іншими, чия участь привносила
атмосферу неповторного колориту, високого ґатунку,
трансформованого у відповідальну творчість дітей, які
прагнули дотягнутися до рівня знаних майстрів. В таборі
відпочило і розвинуло творчі здібності понад 7000
переможців міських, районних та обласних конкурсів на
кращий малюнок, олімпіад з образотворчого мистецтва, а
також
учасників
республіканських,
всеукраїнських,
міжнародних виставок дитячої художньої творчості [25]. Тут
перебували юні таланти з Київського палацу піонерів та
школярів ім. Островського [26], Харкова, Дніпропетровська,
Сімферополя, Луганська, Донецька, Львова, Житомира,
Ворошиловграда, Полтави, Вінниці, Сум, Миколаєва,
Запоріжжя, Херсона, Криму, Північної Осетії [22], пізніше –
групи дітей для відпочинку та творчості зі Словаччини,
Угорщини. Найкращі роботи юних художників, які
виконувались під час перебування в таборі, продовжували
експонуватися на виставках дитячого малюнка різних
рівнів, високо оцінювалися фахівцями. Доброю традицією
було проведення конкурсу малюнку на асфальті із широким
залучення до участі дошкільнят та школярів міста [34]. За
ініціативою Золтана Баконія, для стимулювання розвитку
образотворчого мистецтва, обласним відділом народної
освіти та інститутом удосконалення кваліфікації вчителів
почали і надалі регулярно проводилися олімпіади з
образотворчого мистецтва серед учнів перших – шостих
класів. З метою популяризації дитячої творчості, більшої
зацікавленості учнів у результатах своєї роботи, проводилися
персональні та колективні виставки малюнків студійців у
251

залах Палацу піонерів, які виливалися в постійну
демонстрацію творів юних художників та скульпторів і стали
своєрідним показовим екзаменом на кращу фантазію,
сміливість
виконання
та
володіння
художніми
характеристиками. Роботи студійців з живопису, рисунку,
скульптури, різьби по дереву з кожним роком демонстрували
зростаючу
майстерність
виконавців,
радуючи
життєрадісним світосприйманням, свіжістю фарб [15].
Надзвичайно полюбляли юні художники відвідування
персональних виставок закарпатських художників – Й.
Бокшая, З. Шолтеса, Ф. Манайла, де екскурсоводами
виступали самі митці – живі класики, що справляло
враження на дітей і заохочувало до подальшого поступу
мистецькою стежиною [14]. Загалом, творче партнерство з
художниками
стало
новою
методичною
концепцією
художньої творчості в практиці студії. Вони залучалися до
навчальної діяльності зі студійцями і демонстрували власний
досвід в умовах творчих майстерень, пленерних екскурсій,
спільних виставок.
Тісні зв’язки гурток-студія підтримував і з Ужгородським
училищем прикладного мистецтва, його викладачами, під
керівництвом яких багато вихованців, згодом, продовжувало
професійне навчання. Всі зазначені форми діяльності носили
далеко не стихійний чи випадковий характер. Існувала їх
продумана координація, задля якої було створено «Клуб
любителів мистецтва» Палацу піонерів під незмінним
керівництвом З. С. Баконія з метою розвитку ініціативи
школярів, їх самостійності, залучення до організації і
проведення масово-виховної роботи серед учнів шкіл міста
засобами
образотворчого
мистецтва.
Силами
клубу
організовувалися мистецькі заходи, присвячені життю і
діяльності видатних художників із показом наочного
ілюстративного матеріалу, кінофільмів, репродукцій картин,
діафільмів,
діапозитивів,
запрошувалися
художники,
мистецтвознавці,
які
доповнювали
програму
своїми
виступами [5].
Всі форми були спрямовані на створення кращих
якостей дитячого життя на основі творчих ініціатив, доброї
волі всіх і кожного, на основі принципів самоорганізації і
максимального збільшення досвіду дитини, духовної єдності
особистості в колективі у спільній цікавій діяльності і
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відпочинку. Різноманітність форм навчання була одною з
найбільш
привабливих
рис
системи
образотворчого
навчання Золтана Баконія. Всі вони були підпорядковані,
крім основного завдання – оволодіння художнім мистецтвом,
ще й завданням популяризації мистецтва, естетизації життя
школярів та наповнення його творчим змістом, створення
атмосфери свідомої творчості з претензією на професійне
мистецтво та інформування широкої громадськості про
роботу та успіхи студії Палацу піонерів [6].
З роками робота художньої студії все більше виходила за
межі Палацу піонерів. Згодом, за ескізами студійців
оформлялися свята, ювілеї, друкувалися запрошення до
різноманітних заходів. Це щоразу популяризувало роботу
юних художників та їх керівника. До визначних дат
регулярно організовувалися і проводилися конкурси на
кращий малюнок і скульптуру серед школярів міста, в яких
брали участь понад 300 учнів та дошкільнят [30]. Студію як
неординарне явище відвідували закордонні делегації з
Чехословаччини, Німеччини, Канади, інших країн. Малюнки
студійців прикрашали сторінки календаря «Карпати»,
журналів «Образотворче мистецтво», «Барвінок», «Піонерія».
Підтвердженням ефективності діяльності Баконія З. С.,
на основі якої формувалася цілісна педагогічна система
художньо-мистецького виховання є й участь студійців у
республіканських, всесоюзних виставках дитячої художньої
творчості, що регулярно проводилися в радянські часи, а з
1956 року – в понад 50-ти міжнародних виставках Європи,
Америки, Азії [24;29]. Загалом, біля 7 тисяч малюнків від 800
авторів-студійців експонувалися, за даними керівника студії,
директорів Ужгородського палацу піонерів, Закарпатського
обласного відділу народної освіти та Республіканського
учбово-методичного кабінету художнього виховання дітей
Міністерства освіти УРСР на виставках у Австрії, Алжирі,
Афганістані, Англії, Бельгії, Болгарії, Голландії, Греції, Індії,
Іраку, Ірані, Італії, Західному Берліні, Камбоджі, Канаді,
Кіпрі, Китаї, Кенії, Кореї, Кубі, Лаосі, Лівані, Лівії, Малі,
Марокко, Мексиці, НДР, Новій Зеландії, Норвегії, ОАР,
Пакистані, Парагваї, Польщі, Румунії, Сирії, США, Судані,
Таїланді, Того, Тунісі, Туреччині, Угорщині, Уругваї,
Фінляндії, Франції, Цейлоні, Чілі, Чехословаччині, Швейцарії,
Швеції, Югославії, Японії [31]. Окрім великого мистецького
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інтересу з боку громадськості до дитячої творчості, про
педагогічну ефективність системи художньо-естетичного
виховання З. С. Баконія говорять чисельні відзнаки успіхів
студійців у вигляді грамот, медалей, призів, премій від
освітянських, профспілкових, комсомольських комітетів,
«Українського товариства дружби та культурних зв’язків із
закордонними країнами», Червоного Хреста, відзнак
редакційних колективів «Піонерської правди», «Зірки»,
«Піонерії», «Барвінок» «Образотворче мистецтво» [14]. Мали
місце обміни виставками робіт вихованців палаців піонерів
міст ЧССР – Міхаловець та Братислави, Кошице, та УНР –
Ніредьгаза, що сприяло зміцненню гуманітарних зв’язків між
країнами та сусідніми прикордонними регіонами [1].
«Малюнки студійців побували на всіх континентах у більш як
п’ятдесяти країнах світу. З цих подорожей вони поверталися
на Батьківщину з десятками призів та дипломів лауреатів»
[26]. У 1980 році 70 робіт було представлено на виставці у м.
Ніредьгаза в період проведення Днів Закарпаття в Угорській
Народній Республіці, у Києві, на ВДНГ, в Будапешті,
Дебрецені (УНР), в ЧССР [25].
Не забарилася й держава з визнанням ефективності та
результативності діяльності педагога, присвоївши З. С.
Баконію звання Заслуженого вчителя школи Української РСР
в 1965 році.
Ще одним підтвердженням ефективності системи
художньої освіти Баконія З. С. стало професійне становлення
понад 400 вихованців, які по завершенню навчання в студії
Палацу піонерів, продовжили його в Ужгородському
художньому училищі (сьогодні Коледж мистецтв ім. А.
Ерделі), Київському інституті прикладного мистецтва
(сьогодні Національна Академія мистецтв), у Львівському
інституті прикладного мистецтва (зараз Львівська академія
мистецтв), Московському вищому художньому училищі ім.
Сурікова та інших вищих художніх закладах Одеси,
Харкова,
Івано-Франківська,
стали
професійними
художниками,
скульпторами,
архітекторами,
мистецтвознавцями, а для решти художнє захоплення
залишилось творчою насолодою на все життя, спогадами в
душі про чудову пору творчості в студії «чарівника дитячих
мрій» Золтана Степановича Баконія [21]. Серед колишніх
вихованців студії в сучасній мистецькій царині добре
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відомими є архітектор Томчаній М. М.; лауреат обласної
премії ім. Д. Вакарова та республіканської премії ім М.
Островського, художник-графік, викладач Закарпатського
художнього інституту Скакандій В. Ю.; скульптор, викладач
Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатського
художнього інституту Маснюк І. Д., Петрецький В. В.,
художниця Пуглик – Белень М. І., московський кераміст
Яшкіна Л. І., Чувалова Т. Ф., Асталош Є., продовжувачі
традицій закарпатської школи живопису художники Віг І.,
Ганзел В., Шолтес С., Кашшай С., Клиса І., Пушкар В., Ганзел
В., Вовчок В., Біба С., Павлишин В., Чундак М., Ігнат І.,
Гойда А., Надь В., Коломийцева Н., Лович М., Пушкаш В.,
Черній Й., Пуглик-Белень М. та багато інших. Їх здобутки є
свідченням високої професійної підготовки та якості
викладання, що існувала в студії образотворчого мистецтва
З. С. Баконія [33].
В особі Золтана Баконія українська педагогіка має
видатного представника, розробника цілісної системи
позашкільної художньої освіти, автора низки нових
концептуальних
підходів
до
організації
навчальнорозвиваючого процесу виховання дітей різних вікових
категорій, практично втілюваних у роботі керованої ним
образотворчої студії. Виходячи з ідеї раннього залучення
дітей до художньої творчості, активної зацікавлюючої ролі
батьків,
потреби
прищеплення
юним
художникам
професійних знань змалечку в умовах позашкільної
гурткової роботи, різноманітних підходів до навчання,
педагог довів ефективність їх поєднання в єдиному освітньовиховному процесі продовж 42 років невтомної праці на
мистецько-педагогічній
ниві.
Спадщина
педагога
є
унікальною в своїй універсальності, ґрунтовності та цінності
для розвитку позашкільної художньої освіти, вона продовжує
бути актуальною і потребує глибокого вивчення, збереження
та використання у процесі відродження української
національної освіти в сучасних умовах.
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Transcarpathian teacher of fine art opens up in the article
through the prism of his pedagogical and artistic trade . In the
conditions of out-of-school education the effective pedagogical
methods were developed for different age-old categories of the
children. They were recognized by his contemporaries and
followers.
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