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«Ерделівські читання» – щорічна (з 2003 року) науково-

практична конференція Закарпатського художнього інсти-
туту, що має статус міжнародної з 2006 року. Конференція 
носить ім’я Адальберта Ерделі – основоположника закарпат-
ської мистецької школи, засновника першого художнього ос-
вітнього закладу в краї, письменника, філософа, мистецтво-
знавця. 

На пленарних і секційних засіданнях, що збирають євро-
пейську та українську мистецьку еліту, ведеться предмет-
на розмова про митців і їх творчість, накреслюються шляхи 
розвитку мистецтва, його інтеграції у світовий художній 
процес, формується мистецьке середовище, яке здатне на 
рівні аналітичних, концептуальних дискурсів вести діалог 
про багатобарвність, самодостатність та самобутність ук-
раїнського мистецтва, його минулого, сьогодення і майбут-
нього.    

Матеріали попередніх конференцій були опубліковані у 
форматі спецвипусків «Вісника Львівської національної акаде-
мії мистецтв». Це – вже третій випуск «Наукового вісника За-
карпатського художнього інституту».  

Проведенню конференцій активно сприяють відповідні 
управління Закарпатської обласної державної адміністрації.  
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РІШЕННЯ 
Міжнародної науково-практичної конференції 

«Ерделівські читання» 
14-16 травня 2012 р., м. Ужгород 

 
Заслухавши та обговоривши усі запропоновані доповіді і висту-

пи, Міжнародна науково-практична конференція констатує на-
ступне. 

Сьогодні особливої актуальності набуває питання збереження 
культурного середовища в Україні. У цьому значну роль можуть 
відігравати художні вищі навчальні заклади за умови обдуманого 
ставлення до них з боку держави. Тенденція зведення мистецтва 
до рівня зовнішньої атрибутики, якою користуються з нагоди пев-
них дат чи презентацій, є пагубною для розвитку професійного 
мистецтва. 

Висловлюючи стурбованість таким розвитком культури сьо-
годні, учасники конференції прийняли наступне рішення: 

1. Специфіка викладання спецдисциплін в художніх закладах 
пов’язана з формуванням у студента практичних навиків роботи 
і отримання теоретичних знань. З цієї причини високий рівень на-
уково-теоретичної підготовки викладачів зовсім не визначає рі-
вень мистецької вправності випускника закладу. З метою залу-
чення висококваліфікованих митців до викладацької діяльності 
Закарпатському художньому інституту разом з Київською та 
Львівською академіями мистецтв розробити протягом наступно-
го року і запропонувати до дії принцип надання вчених звань «до-
цент» і «професор» за результатами творчої діяльності митця. 

2. Збереження регіональних шкіл має велике значення для по-
дальшого розвитку української культури. Саме школи забезпечу-
ють передачу художниками-практиками вмінь і навичок, які вони 
самі набули в школі і розвинули протягом творчого життя. З цієї 
причини при прийнятті рішень стосовно профільних мистецьких 
закладів рекомендувати Міністерству освіти і науки, молоді та 
спорту України брати до уваги позицію Національної академії 
мистецтв України. 

3. Декоративно-прикладне мистецтво у житті кожного наро-
ду відіграє особливу роль, адже воно зберігає оригінальну націо-
нальну форму та естетику. Протягом століть воно залишалося 
своєрідним оберегом національної художньої мови і традиції. Мис-
тецькі вищі навчальні заклади залишаються чи не єдиними уста-
новами в країні, що виконують функцію збереження (музеєфіка-
цію) цих творів і на основі наукового опрацювання знаходять шля-
хи використання традиційної національної естетики в сучасних 
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культурних умовах. На думку учасників конференції, цей напрям 
потребує всілякої державної підтримки і сприяння у вигляді про-
грам розвитку, покращеного фінансування та популяризації як в 
Україні, так і за її межами. 

4. Закарпатському художньому інституту, опираючись на  
Програму сталого розвитку Закарпатської області, з метою  роз-
ширення туристичної інфраструктури та залучення інвестицій, 
розробити спеціальну програму, спрямовану на активізацію роз-
витку декоративно-прикладного мистецтва краю.  

5. Беручи до уваги досвід Євросоюзу щодо музеєедукології (му-
зейна педагогіка) та враховуючи сучасний стан функціонування 
подібних установ в Україні, і на Закарпатті зокрема, започатку-
вати нові відносини між мистецькими закладами і музеями з 
тим, щоб останні стали своєрідними лабораторіями з вивчення 
культурно-мистецьких джерел, систематизації, опису та аналізу 
раритетних примірників. 

6. Для створення якісних навчальних посібників із мистецьких 
дисциплін започаткувати робочі міжвузівські об’єднання щодо під-
готовки навчально-методичних видань. Для об’єктивного висвіт-
лення культурно-мистецьких явищ та з метою формування у 
студентів цільного образу української культури залучити до ре-
дакційних рад провідних спеціалістів галузі та представників ук-
раїнської діаспори. 
 
 

Голова Міжнародної науково-практичної 
конференції «Ерделівські читання»  
Ректор Закарпатського художнього інституту  
проф. Небесник І. І. 
 
 
Секретар Міжнародної науково-практичної 
конференції «Ерделівські читання»  
Федоранич В. Ю. 
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І. ПОСТАТІ 
 
 

АДАЛЬБЕРТ ЕРДЕЛІ. ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ 
 

УДК 82: 111.852(477.87) 
 

Іван НЕБЕСНИК,  
професор, ректор Закарпатського художнього інституту, 

м. Ужгород, Україна 
 
Анотація. У статті проаналізовано літературну творчість 

Адальберта Ерделі. Зосереджено увагу на художньо-естетичних по-
шуках та переконаннях автора. Співвіднесено сюжетні колізії літе-
ратурних текстів та біографічних фактів з життя письменника. 

Ключові слова: «Dimon», «Imen», Бог, кохання, мистецтво, нескін-
ченність, модернізм, експресіонізм, інтелектуальне мистецтво, мис-
тецька освіта. 
 

Художнику і засновнику художньої освіти Закарпаття Адаль-
берту Ерделі у 2011 р. виповнилося 120 років з дня народжен-
ня. Цей рік в Україні було проголошено роком Ерделі. Шану-
вальників творчості художника, мистецьких критиків не пе-
рестає дивувати ця особистість, фактори формування її в 
умовах провінційного Закарпаття першої половини ХХ століт-
тя, а також визначні результати її діяльності на ниві мистецт-
ва й освіти. Сам Адальберт Ерделі наголошував, що він поді-
ляє думку Оскара Уайльда про мистецтво: «Справжній худож-
ник носить у собі ознаки всіх видів мистецтв», а не тільки, на-
приклад, знання рисунку чи кольорознавства. Ерделі ствер-
джує, що знання тільки одного виду мистецтва можна засвоїти 
методом навчання. Справжній художник, на його думку, пови-
нен однаково розумітися в літературі, в музиці, у всіх видах об-
разотворчого мистецтва… Художник може по-різному виража-
ти свої почуття – криком, плачем, радісними зойками. «Наскіль-
ки маленьке бажання може заставити звучати велику струну 
почуття в людині – настільки є великим митець» [1; с. 28]. Свої 
почуття художника Ерделі порівнює із почуттєвим світом 
симфоній Бетховена, циклами опер Вагнера, фугами Баха, різ-
нобарвними і мелодійними творами Пуччіні, Сметани, Чай-
ковського, з «кольоровими струнами кохання» Шопена, зі спо-
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коєм мелодії Шуберта, Шумана, Брамса, з рапсодіями Ліста, 
революційними дисонансами Кодая і Бартока, творами Дебю-
сі, що віддають одеколоном…» 

Той факт, що поряд з образотворчим мистецтвом Адальберт 
Ерделі творив і в галузі художньої літератури, в т. ч. писав ро-
мани з елементами автобіографізму, дає чудову можливість пі-
знати набагато краще внутрішній світ маестро. Літературні 
твори А. Ерделі, окрім щоденників, опублікованих у 2007 році, 
йдуть до читача вперше у книзі «Imen» завдяки Магдалині Ер-
делі, яка зберегла рукописи свого чоловіка і передала їх пра-
цівникам Закарпатського художнього інституту. Щоб вповні 
зрозуміти Адальберта Ерделі, на нашу думку, читачам варто 
спочатку ознайомитися з творами Оскара Уайльда, в першу 
чергу прочитати роман «Портрет Доріана Грея», який постійно 
згадує сам А. Ерделі. Окрім цього, ми маємо на увазі також 
ситуацію, що панувала на межі ХІХ і ХХ ст. в галузі культуро-
логії під впливом творів Освальда Шпенглера (1880-1936), 
особливо його відомого твору «Присмерк Європи», що відгуку-
вався на апокаліптичну злобу дня.  

Завершивши початкову освіту в народній школі, діти за-
карпатських інтелігентів переважно продовжували навчання 
в гімназіях. Юний Бейла став студентом Мукачівської гімна-
зії, де також навчався майбутній художник Йосип Бокшай. 
Учителем рисунку там працював Тібор Калмар, зусиллями яко-
го, очевидно, Бейла Ерделі та Йосип Бокшай обрали професію 
художника. Повний курс навчання в гімназії тривав 8 років. 
Проте мама Бейли Ерделі бажала, щоб син здобув професію 
вчителя. З цією метою після п’ятого курсу гімназії було виріше-
но перевести юного Ерделі в учительську семінарію в м. Сігет 
(тепер Румунія). Цей період життя художника слабо висвітле-
ний у літературі. За спогадами художника (роман «Dimon»), він 
там непогано вчився, був улюбленцем учителя хімії та біології, 
грав у семінарському оркестрі на віолончелі і завершив 4-річне 
навчання в 1911 році. Цього ж року він вирішив здобувати 
вищу художню освіту в Угорському королівському інституті, 
куди й поступив влітку 1911 року.  

Про період навчання в інституті маємо скупі спогади в ав-
тобіографічному романі «Dimon», зокрема, про кохання Ерделі 
і дівчини з бронзовим волоссям на ім’я Дідо. Їхні романтичні 
зустрічі відбувалися в інтернаті для благородних панночок 
«Регнум Маріаннум», згадуються спільні екскурсії та подорожі 
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на гору Геллерт, на пароплаві по р. Дунай до с. Леаньфолу та 
інше. Після третього курсу успішного студента Ерделі запро-
сили на період літніх канікул в художню колонію під керівни-
цтвом прихильника «чистого мистецтва» Кароя Ференці (1862-
1917). Саме його потім тривалий час Бейла Ерделі вважав 
своїм найкращим учителем в образотворчому мистецтві. 

Внутрішній світ Ерделі пов’язаний зі світом Уайльда, Толс-
того, Гете, Анатоля Франса, Вагнера, Штрауса, Пуччіні, Ніц-
ше, Ромена Роллана, яких він називає своїми друзями. Про-
живаючи в Мукачеві, він згадує останній рік навчання в Бу-
дапешті та дружбу з дівчиною, яку він умовно називає «Моло-
дим орлятком». Ця дівчина була знавцем угорської художньої 
літератури, захоплювалася творами Ібсена, Аді, Метерлінка, 
Ніцше, Шопенгауера, Канта, Гете… Щоденна ж дійсність ху-
дожника проходила у викладацькій діяльності в м. Мукачево. 
Також тричі на тиждень він давав приватні уроки в одній сі-
м’ї, що цікавилася мистецтвом, виписувала деякі закордонні 
журнали, що його приваблювало.  

Одного дня мати цього сімейства запитала Адальберта, чи 
погодився б він прогулятися містом з її донькою Кеддо. З цьо-
го й почалися їхні стосунки. Адальберт описує в романі «Di-
mon» пікніки під час вихідних, які відбувалися на околицях 
міста, походи на Павлову гору та гору Галіш. Одного разу ве-
лика сім’я Кеддо разом із ріднею із Будапешта, разом із мож-
ливим зятем Адальбертом піднімалися на гору Галіш. Потен-
ційний зять з гумором описує цю сцену. Весілля три рази від-
кладалося аж до повного розпаду Австро-Угорщини. Ерделі 
вирішив не пов’язувати свою долю з сімейством та матеріаль-
ними благами і вирушив у закордонні мандри. Насамперед, у 
Мюнхен. Кеддо вийшла заміж за його товариша. Подібний 
сценарій підготовки до женитьби і відмова від утворення сім’ї 
в Адальберта Ерделі відбуватиметься протягом життя багато 
разів. Основною причиною стануть побоювання Ерделі, що з 
одруженням він може втратити перспективу стати відомим 
художником. Не реалізувавши мрію своєї мами щодо весілля і 
дещо розчарувавшись у новій чехословацькій владі, яка не за-
рахувала у його педагогічний стаж чотирирічне директору-
вання в Мукачівській горожанській школі, А.Ерделі поїхав 
1922 року до Мюнхена з метою подальшого творчого вдоско-
налення. Працюючи в різних приватних ательє, він виконує 
велику кількість портретів, особливо портретів дівчат. Деякі з 
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них відіграли важливу роль у кар’єрі художника. Одна із порт-
ретованих виявилася донькою головного редактора найбіль-
шої і дуже впливової газети Баварії «Augsbürger Abendzeitung» 
– пана Юрінека. Сьогодні в нашому розпорядженні є тільки 
фотографія з портрета пана Юрінека, який посприяв вистав-
ці творів А. Ерделі у найпрестижнішому виставковому центрі 
Мюнхена «Скляному палаці» та ще й у його центральних кім-
натах. Ставши позаштатним працівником газети п. Юрінека, 
Ерделі був допущений на судовий процес 1923 р. над Гітлером, 
з якого робив зарисовки для газети. Судячи з того, що худож-
ник подав відомості про себе для енциклопедичних словників 
про діячів культури автора Стразіміра Оскара в Угорщині (Бу-
дапешт, 1934) та А. Доленскі в Чехословацькій республіці (Пра-
га, 1934), в яких згадується про його романи «Dimon» та «Imen», 
про участь у судовому процессі над Гітлером та персональну 
виставку творів у Скляному палаці, – Ерделі надавав важливого 
значення цим подіям. У своєму домашньому архіві художник 
зберігав каталог виставки творів у Скляному палаці за 1930 
рік. Пам’ятаємо також тріумф у цьому палаці земляка А. Ерделі 
– знаменитого Мігая Мункачі. Проте сьогодні цієї споруди в 
Мюнхені вже немає – її спалили нацисти після приходу до вла-
ди у Німеччині. Гітлерівці вважали модерне мистецтво Німеч-
чини занепадницьким.  

Видатною подією за період перебування художника в Мюн-
хені є написання автобіографічного роману «Imen», з якого ми 
довідуємося про основні принципи, якими керується А. Ерделі 
в житті і творчості. Слово Imen утворене художником із букв, 
які входять до угорських слів Бог, кохання, мистецтво і не-
скінченність. Автор роману стверджує, що «Imen» є кращим 
поняттям людини та вищою точкою ідеалізму, вираженою го-
рінням любові й мистецтвом.  

В автобіографічному романі «Imen» перед читачем розгор-
тається історія кохання Адальберта з талановитою художни-
цею Лілет. Спадкоємиця аристократичного німецького роду, 
єдина донька відомого мюнхенського художника звертає ува-
гу в батьковому ательє на елегантного молодого митця з неві-
домої для неї Карпатської країни, що з вражаючою легкістю 
виконує рисунок голови натурщика. Лілет вводить Джекса 
(так себе називає Адальберт. – Авт.) у вищі кола Мюнхена. Во-
ни разом відвідують Стару і Нову Пінакотеку, Кунстферайн, 
концерти оперної і сучасної музики, театри, прогулюються 
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стежками лісу Грюнвальд на березі річки Ізар. Ерделі потрап-
ляє на мюнхенський бал у казино «Одеон», він ходить у гольф-
клуб, якому дарує малюнки. На різдвяні свята Адальберт-
Джекс і Лілет відвідують Гарміш і Партенкірхен, насолоджую-
ться музикою оркестру «Ерре». Надовго залишиться в пам’яті 
екскурсія до озера Хімзеє: подорож човном на острів Фрауен Ін-
зел і натерті від веслування руки під час бурі. 

З роману «Imen» дізнаємося, як високо Ерделі цінує твор-
чість Оскара Уайльда (1854-1900), зокрема його роман «Порт-
рет Доріана Грея». У музиці закарпатський художник виділяє 
твори Вагнера, Брамса, Шопена, їх виконує для нього на фор-
тепіано Лілет. Оскар Уайльд був палким прихильником стилю, 
у тому числі й у одязі. Ерделі, попри свої скромні фінансові 
можливості, також уважно ставився до краваток, костюмів і 
сорочок. Отримавши після затяжного періоду бідування тися-
чу марок за портрет мюнхенського барона, Ерделі мчить на-
самперед у пральню, де через заборгованість затримали 26 со-
рочок та випрану білизну. Решту грошей він використав на 
подорож до Італії. 

У Мюнхені у творчості Ерделі переважав портретний жанр. 
Це підтверджують чисельні роботи 1922-1925 рр., у тому числі 
портрети Юрінека та його доньки, «Портрет Г. Рота», «Портрет 
Гофмана», «Портрет Е. Т», «Автопортрет», «Автопортрет в ательє» 
та багато інших. Художник виявляє також інтерес до оголеної 
натури, до малювання жіночих фігур в інтер’єрі – роботи «Акт» 
чи «Портрет І. І.» Пише він і міські пейзажі Мюнхена та його 
околиць, трапляються роботи з символічним чи алегоричним 
звучанням. Про інтерес Ерделі до нових напрямів в образо-
творчому мистецтві Європи свідчать книги у власній бібліоте-
ці художника – про творчість Сезана та німецький експресіо-
нізм, придбані ним у Німеччині. Сторінки рясніють помітками 
німецькою мовою, зробленими рукою художника. 

Подорожі Німеччиною давали додатковий матеріал для на-
писання роману. Зберігся рукопис під назвою «Історія, пов’яза-
на з хворобою». Ерделі описує своє перебування у Берліні, Гам-
бурзі, Лейпцігу, а далі – подорож містами Італїї. Особливо вра-
зила Венеція. Про неї він пише словами Гете: «Венеція – це єди-
не місто у світі, яке не можна порівняти з жодним іншим міс-
том [1; с. 124]. Далі – Флоренція, Рим, Неаполь, острів Капрі, Мі-
лан, Піза, Падуя через Швейцарію – додому в Мукачево.  

Адальберт Ерделі вирішив переселитися у м. Ужгород, де 
сконцентрувалося більше творчої інтелігенції. На початку 
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1927 навчального року він уже працював учителем рисунку в 
Ужгородській горожанській школі з чеською мовою викладан-
ня, де директором був давній знайомий Ян Ржіга, а також за 
сумісництвом в Ужгородській півчо-учительській семінарії під 
керівництвом Августина Волошина.  

Переповненому враженнями після європейських штудій, 
пригод і знайомств А. Ерделі нелегко було знайти однодумців 
вдома. Найближчими по духу виявилися Йосип Бокшай – ви-
кладач рисунку в Ужгородській гімназії і однокашник по на-
вчанню в Мукачівській гімназії та Будапештському королів-
ському художньому інституті, а також Омелян Грабовський 
(1892-1955). Були й старшого віку колеги, які або виїжджали 
за межі рідного краю, або не надто переймалися організацією 
мистецького життя вдома, на Підкарпатській Русі. Серед них 
були Самуель Берегі, Дюло Віраг (1890-1949), Дюло Іяс (1877-
1942), Андор Новак, Карой Ізаї (1887-1938.) 

До кола друзів А. Ерделі ввійшли поважні й знамениті осо-
бистості, які були лідерами у своїх професіях. Серед таких на-
самперед слід назвати основоположника хірургії в Закарпатті 
Олександра Фединця (1897-1987), громадського діяча і куль-
туролога Петра Сову (1894-1984), композитора і музикознавця 
Дезидерія Задора та інших.  

Серед учнів в Ужгородській учительській семінарії виявили-
ся такі художні натури, як Андрій Коцка (1911-1987), Адаль-
берт Борецький (1910-1990), Андрій Добош (1911-1996), Ер-
нест Контратович (1912-2009), яких Адальберт Ерделі запро-
сив до суботньо-недільної Публічної школи рисунку для додат-
кових позаурочних занять. Згодом саме з цих юнаків сформу-
валося ядро першого покоління художників Підкарпатської 
Русі виховане в рідному краї, а не в Будапешті, Відні чи Пра-
зі. Разом із А. Ерделі у школі викладав Й. Бокшай. З часом во-
ни стали нерозлучними друзями і однодумцями у справі фор-
мування художньої школи Закарпаття.  

Поряд з педагогічною діяльністю Адальберт Ерделі багато 
малює. Певними віхами в розвитку його майстерності в жанрі 
портретного живопису стали роботи «Портрет батька» (1926), 
«Молода жінка» (1926), «Сімейний портрет» (1928), «Двоюрідна 
сестра з донькою» (1928) і чарівна «Юна художниця» (1928). 
Ерделі бере активну участь у художніх виставках у містах Че-
хословаччини: виставка під назвою «Сучасна культура» у Брно 
(1928), експозиція в салоні Топіч у Празі (квітень, 1929), де 
автор представив п’ятдесят робіт, які згодом експонувалися в 
Ужгороді і одинадцять з яких закупила Народна галерея в 
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Празі. На виставках його твори отримали високу оцінку мис-
тецтвознавців, і це дозволило організувати творче відряджен-
ня Ерделі у Францію за рахунок чехословацького уряду. Імо-
вірно, доля поїздки значною мірою залежала від головного ін-
спектора шкіл Підкарпатської Русі Йозефа Шімека, який пред-
ставляв Міністерство освіти Чехословаччини в Ужгороді. Його 
Ерделі з вдячністю згадує у своїх паризьких щоденниках після 
отримання чергової фінансової допомоги.  

Творча поїздка у Францію планувалася терміном на три 
місяці, після якої мав відбутися звіт у формі виставки творів. 
Від’їзд був непростим. Важким було прощання з коханою Аг-
лаєю, про що Ерделі записав у щоденнику: «Бідна Аглая! Як 
вона розставалася зі мною… Але я не можу взяти її з собою – 
вона стала би перешкодою для мого мистецтва…» [1, c. 2]. При-
бувши на початку літа 1929 р. в Париж, А.Ерделі розпочав ак-
тивне відвідування музеїв і виставок картин. Від величезної 
кількості інформації він розгубився і не міг одразу визначити 
пріоритети у французькому образотворчому мистецтві. Ви-
падково познайомився із видатним французьким музикантом 
П’єром Жаме. Той пояснив, що влітку в Парижі майже немає 
художників – всі виїхали поближче до природи – на пленери. 
У той же час він запросив на пленер А. Ерделі – на південь 
Франції у замок Гаржилес, де його батько Анрі Жаме є органі-
затором одного з таких пленерів.  

У Гаржилесі А. Ерделі відчув себе ніби в раю. У спогадах 
«Найкращі переживання мого життя» (Мистецька колонія в 
Гаржилесі. Франція, 1930-й рік) він писав: Якийсь незвичний 
настрій. Здається ніби я таки вдома, на Підкарпатті, але якось 
по-іншому вдома. Після Парижа – все ліловіше, барвистіше, 
настільки просторіше і внутрішньо багате, ніби Господь цей 
світ створив тільки для мене. Цілий світ раптом став моїм. По-
здоровому, по-молодому, невинно, ніби чистий гуцул-бокораш 
встромив кермо-весло свого бокора у повінь найгарнішої річ-
ки життя, і я тримав це весло у своїх твердих руках. Мене за-
полонили божевільні думки. У глибині душі я ніби подумав: 
«Господи, це твоя заслуга, що Ти створив мене» [1, с. 209]. 

Лідерами в художній колонії були Анрі Жаме, Алан Остер-
лінд, банкір і художник із Бельгії Дені, які стали близькими 
друзями для Адальберта Ерделі. Всі вони, в тому числі й Же-
нев’єв Гожар, а також головний редактор паризького видання 
«Ле Петі Парізієн» п. Біша, позували закарпатському художнику 
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для створення портретів, які викликали загальне захоплення. 
Із цих творів для нас залишився портрет Алана Остерлінда, 
якого А. Ерделі помилково згодом назвав Андерсом. Це пов’я-
зано з тим, що в Гаржилесі проживала династія художників 
Остерліндів, у тому числі й старий Алан та молодший Андерс. 
Перебування в Гаржилесі, потім в Парижі, знайомства й ху-
дожні виставки так захопили А. Ерделі, що він не зміг і не за-
хотів повернутися додому зі звітом через три місяці перебу-
вання у Франції. Йому прибували листи від Підкарпатського 
уряду, від директора горожанської школи Я. Ржіги із нагаду-
ванням про повернення додому і необхідність звіту про вико-
ристані кошти. 15 липня 1930 року прийшов навіть лист від 
Міністра шкільництва і народної освіти Чехословацької респуб-
ліки, який повідомив про надання фінансової допомоги в роз-
мірі 3000 франків для завершення студій і повернення додому.  

Як уже мовилося, в Ужгороді діяло на початку 1930-х ро-
ків багато творчих особистостей. Серед них були й чеські ху-
дожники, для яких професія живописця не була основною. 
Серед відомих і активних слід назвати культуролога й фольк-
лориста Ладіслава Кайгла (1885-1939), який з 1924 р. викла-
дав рисунок у Мукачівській гімназії, в Мукачеві заснував спі-
вочий колектив спілки «Сметана», а у 1931 році став референ-
том народної освіти при шкільному відділі міністерства в Уж-
городі і тут же розпочав концертну діяльність. Помітною була 
також діяльність фінансиста і художника Бедржіха Ождіана, 
який працював в ощадкасі м. Хуст. Жанровим живописом за-
ймався чеський урядовець Ярослав Заїчек. У Виноградові про-
живала художниця пейзажів і натюрмортів Мілада Бенешова, 
яка, вийшовши заміж за інспектора фахових шкіл Франтішка 
Шпалу, стала Міладою Шпалою. У міжвоєнний період в Ужго-
роді жив і творив випускник школи Мисльбека чеський скульп-
тор, автор портретів і пам’ятних дошок реалістичного напря-
му Яромир Цупал. Мистецьке середовище Підкарпатської Русі 
вдало доповнив у 1927 році графік та художник декоративно-
прикладного мистецтва Отто Єлень, якого призначили викла-
дачем різьбярської школи в с. Ясіня Рахівського району. Ви-
ставки його творів на гуцульську тематику відбулися в Ужго-
роді, Мукачеві та Празі. Якщо згадати ще й ілюстратора й ху-
дожника-декоратора Йозефа Томашека, то вже вимальовуєть-
ся гарне художнє товариство. Не забуваймо також про моло-
дих закарпатців, які у 1927 році почали навчатися під керів-
ництвом А. Ерделі та Й. Бокшая у Публічний школі рисунку.  
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В описаному вище середовищі поступово визріла ідея не-
обхідності створення Товариства діячів образотворчого мисте-
цтва на Підкарпатській Русі. 12 червня 1931 року художники 
зібралися в ресторані міського парку на засідання. Вирішили 
взяти за взірець статут Товариства «Манес» у Празі. Родина 
художників Манес у ХІХ ст. відіграла визначну роль у розвит-
ку чеського образотворчого мистецтва. Місцевих художників 
представляли Ерделі, Бокшай та Іяс. Присутній тут Яромір Цу-
пал запропонував головою Товариства обрати когось із місце-
вих і після самовідводу Й. Бокшая головою обрали Адальберта 
Ерделі. Перша виставка творів Товариства відбулася протя-
гом 13-20 грудня 1931 року.  

Ряди Товариства поповнювалися новими членами, серед 
яких все ще переважали чехи і словаки. У грудні 1931 року 
серед 12 нових членів є прізвища Миколи Кричевського та 
Яна Ерделі (Брата Адальберта). Адальберт продовжував опіку-
ватися розвитком Товариства і одночасно отримав у 1932 р. 
приміщення для власної квартири в стіні Ужгородського зам-
ку. З 1929 р. в Ужгороді почав діяти Ротарі клуб, членом якого 
після 1931 р. став і А. Ерделі. Приблизно у 1932 р. художник 
познайомився із 16-літньою натурницею Магдалиною Слив-
кою (1916-2004), якій довелося відіграти важливу роль у його 
житті. Вона була особистістю веселою, дотепною і кмітливою, 
жила разом із А. Ерделі до кінця свого життя, а потім берегла 
його твори і архів. Багато полотен художника написані при 
позуванні М. Сливки, зокрема, «Оголена» (1930-ті), «Натурниця» 
(«Пробудження», 1946), «Портрет дружини художника» (1948).  

Протягом декількох років авторитет А. Ерделі та Товарист-
ва діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі 
стрімко зростав. Цьому сприяли щорічні виставки в Ужгороді 
та участь А. Ерделі у виставках в Братиславі, Празі. У 1934 
році вийшов друком біографічний словник діячів культури 
Чехословацької республіки за редакцією професора А. Доленс-
кі. У статті про А. Ерделі згадуються його рукописні літератур-
ні твори «Imen» та «Dimon», виставка картин у Скляному па-
лаці Мюнхена, вказано домашню адресу митця – Ужгородсь-
кий замок. Свідченням популярності митця стало також 
включення відомостей про нього в «Енциклопедію новітнього 
часу», що вийшла у світ в Угорщині в 1934 році за редакцією 
Стразіміра Оскара. Це вже було міжнародне визнання. 

У Братиславі діяло Товариство друзів Підкарпатської Русі, 
що видало у 1936 році під редакцією Ярослава Затлоукала 3000 
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примірників збірника праць про економіку, культуру, освіту і 
мистецтво Підкарпатської Русі. Редактор видання Я. Затлоукал 
підготував вступну статтю, а також статтю, присвячену худож-
никам Закарпаття. Адальберта Ерделі Затлоукал назвав пред-
ставником модерного напряму. Журналіст цитує слова худож-
ника: «В моїй художній творчості відображається вся суть мого 
буття. Постійний неспокій, вічний рух, і це я хочу передати в 
мистецтві. Спосіб і гармонія вираження змінюються. Змінюєть-
ся все довкола мене, тому змінююся і я. Так саме хочу знайти 
себе в цьому постійному бродінні і неспокої» [1, с. 235] 

З ініціативи Товариства 12 лютого 1936 року відбулася 
виставка закарпатських художників у Братиславі. Разом з 
А. Ерделі виставили свої твори 19 авторів, у тому числі 
Й. Бокшай, Л. Кайгл, Ю. Віраг, А. Коцка та інші. Успіх у Бра-
тиславі переконав у необхідності проведення виставок у всіх 
великих містах Чехословацької республіки. Завершився цей ма-
рафон виставок 29 січня 1937 року відкриттям виставки у 
Празі в павільйоні Міслбека на Пршікоп’є. «Протектором» ви-
ставки був президент Чехословацької республіки Едвард Бе-
неш. Вступну статтю до каталогу підготував д-р Вл. Вагнер. 
Один із кращих чеських критиків мистецтва проф. Штех 
схвально відгукнувся про закарпатське образотворче мистецт-
во, яке «розвивається своїм, цілком незалежним шляхом» [2]. 

У березні 1937 р. помер батько Адальберта. Згодом А. Ер-
делі здійснив поїздку до Італії. Восени 1937 р. міністерство 
шкільництва та освіти придбало у художника картину з ви-
дом на кафедральний греко-католицький храм за 12000 крон 
і передало її для музею в Празі. Кінець 1930-х, напевно, був 
для А. Ерделі вершиною успіху у творчості та кар’єрі вчителя 
при чехословацькій владі. У той же час політична ситуація в 
Європі загострювалася. Росли амбіції і агресивність гітлерів-
ської Німеччини. Її союзники Італія та Угорщина мали терито-
ріальні претензії до своїх сусідів. Чехословацька республіка за-
знавала нападок від Німеччини, що зазіхала на Судети, засе-
лені німецькомовним населенням, а на територію Словаччини 
і Підкарпатської Русі претендувала Угорщина під керівни-
цтвом адмірала Горті. 30 вересня 1938 року за результатами 
Мюнхенської угоди і під тиском керівників Великобританії, 
Франції, Італії та Німеччини Чехословаччина втратила значні 
території своїх західних провінцій, а 7 жовтня словацькі ліде-
ри домоглися автономії для Словаччини і призначили своїм 
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прем’єром Йозефа Тісо. Таких же прав вимагали від Праги і 
представники Підкарпатської Русі. Уже 11 жовтня було сфор-
мовано перший автономний уряд Підкарпатської Русі, який 
проіснував до 26 жовтня. 2 листопада 1938 року уряди Німеч-
чини та Італії прийняли рішення віддати Угорщині найважли-
віші міста Підкарпатської Русі Ужгород, Мукачево і Берегово з 
прилеглими територіями. Представникам чехословацької ад-
міністрації, фахівцям чеської і словацької національностей, а 
також крайовому уряду Волошина було дано один тиждень на 
евакуацію. Чеські художники, інженери, працівники, фінан-
систи поспіхом покидали територію Підкарпатської Русі. До 
Адальберта звернувся давній приятель інженер Ян Груза, який 
керував будівельними роботами в м. Чоп і проживав у при-
ватному будинку в Ужгороді на вул. Тихій, 3. Не маючи мож-
ливості продати будинок, він вирішив подарувати його Ерде-
лі. Саме цей будинок, що потопав у квітах і декоративних де-
ревах, жителі сучасного Ужгорода сприймали як основне міс-
це проживання художника. 

З дозволу Гітлера 15 березня 1939 року Закарпаття було 
окуповане угорськими військами. На всій території було вста-
новлено владу військових. Після деякої стабілізації суспільно-
політичної ситуації й переходу влади у червні 1939 року від 
військових до цивільного комісара, призначеного Будапештом, 
в Ужгороді активізувалося культурно-мистецьке життя. Цьому 
сприяла й угорська влада, що намагалася привернути симпа-
тії місцевої інтелігенції. Творча еліта Закарпаття не бажала 
встрявати в політику і навесні 1939 зробила перші спроби са-
моорганізації. Головною подією було засідання художників 20 
травня у кав’ярні «Асторія», яке розпочалося о 17 годині. При-
сутні підбили підсумки діяльності Товариства образотворчого 
мистецтва на Підкарпатській Русі, а також заснували нове 
об’єднання – Спілку підкарпатських художників. Головою 
спілки обрали Адальберта Ерделі, заступником – Дьордя Енд-
реді, секретарем – Андрія Коцку. 

На початку липня 1939 року члени Спілки підкарпатських 
художників на чолі з Ерделі подались на пленер в околицях ма-
льовничих сіл Волосянки та Ужка, розташованих у верхів’ї річк-
и Уж на Великоберезнянщині. Вибір місця пленеру, напевно, 
зумовили не тільки розкішні краєвиди, а й те, що в Ужку був 
парохом художник і священик о. Золтан Шолтес. До закарпат-
ських художників приєдналися гості з Будапешта: ректор ху-
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дожнього інституту Агоштон Бенкгардт, викладачі інституту Ла-
йош Сентівані, Імре Петер, Ласло Ціркелблак, Одон Надь, Владі-
мір Сабо. Пленер працював до кінця серпня 1939 року, тобто до 
початку роботи в навчальних закладах [1]. На цьому пленері 
угорські колеги помітили непересічний талант учня Ерделі – Анд-
рія Коцки. Його твори були експоновані на 5-ій всеугорській ви-
ставці у м. Кошіце, що стало підставою для направлення А. Коц-
ки на стажування у м. Рим, в т. ч. до Академії святого Луки. 

 Картини, експоновані закарпатськими художниками в 
м. Кошіце, були виставлені протягом 16 грудня 1939 року – 8 
січня 1940 року в м. Ужгороді. А. Ерделі виставив 21 картину. 
12 березня 1940 року чергове засідання Спілки відбувалося у 
кав’ярні «Фелвідейк», на другому поверсі якої було вирішено 
розгорнути постійно діючу виставку – продаж картин. За зго-
дою автора картини продавали, а 12% суми залишалося на 
користь Спілки та галереї. 

Постійно діючою виставкою зацікавився мистецький кри-
тик із Будапешта Ернест Каллай. Він, оцінюючи творчість під-
карпатських художників, відзначив: «…У художників карпат-
ського краю назовні виступають незаперечні слов’янські прик-
мети, сильно відрізняючи їх від угорського сприйняття. Ніжні-
ша, безмежна смиренність, зворушлива побожність, трепет пе-
ред святістю природи і народу і глибокий пронизливий жах від 
недосяжних почуттями видінь» [2, с. 37]. Каллай бачить і спільні 
ознаки карпатських і угорських митців: «…Дати більше барв ніж 
рисунка, і бути більш чутливо-романтичним, ніж логічно-конст-
руктивним – ось риса, якою художники карпатського краю рід-
няться з традиціями угорського мистецтва» [3, с. 37]. 

Мистецьке життя в Ужгороді, незважаючи на початок вій-
ни в 1939 році, було досить активним. Проводилися виставки 
робіт провідних художників із Угорщини. На одну із таких ви-
ставок під назвою «Угнварські мистецькі тижні» А. Ерделі від-
гукнувся у газеті «Kárpáti Hiradó» від 24 травня 1941 року. У 
творах угорських художників, на думку А. Ерделі, відчувався 
вплив італійського неокласицизму, що, на його думку, не від-
повідає угорському духу і є вчорашнім днем для сучасного ми-
стецтва. Він висловлював переконання, що «наслідування на-
тури сьогодні вже не є головним принципом художньої твор-
чості. Творчість означає також вибір, організацію у певну су-
купність світу форми і кольору, пропущену через нашу осо-
бистість» [1, с. 7] Він вважає, що сучасний художник повинен 
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видати зі свого єства щось чистіше, благородніше, людяніше…» 
[2, с. 7]. Час приходить, час продукує, час приносить нові точ-
ки зору, нові погляди. В епоху польотів і радіо, здається не ви-
стачає динамізму, який є характерним для нашої епохи. Те-
пер, у ХХ столітті, нам не належить бути послідовниками кват-
роченто і чинквеченто», – ділиться думками художник.  

Такий критичний погляд А. Ерделі на угорське мистецтво 
викликав розгубленість у членів редакції газети, і вони відме-
жувалися від його висновків. Наступна стаття А. Ерделі під на-
звою «Унгварські художні тижні» в русько-угорському часописі 
«Зоря-Hajnal» була вже більш толерантною. Тут він вже не кри-
тикує старі напрямки мистецтва, а складає оду експресіонізму 
та творчості Сезана. Себе він зараховує до експресіоністів і на-
голошує: «Многі сей напрям засудили ще в зародку. Розумієся се 
могли зробити тільки поверхові критики, бо експресіонізм має 
ще внутрішньо не пережиту і свідомо основану форму табула 
раса. Посередництвом фарб, ліній, форм, композицій яко засо-
бу – художество має право творити новий світ, котрий у своєму 
сейсмографі є індивідуальним дзеркалом. Експресіонізм є інте-
лектуальним художеством. Не многі наслідують сей напрям, але 
ще менше розуміють його [3, с. 170]. Завершуючи статтю, він 
робить висновок, що акція «Художні тижні» зворушила громад-
ськість Закарпаття, позитивно вплинула на творчі процеси 
краю, за це належить подяка всім її організаторам.  

Серед критиків мистецтва найбільше уваги творчості за-
карпатських художників присвятив журналіст Євген Недзель-
ський, який виступав під різними псевдонімами, в тому числі 
й як Олексій Ізворин. У двох номерах часопису «Зоря-Hajnal» 
були надруковані статті під назвою «Сучасні руські художни-
ки» за 1942 і 1943 роки. Тут було ґрунтовно аргументовано на-
явність такого явища, як закарпатська художня школа. До її 
засновників Ізворин зараховував Адальберта Ерделі, Йосипа 
Бокшая та Федора Манайла, назвавши їх руською трійцею в 
образотворчому мистецтві. Про роль А. Ерделі у формуванні 
художньої школи краю Ізворин сказав: «Ціла руська художня 
молодь, з котрої декілька осіб уже закінчили спеціальну освіту, 
без огляду на свої спрямування, одноголосно стверджує, що 
пробудив у ній художнє стремління і зворушення – Ерделі» [1, 
с. 259]. Визначається і місце Ерделі в образотворчому мисте-
цтві краю: «Ерделі – наша гордість, він наш модерний худож-
ник… Якщо б не було Ерделія з його «барбізонством» Підкар-
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паття довгий час залишалося б у закутках мистецтва, пред-
ставляючи собою все той самий «гео-етнографізм», хоч би й у 
новій формі. Якби не було Ерделі, не могли б ми в нинішній час 
говорити про свій неповторний руський стиль…» [1, с. 264-
265]. Особливо сильно звучить узагальнюючий висновок О. Ізво-
рина про художню школу Закарпаття: «До появлення на ху-
дожньому горизонті Підкарпаття руської трійці в особі Бок-
шая, Ерделі, а згодом Манайла, ся територія була не вогни-
щем для маляра, а перехожим місцем. Витворюючи вогнище, 
організовуючи спілку художніх сил регіонального змісту, русь-
ка трійця здійснювала його не як пристанище для ремісників 
на замовлення і для локалпатріотів, у своїй посередності і ди-
летантизмі мріючих бути «консулами в провінції», але як маяк, 
кидаючий світло всім, шукаючим художніх доріг» [1, с. 272]. 
Автор дослідження визнає, що завдяки організованості, само-
критиці і натхненню освіченого керівництва живопис у порів-
нянні з іншими видами мистецтв на Підкарпатті стоїть на 
першому місці.  

1944 рік був протягом війни особливо важким і тривож-
ним. Фронт війни наближався до Карпат. Під тиском Німеч-
чини угорський уряд розпочав репресії проти єврейського на-
селення. У квітні 1944 року в Ужгороді конфіскували всі єв-
рейські крамниці, склади, підприємства, а згодом усіх євреїв 
зібрали в гето і відправили в концтабори. Після виселення че-
хів, словаків і євреїв населення м. Ужгорода скоротилося вдвоє 
з 40 до 20 тисяч чоловік. Мистецьке життя повністю завмер-
ло. У жовтні 1944 року померла мати Адальберта Ерделі. Ос-
кільки радянські війська ввійшли в Мукачево і Ужгород, а 
загс з реєстрації народження і смерті населення не працював, 
то навіть точної дати смерті Ілони Ерделі не знаємо. Цвинтар, 
де ховали померлих із с. Паланок вже ліквідований, то й не-
має на сьогодні і її могили. 

Радянська влада породила на Закарпатті багато надій. Ін-
телігенція краю виступала за відкриття нових навчальних за-
кладів. Ужгородський університет розпочав свою роботу посе-
ред 1945-1946 навчального року. А. Ерделі мріяв про акаде-
мію мистецтв і оголосив прийом у художній інститут. Згоди 
на відкриття вищого художнього навчального закладу влада з 
Києва не дала. У березні 1946 року було відкрито Ужгородське 
художньо-промислове училище, а першим директором при-
значено Адальберта Ерделі. Викладачами стали Йосип Бок-
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шай, Федір Манайло, Іван Гарапко, Андрій Коцка, Адальберт 
Борецький, Ернест Контратович та інші. Працювали два від-
ділення: живопису і скульптури. Фактично такі напрямки не 
були передбачені навчальними планами в художньо-промисло-
вих училищах Радянського Союзу. Замість них офіційно діяли 
відділення художнього розпису та художньої різьби по дереву. 

В Ужгород все частіше прибували художники, артисти і 
письменники з Києва. Зав’язалися приятельські стосунки з 
Василем Касіяном, Миколою Глущенком, Олексієм Шовкунен-
ком, Тетяною Яблонською. У серпні 1946 року було засновано 
Закарпатське обласне відділення Спілки художників УРСР. 
Проводилися обласні виставки образотворчого мистецтва, 
кращі твори відбиралися для республіканських виставок у Ки-
єві і всесоюзних – у Москві. Головою обласного відділення було 
обрано Адальберта Ерделі. Таким чином, і в Радянському Со-
юзі він опинився у центрі мистецького життя Закарпаття.  

Ужгородське художньо-промислове училище перебувало у 
важких матеріальних умовах, проте всі були переповнені ба-
жанням творити і вчитися. Перші випуски фахівців були зір-
ковими, серед яких такі творчі особистості, як Павло Бедзір, 
Володимир Микита, брати Ласло і Павло Балли, Микола і Едіта 
Медвецькі, Юрій Герц, Іван Шутєв, Іван Ілько, Ференц Семан. 
Перелічені митці згодом стали ядром мистецького життя на 
Закарпатті, продовжувачами традицій закарпатської худож-
ньої школи. Окрім матеріально-фінансових труднощів, наба-
гато гіршою була ситуація, що випливала з політично-ідеоло-
гічних умов у новій радянській державі. Необхідність дотри-
муватися єдино правильного напрямку в мистецтві – соціаліс-
тичного реалізму сковувала А. Ерделі та його колег. Весь нав-
чально-виховний процес у закладі повинен був підпорядковува-
тись марксизму-ленінізму. В Закарпатті, як і по всій Україні, 
відбувалися репресії над священиками та віруючими, заможни-
ми селянами, творчими особистостями, представниками німе-
цької, угорської та інших національностей.  

Нова влада через рік вирішила замінити А. Ерделі на поса-
ді директора училища на більш молодого і гнучкого Івана Га-
рапка, який викладав в училищі скульптуру. Новому директо-
ру довелося зайнятися зміцненням матеріальної бази закладу, 
забезпеченням його меблями та іншим приладдям для кабіне-
тів і майстерень. Важливим було й забезпечення ідеологічної 
роботи, виховання комсомольців, проведення суботників, де-
монстрацій, зборів тощо.  
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1949 рік виявився для інтелігенції Радянського Союзу особ-
ливо важким. У країні розпочалася робота з виявлення при-
хильників західної культури, антипатріотів, або дослівно, «без-
родних космополітів». У космополітизмі звинувачували тих, 
хто визнавав технічні і культурні здобутки інших кран. На до-
помогу комуністичній партії, пропагандистському апаратові 
підключили Академію наук СРСР, на ювілейному засіданні 
якої у січні 1949 року було проголошено про першість російсь-
кої науки у відкритті електричної лампочки, радіо, літака, па-
рашута тощо. Відомо, що у пропагандистській, ідеологічній 
роботі керівництво КПРС надзвичайну роль відводило мисте-
цтву. З огляду на значний процент представників єврейської 
національності у сфері мистецтва боротьба з «безродними кос-
мополітами» отримала ще й антиєврейське забарвлення. 

В Україні цю ганебну кампанію розпочав пленум правлін-
ня Спілки радянських письменників України, де на порядок 
денний винесли одне питання: «До кінця розгромити космопо-
літів-антипатріотів». Слідом за письменниками звинувачення 
посипалися на голови художників, кіномитців, працівників 
театру, критиків і мистецтвознавців. 23 березня 1949 року в 
друкованому органі обласної організації комуністичної партії 
газеті «Закарпатська правда» № 57 було розміщено велику ре-
дакційну статтю. «Розгромити охвістя космополітів на Закар-
патті». До закарпатських космополітів віднесли Адальберта Ер-
делі, засновника Закарпатського народного хору Петра Мило-
славського (1896-1954), письменника і педагога Федора По-
тушняка (1910-1960). Їх названо «мерзенними виродками, які 
позбавлені святого почуття любові до батьківщини».  

Ці нападки привели до зміщення А. Ерделі з посади голови 
Закарпатського обласного правління Спілки художників 
УРСР. На пост голови обласної організації Спілки було призна-
чено чи обрано Федора Манайла, який пробув на цій посаді до 
1952 року. А. Ерделі пообіцяв «ідеологічно перебудуватися» [1]. 
І Ерделі, і його колеги готувалися до чергової обласної вистав-
ки творів, але даних про її проведення у 1949 р. не маємо. 
Психологічний стан Ерделі в той час передають його щоден-
ники: «От так! Поволі все в мені руйнується. Як художник – 
постійно побитий; як вчитель – викопканий; як пенсіонер – 
позбавлений ґрунту; як живий – невмирущий; як напівживий 
– мертвий; маю стати на шлях мільйонів людей – піти геть ти-
хо, стати землею у вічній темряві і дуже подякувати за багато 
гарних днів, які мені дав Господь» [1, с. 32]. Адальберта Ерделі 
ярлик формаліста і художника, що сформувався в буржуазно-
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му суспільстві, переслідував до самої смерті. Жодних відзнак 
чи нагород він не отримав при житті від радянської влади. 
Колектив закарпатського обласного відділення художників 
УРСР подавав прохання-характеристику на А. Ерделі з метою 
призначення йому підвищеної пенсії, але безрезультатно.  

Останні роки життя до вересня 1955 року А. Ерделі часто 
хворів. Очевидно, моральне цькування не пройшло без наслід-
ків для серця. Він намагався займатися живописом, викону-
ючи вимоги соцреалізму. У 1954 році почалася підготовка до 
персональної виставки творів. Багато серед створеного стано-
вили портрети, серед яких «Портрет Задора», «Портрет К. Ба-
лог», «Портрет мистецтвознавця Надії Знаменської», «Заруче-
ні», «Портрет дружини», «Портрет матері художника». Весною 
1954 року робив спробу добитися дозволу на поїздку до сестри 
Маргіти в Чехословаччину, але йому було відмовлено в цьому.  

Протягом 1952 року закарпатські художники мали можли-
вість брати участь у виставках, що відбувалися в Ужгороді, 
Львові та Києві. У зв’язку з хворобою і депресивним станом 
Ерделі працював мало. Картини малював вдома або в санато-
рії «Синяк». Створив декілька натюрмортів, серед яких «На-
тюрморт з фарфоровою статуеткою», «Портрет композитора 
Д. Задора», краєвиди «Пейзаж з хатинкою», «Річка в лісі», 
«Краєвид Синяка», «Подвір’я художника». 

У 1953 році Ерделі почав записувати свої роздуми про лю-
дину, її земне призначення, про майбутнє людства, про Бога… 
Це були короткі пасажі філософського характеру, не об’єднані 
в цілісний текст. Написаного набралося на товстий зошит, що 
поступався кількістю сторінок лише мюнхенському та паризь-
ким щоденникам. На блокноті форматом 15,5 х 10,5 см він 
написав «Мої думки», поставив дату «1953» і записав першу 
фразу: «Все, що лишається, належить вічності». Наступна дум-
ка не пов’язана з першою: «Жоден філософ не впливав на мо-
раль людства». Якщо вибірково зупинитися на записах, пов’я-
заних з людською мораллю, то вибудовується певна картина 
переконань художника. «Людина народжується з безмежно 
шляхетними задатками; чому ж ми не розвиваємо в ній люд-
ське?» Сучасні здобутки технічного прогресу, на думку автора, 
не принесли людям щастя, але всі їх біди від аморальності: 
«Нещасні щасливі нащадки. Залишаємо вам літаки, радіо, те-
лебачення, атом та всі зцілюючі, але переважно знищуючі дії 
атомних вибухів. Яка вам з цього користь? Знаю, більше про-
кльонів, ніж благословення, будете сипати на наші голови. Не 
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сердіться на всіх нас. Багато з нас були лише спостерігачами 
цього божевільного віку, який позбавив людину людської гідно-
сті. Дай Боже, щоб ви мали більше розуму за нас, хоча, якщо 
передивитися всю історію людства, більше в ній палачів, ніж 
порядних божих людей. Ми зайшли в тупик» [1, с. 14] Після та-
кого висновку про діяльність людей художник звертається до їх 
Творця: «Господи! Тримайся – боюся за тебе, надірвешся зі сво-
їм людським проектом на Землі: багато сміття, бур’яну. Страш-
ний людський павук плете вже своє павутиння» [2, с. 17]. Не-
важко здогадатися, що в цих словах Ерделі висловлюється і про 
свою невеселу долю. 

У 1953 році Бейла разом з Магдою їздив у закарпатське 
село Велика Добронь на Ужгородщині, щоб намалювати моло-
ду пару в національних угорських костюмах. Позували йому 
Ілонка Балог та Ференц Деяк. Як і у випадку із Задором Ерде-
лі створив два варіанти роботи, відомі під назвою «Заручені» 
(1953) та «Молоді колгоспники» (1954). У 1953-1954 роках ху-
дожником створено досить багато портретів. Для роботи над 
одним із них під назвою «Колгоспниці з Турянської долини» 
(131 х 151 см) від поїхав терміном на один місяць в с. Тур’я 
Поляна Перечинського району, де йому позували Анна Виш-
ньовська та Марія Фердинанд. Тут же А. Ерделі продовжував 
робити записи в щоденниках. Серед іншого він скептично 
оцінює можливості людського розуму, бо «ми не здатні порозу-
міти безмежність» [1, с. 8]. Про себе каже так: «У своїх думках 
я насолоджуюся світами, своїми безмежними світами. Споді-
ваюся, я достатньо багатий» [1, с. 14]. Примітивні уявлення 
людей про Бога і випрошування у нього всякої всячини ви-
кликають в Адальберта посмішку. Він вважає, що Господь ні-
коли не опускається до розмов з людиною, бо «Він дав людині 
нормальний розум і не винуватий в тому, що людина цей ро-
зум використовує глупо». Далі завершує свою думку Ерделі та-
ким чином: «Бог – недосяжність, Він стоїть вище всього, що 
ми йому приписуємо. Він старанно подбав про те, щоб не роз-
крити себе перед людино» [2, с. 14] 

Покинувши гостинну Тур’я Поляну, мальовничі краєвиди 
якої залишилися в багатьох пейзажах художник приїхав до 
Ужгорода готуватися до персональної виставки. Сил на твор-
чу діяльність і одночасно на педагогічну роботу не вистачало. 
З’явилася якась болячка під правою рукою, яку довелося ви-
даляти хірургічним способом. 27 жовтня 1954 року Адальберт 
Ерделі написав заяву директору Ужгородського училища при-
кладного мистецтва Іванові Гарапкові: «Прошу Вас вважати 
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мене у відпустці без збереження утримання до кінця навчаль-
ного року 1954-1955 рр.». 

Персональна виставка творів А. Ерделі повинна була від-
бутися у грудні 1954 року. Проте каталог для неї був надруко-
ваний тільки у 1955 році. На відкритті виставки 4 грудня 
1954 року з доповіддю «Творчий шлях художника А. М. Ерде-
лі» виступив його товариш, заслужений діяч мистецтв УРСР 
Йосип Бокшай. У каталозі до виставки було заявлено 56 тво-
рів. Більшість творів було із радянського періоду. Автори стат-
ті до каталогу підкреслюють, що творчість художника «відзна-
чається складністю і суперечністю свого розвитку». Вони за-
уважують вплив на творчість А. Ерделі формалістичних течій 
Німеччини, Італії і Франції. Завершує вступну статтю визнан-
ня, що саме Ерделі разом із Бокшаєм заснував школу живо-
пису в Ужгороді, був першим директором Ужгородського учи-
лища прикладного мистецтва і керівником обласного відділен-
ня Спілки радянських художників України. 

Розуміючи, що радянські мистецтвознавці не зможуть да-
ти неупередженої характеристики його творчості, А. Ерделі 
вирішив сам розставити акценти в ієрархії закарпатських ху-
дожників у своїх щоденниках для майбутніх поколінь. Серед 
вартих уваги попередників він називає Самуеля Берегі, Дюло 
Вірага, Дюло Іяса, Андора Новака, Кароя Ізаї. До своїх ровес-
ників-колег А. Ерделі відносить Йосипа Бокшая та Еміля Гра-
бовського. Далі йдуть роздуми про справжнього художника, 
який повинен однаково розумітися в літературі, в музах, у 
всіх видах образотворчого мистецтва… «Наскільки маленьке 
бажання може заставити звучати велику струну почуття в лю-
дині – настільки є великим митець» [1, с. 28]. Ерделі перекона-
ний, що справжні художники, «як дві травинки», не бувають 
схожими між собою, і кожен по-іншому виражає красу. До сво-
їх кумирів він зараховує Леонардо да Вінчі, Веласкеса, Ван-
Дейка, Франса Гальса. Висловлюючи своє захоплення твор-
чістю скульпторів Фідія, Мікеланджело, Родена і Мештровича, 
Ерделі пише: «Вони вічні завдяки своїм знанням способу ви-
раження, а також змістом сказаного до людини» [1, с. 35]. 

Після таких міркувань художник Ерделі, нещадно битий за 
«неправильне» застосування художньої форми, робить важливий 
висновок про власну творчість: «Дивлячись на справу з такої 
точки зору, Ерделі не можна поставити в один ряд з тими ху-
дожниками, які самі себе вважають митцями. Значна частина їх 
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– художники-ремісники. Диференціація водночас означає і різ-
ницю, і розмежування. Кожна картина Ерделі, навіть кожна йо-
го думка – це завжди інше. Він ніколи не йде за шаблоном. Ви-
ставка його шістдесяти картин в Ужгороді у 1954 доводила, що 
картини відбивали різні напрямки – від класики до найбільш су-
часних. Критики не змогли зорієнтуватися. Я скажу сам. Дарем-
но мене били, терзали, критикували як газети, так і художники. 
Суть у тому, що Ерделі може критикувати тільки суб’єкт, що во-
лодіє значною багатосторонньою підготовкою, що сам є грамот-
ним і багатостороннім. Ерделі за шаблоном критикувати не 
можна. Весь його творчий доробок надзвичайно різноманітний, 
міг би сказати – кожна його картина інша як з точки зору сприй-
няття, так і в сенсі передачі. Художній напрямок або «ізм» існує 
тільки один – самовираз душі» [1, с. 39]. Ці слова були записані 
вже після персональної виставки в грудні 1954 року, можливо, 
на початку 1955. Здоров’я різко погіршувалося, і він втретє по-
їхав на лікування в санаторій «Синяк». Сірководневі теплі ванни 
навряд чи були корисними для людини, що перенесла два ін-
фаркти. Санаторій, напевно, обрали через біль у руці. 14 травня 
1955 року художник пише листа із санаторію Магдалині Ерделі: 
«Кашляю, як два коні і один осел. Ходити можу – два (кроки) на-
зад, один вперед. Серце моє таке, як поганий череп’яний гор-
щик, так б’ється як розколотий дзвін. Щодня мию дванадцять 
носовичків. Це моє заняття» [1]. 

Стан здоров’я погіршувався і після повернення із санаторію. 
Довелося лягти в лікарню. Відчуваючи недобре, А. Ерделі попро-
сив, щоб викликали працівника загсу Федора. В присутності лі-
каря Добоша та ще однієї лікарки зареєстрували шлюб з Магда-
линою Сливкою, що прийняла прізвище Ерделі. Увечері 18 ве-
ресня Адальберт сказав Магді: «Розіко, я маю вже йти, завтра 
мене в такий час не буде. Дуже мене болить рука, від цього гір-
шого нич не є». На запитання Магдалини, що буде завтра, відпо-
вів: «Відсалютую пану Богу і буду малювати там всякі картини» 
[1, с. 15]. Ополудні 19 вересня 1955 року Адальберт Ерделі помер. 

Тіло померлого перевезли до церкви і відспівали батько 
Магдалини Ян Сливка, що служив куратором церкви на Це-
гольнянській вулиці, а також Ковтюк, Бачинський, Товт. Гро-
мадський похорон розпочався 20 вересня у приміщенні Ужго-
родського училища прикладного мистецтва. Такого велелюд-
ного похорону місто ще не бачило. З училища на цвинтар Каль-
варію труну покійного везли в ритуальній, запряженій конем, 
кареті. В усіх церквах дзвонили дзвони. Друг покійного Корчі 
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Потої запросив свій циганський ансамбль, який виконував 
улюблені пісні Ерделі – твори Шопена, а також відому пісню 
на угорській мові «В Парижі красне літо» [1, с. 15]. 

Смерть А. Ерделі та його перша персональна виставка за 
радянський період на Закарпатті привернула увагу до його 
творчості, але справжнього визнання таланту та заслуг, як за-
сновника закарпатської художньої школи у 1954-1955 рр. не 
відбулося. Деякі зрушення почалися після ХХ з’їзду КПРС у 
1956 році. На перший план вийшла творчість колег А. Ерделі, 
Й. Бокшая, Г. Глюка, А. Коцки, Ф. Манайла. Йосип Бокшай став 
у 1958 році членом-кореспондентом Академії мистецтв СРСР, у 
1960 році йому присвоїли звання народного художника УРСР, а 
1963 – народного художника СРСР. Особливо голосно почали 
говорити про закарпатську художню школу після московської 
виставки творів А. Ерделі, А. Коцки і Ф. Манайла у 1964 році 
під назвою «Старе і нове Закарпаття». Виставку відвідував весь 
художній бомонд Москви, а найбільше її рекламували такі відо-
мі в образотворчому мистецтві особистості, як голова Спілки ху-
дожників СРСР Катерина Белашова, художник Макс Бірштейн, 
критик Володимир Цельтнер та інші. На відкритті виставки Ка-
терина Белашова сказала про А. Ерделі та Й. Бокшая: «Вони ор-
ганізували першу художню школу Закарпаття, якій багато чим 
зобов’язані кращі ужгородські художники» [1, с. 2] 

Художній критик В. Цельтнер у статті до каталога вистав-
ки написав: «На виставці А. Коцки, Ф. Манайла і А. Ерделі при-
ходиш до джерел сучасного мистецтва Закарпаття. З ім’ям 
Адальберта Ерделі (1891-1955) пов’язані його перші кроки. Ра-
зом із Йосипом Бокшаєм він став визнаним і безсумнівним гла-
вою школи в тепер уже далекі роки її народження…» Звичайно, 
для закарпатської школи це були героїчні роки. Час, як легенди, 
– не сухі рапорти хронікерів. Аромат легенди живе в кожній із 
найправдивіших історій, котрі невгамовно розповідають про 
Ерделі його друзі і учні, які його пережили. Це насправді була 
незвичайна людина. Чарівність Ерделі, його доброта і темпера-
мент, його надзвичайний організаторський талант насправді ле-
гендарні [1, с. 1] Таким чином, протягом 1930-х рр. відбулося 
визнання існування закарпатської художньої школи чехослова-
цькими критиками і владними колами, протягом 1939-1944 рр. 
– угорськими, а після війни цей факт визнала Москва. 

Головним доказом визнання існування закарпатської ху-
дожньої школи та ролі лідерства у її створенні Адальберта Ер-
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делі стали наукові мистецтвознавчі публікації Володимира 
Цельтнера, Григорія Островського, Валентини Мартиненко, 
Леоніда Владича, Олександра Федорука та інших дослідників. 
Не зважаючи на академічні публікації в умовах переважання 
радянської ідеології соціалістичного реалізму, а на практиці 
натуралістичних «пейзажиків» із зображеннями карпатських 
лісів і річок, широкі верстви населення все більше звикали до 
думки, що це і є справжня закарпатська художня школа. По-
силювалися такі переконання ще й у зв’язку із закритістю ра-
дянського суспільства й неможливістю для пересічного гляда-
ча ознайомитися із сучасним європейським мистецтвом. Си-
туація почала мінятися тільки з настанням горбачовської пе-
ребудови. Громадяни стали масово їздити за кордон, знімали-
ся табу із багатьох діячів культури і мистецтва, що були за-
боронені у сталінську епоху. Почали формуватися і виходити з 
тіні приватні колекції образотворчого мистецтва. 

Весною 1991 року виповнювалося 100 років з дня наро-
дження Адальберта Ерделі. В Ужгородському училищі при-
кладного мистецтва панувало урочисте піднесення й святко-
вий настрій. На урочистий вечір в Закарпатському обласному 
музично-драматичному театрі були запрошені чисельні гості: 
учні А. Ерделі Павло Балла, Володимир Микита, Юрій Герц, 
Ернест Контратович, Микола та Едіта Медвецькі та інші чле-
ни спілки художників УРСР, Макс Бірштейн із Москви, гості із 
Києва, Чехословаччини та Угорщини. Зі Львова приїхав хор 
викладачів Львівського державного інституту декоративного 
та прикладного мистецтва на чолі із ректором Еммануїлом 
Миськом. Ще напередодні святкування від колективу Ужго-
родського училища прикладного мистецтва поступило прохан-
ня присвоїти йому ім’я Адальберта Ерделі. Дуже показовою є 
відповідь на це прохання деяких чиновників з обласної адмі-
ністрації: «А чому саме А. Ерделі. Він ще не народний худож-
ник, навіть, не заслужений». Тобто стереотип буржуазного й 
не дуже талановитого міцно в’ївся у свідомість працівників 
владних коридорів. Проте Кабінет Міністрів України присвоїв 
ім’я Ерделі училищу, яке він створив, а ім’я Йосипа Бокшая – 
Закарпатському художньому музею. 

Розпад Радянського Союзу та утворення незалежної Украї-
ни дали певні свободи в гуманітарній сфері, що дозволили під 
іншим кутом зору подивитися на духовну спадщину, на мис-
тецтво й освіту. Колектив Ужгородського училища прикладно-
го мистецтва домігся перетворення цього закладу в 1995 р. в 
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Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, започаткував 
проведення щорічних наукових конференцій «Ерделівські чи-
тання», директор коледжу І. І. Небесник захистив дисертацію 
«Розвиток художньої освіти на Закарпатті у ХХ столітті», а у 
червні 2003 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 
361-р було утворено Закарпатський художній інститут.  

Усі названі події і досягнення відбувалися в русі реалізації 
мрій А. Ерделі про вищу художню освіту на Закарпатті, про 
академію мистецтв, яку він хотів створити. Слава А. Ерделі 
стрімко зростала. Проводилися виставки його творів в Ужго-
роді та Києві. Один з провідних колекціонерів творів А. Ерделі 
у Києві Микола Білоусов стверджує: «Думаю, він входить до 
п’ятірки найбільших художників ХХ століття (в Україні – авт.). 
Я би розклав їх у такому порядку: Олександр Богомазов, 
Олександр Мурашко, Олекса Новаківський, Адальберт Ерделі і 
Сергій Шишко. Це мій суб’єктивний погляд» [1, с. 11]. 

У 2007 році вийшла у світ монографія про життя і твор-
чість художника, написана І. І. Небесником під назвою «Адаль-
берт Ерделі» та альбом упорядника Антона Ковача «Адальберт 
Ерделі». Картини А. Ерделі одночасно і з його визнанням стрім-
ко зростали в ціні в середовищі колекціонерів, у той час як з 
боку державних музеїв жодних закупок не було. 

З часом навколо Ерделівської спадщини почали розвива-
тися все більш негативні тенденції. Зі зростанням цін на його 
твори з’являлося все більше підробок. Квартира художника, 
де проживала його дружина М. І. Ерделі, була два рази погра-
бована. Під час другого і остаточного пограбування М. І. Ер-
делі померла. Колекціонер Микола Білоусов назвав цю історію 
«колективною крадіжкою дуже незрозумілого характеру»: «Піс-
ля того, як стало відомо, що ця крадіжка пов’язана зі смертю, 
жодна розумна людина ніколи подібної роботи не придбає. 
Сенс пограбування зник. Продати картини стало неможливо». 
[1, с.14] Полотна повернули в дивний спосіб, підкинувши їх 
племіннику, що їх успадкував після смерті М. Ерделі. 

Відомо, що А. Ерделі проживав у будиночку по вул. Тихій, 3, 
який йому подарував у 1938 р. інженер Ян Груза під час масової 
евакуації чехів із Закарпаття. Цей будиночок із мальовничим 
двориком був центром зустрічей ужгородської інтелігенції, в т. ч. 
й художників. Про відвідини цього місця влітку 1945 р. згадував 
Василь Касіян: «До будинку, в якому він жив, ми підходили як 
до музею. Зовні його стіни були розмальовані молодими ужго-
родськими митцями. З розписів пригадується «Мадонна» Адаль-
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берта Борецького, темпераментного художника, який незабаром 
переїхав до Словаччини» [1, с. 482]. Інший розпис на стіні вико-
нав Ернест Контратович. Відомі діячі культури Закарпаття час 
від часу піднімали питання про необхідність відкриття меморі-
ального музею А. Ерделі в цьому будинку. Під враженням відві-
дин житла А. Ерделі, перечитування записів у зошиті для відві-
дувачів, який завела М. Ерделі, письменник, лауреат державної 
премії ім. Т. Г. Шевченка І. М. Чендей написав розлогого листа 
першому секретарю Закарпатського обкому компартії Ю. В. Іль-
ницькому. Зокрема, він пише: «Перебування на квартирі глибо-
ко схвилювало. Захопило затишне й зручне розташування сади-
би художника ледве не в самому центрі древнього Ужгорода. 
Примітилася брукована каменем дорога від обвислої хвіртки з 
штахетника до віддаленої в глибині подвір’я одноповерхової по-
старілої хати – час наклав на неї свою спустошливу печать. Не 
ковзнула мимо уваги на подвір’ї безладно організована і все ж 
таки якась особлива зелень. Досить було наблизитись до перед-
ньої стіни хати, як з неї очам відкрилися художні малюнки, ли-
бонь, не одного Ерделі в професіональному настінному виконан-
ні – ще одне свідчення самобутності оселі, колишнього господа-
ря, його близького товариства. 

З сердечним трепетанням переступаємо пороги хати Ер-
делі. Вмить відчуте тут не просто переносило на цілі два де-
сятиліття назад, до художника живого, але глибоко вражало 
присутністю майстра в помешканні нині» [1, с. 10]. Письмен-
ник І. М. Чендей стверджував, що є готовий меморіальний му-
зей. Проте так не сталося. Після другого пограбування помеш-
кання і смерті М. Ерделі (17 вересня 2004 року) йшло тривале 
безрезультатне слідство, будинок перейшов у власність одного 
з родичів. Спадкоємець розгорнув на цьому історичному по-
двір’ї грандіозне будівництво. Сад і декоративні кущі були ви-
рубані, будиночок А. Ерделі практично щез. З цього приводу 
київський колекціонер Микола Білоусов запитує: «Не можу зро-
зуміти, як у ХХІ столітті в європейській державі можна зни-
щити будинок, в якому мешкав найвидатніший земляк. У За-
карпатті нема значнішої постаті, яка би так вплинула на куль-
туру краю. Для багатьох Ерделі і Закарпаття – синоніми. Зни-
щення його будинку, де він жив до останнього дня і стіни кот-
рого були розписані іншим відомим закарпатським художни-
ком – Адальбертом Борецьким, свідчить про слабкість суспіль-
ства, байдужість влади» [1, с. 11]. 

Схоже, що байдужою є влада і до інших сторін діяльності 
Адальберта Ерделі. Уже згадувалося, що 2011 рік на честь 120-
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річчя з дня народження був проголошений в Україні роком 
А. Ерделі. З цього приводу очікувалися різноманітні заходи, в то-
му числі й повномасштабна виставка творів художника в Ужго-
роді, інших містах України, а то й у Будапешті та Празі. Однак 
цього не сталося. Виставка в Ужгороді тривала кілька днів для 
гостей наукової конференції «Ерделівські читання», які проводив 
Закарпатський художній інститут. Твори маестро були розмі-
щені у 3-х кімнатах Закарпатського художнього музею. 

Одним із найвідоміших досягнень А. Ерделі є заснування 
на Закарпатті художньої освіти. Спочатку це було художньо-
промислове училище, потім – Ужгородське училище приклад-
ного мистецтва, а з 1995 р. – Ужгородський коледж мистецтв 
ім. А. Ерделі. Успішне функціонування останнього дало мож-
ливість відкрити у 2003 році Закарпатський художній інсти-
тут. Цей заклад за останні роки динамічно розвивається, у 
ньому налагоджена наукова діяльність, щороку 3-4 працівни-
ки захищають кандидатські дисертації з мистецтвознавства, 
щороку проводиться Міжнародна наукова конференція «Ерде-
лівські читання», друкується науковий вісник із працями ви-
кладачів. Як грім серед ясного неба, влітку 2011 р., коли свят-
кували 65-у річницю художньої освіти Закарпаття пролунало 
повідомлення про бажання влади позбавити самостійного роз-
витку улюблене дитя А. Ерделі – художню освіту в особі За-
карпатського художнього інституту та його Коледжу мистецтв 
ім. А. Ерделі, шляхом приєднання їх до навчальних закладів, 
де немає жодного фахівця в галузі виховання художників. Не-
вже комусь не відомо, що художня справа – це основний бренд 
Закарпаття. Не промисловість, не фінансово-банківська справа, 
а справа, яку розвивали Мігай Мункачі, Шімон Голлоші, Адаль-
берт Ерделі, Йосип Бокшай, Андрій Коцка, Федір Манайло. 

В Україні є три художні академії: у Харкові, у Києві та 
Львові. До Закарпатської академії мистецтв і здійснення мрії 
А. Ерделі залишився один крок. Просто Закарпатський ху-
дожній інститут ще досить молодий, а його викладачі-худож-
ники мають малий стаж роботи у вищих навчальних закла-
дах. На сьогодні все ще є сумніви, чи сучасне покоління на 
Закарпатті і в цілому в Україні розуміє, яку спадщину зали-
шив нам Адальберт Ерделі. 
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ІСТОРІЯ МОЄЇ КОЛЕКЦІЇ КАРТИН 
ОЛЕКСИ НОВАКІВСЬКОГО 

 
УДК 7.071.1(477.44) 

 
Микола МУШИНКА, 

доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, 
м. Пряшів, Словаччина 

 
Анотація. У статті мова йде про найбільшу закордонну 

колекцію картин Олекси Новаківського, яку Микола Мушинка 
колись викупив, а нині готовий подарувати за певних умов 
Україні. 

Ключові слова: Олекса Новаківський, приватна колекція, 
живопис, портрет, імпресіонізм. 

 
Ініціатором мого глибокого зацікавлення О. Новаківським 

був мій друг – художник-фотограф Тарас Кущинський (1932-
1983), який наприкінці 60-х років ХХ ст. завів мене у підвал 
своєї празької квартири, що раніше належала українському ви-
давцеві та громадському діячу Євгену Вировому (1889-1945). 
Той 17 травня 1945 р., коли совітська контррозвідка «Смерш» 
прийшла арештувати його, покінчив життя самогубством. 
«Смершівці» зробили обшук його квартири, однак в підвал не 
заглянули. А там був весь архів Вирового. 

 
 

   
Тарас Кущинський та Євген Вировий. 
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Серед паперів Є. Вирового був і 212-сторінковий рукопис 
без титульної сторінки й імені автора – про життя і творчість 
Олекси Новаківського, написаний його близьким безіменним 
другом. На нього я довго не звертав уваги, будучи завантаже-
ним іншими справами. Та в 1971 р., працюючи пастухом ху-
доби в колгоспі рідного села Курів, я мав море вільного часу й 
читав речі, до яких раніше «руки не доходили». До моєї пасту-
шої колиби в горах потрапив і безіменний рукопис про І. Голо-
бовського, яким я був захоплений і почав інтенсивні розшуки 
його автора. Від сина Олекси Новаківського Ярослава, голов-
ного архітекта м. Львова, я врешті-решт довідався, що авто-
ром рукопису є колишній львівський адвокат Іван Голубовсь-
кий, дочка якого Галина Стон-Балтарович живе в Празі на 
вул. Пелгржімовській, ч. 6.  

 

  
Сім’я І. Голубовського. 

дочка Галина, дружина Ядвіга, син Андрій, Іван Голубовський 
 

Я на подану адресу 19 лютого 1974 року вислав зворушли-
вого листа, та він повернувся до мене з приміткою пошти «Ad-
resátka zemřela». Довідавшись від своїх празьких друзів, що 
двері квартири Галини урядово запечатані, я негайно вибрав-



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 36

ся у Прагу, щоб здобути хоча б основні біографічні дані про 
Івана Голубовського. 

У фінансовому відділі магістрату Праги, 4 мені сказали, 
що Галина Голубовська покінчила життя самогубством, а ос-
кільки в неї не було ні дітей, ні жодних інших спадкоємців, 
усе її майно припаде Чехословацькій державі. 

 

  
О. Новаківський у своєму ательє на фоні «Леди». 

Справа: портрет сина Славка, внизу – портрет Барвінського. 
 
Я пояснив, що мене цікавлять виключно біографічні дані 

про батька померлої, який написав монографію про найви-
значнішого українського маляра-імпресіоніста Олексу Нова-
ківського, якому радянська влада у Львові відкрила окремий 
музей. На доказ свого твердження я показав їм рукопис, який 
хочу видати друком, а без біографії автора не можу цього зро-
бити. За цими даними, які для держави не мають ніякого зна-
чення і жодної фінансової вартості, я, кандидат наук і доктор 
філософії (про те, що я є дисидентом і працюю пастухом кол-
госпної худоби, я, ясна річ, замовчував), приїхав з другого кін-
ця республіки і було би гріхом, якби повернувся додому ні з чим. 

Після довгих наполягань шеф відділу послав зі мною свою 
працівницю, яка зірвала печатки і відкрила двері двокімнат-
ної квартири. Я ледь не замлів від здивування і зворушення: 
всі стіни квартири були обвішані картинами О. Новаківсько-
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го! Працівниця дозволила мені взяти усі «папери»: листи, ад-
ресні книжки, документи, фотографії, рукописи, ноти і навіть 
дрібні графіки та зарисовки. Все, що, на її думку, не мало фі-
нансової вартості. А набралось цього – на дві валізки. 

«А що станеться з картинами?» – запитав я. «Їх повинен 
оцінити експерт Національної галереї і забрати у свої фонди 
варте уваги. А решту потрапить на аукціон разом з іншим 
майном. А що не продасться на аукціоні, потрапить до «зберу». 

«А коли відбудеться аукціон?» – запитав я. «Після судового 
рішення про спадщину. Але довго це не потриває, бо кварти-
ра державна, в центрі міста, і її треба чим скоріше випорож-
нити, щоб віддати іншому жильцеві». На прощання я залишив 
їй свою адресу, щоб вона повідомила мене, про час аукціону. 

Аукціон відбувся 1 квітня 1974 року. Приїхав я, щоб купи-
ти бодай одну картину О. Новаківського. Та виявилось, що я 
був єдиним учасником аукціону, а «судовий експерт» означив 
картини О. Новаківського за малюнки аматора. Я купив оп-
том усі твори за надзвичайно низьку, т. зв. «початкову ви-
кличну ціну» – разом – 23 картин, до яких мені ще долучили пи-
шучу машинку з українським шрифтом марки «Mercedes», сім 
гуцульських інкрустованих виробів, три статуетки та інші речі. 

В адресній книжці Галини я знайшов адресу її швагрини – 
Емілії Голубовської, яка жила в м. Вейпрти біля курорту Мар-
сіанські Лазнє. Між нами зав’язалось листування, і я в корот-
кому часі відвідав її у Вейпртах та прожив на її квартирі кіль-
ка днів. Виявилося, що вона є дочкою славного українського 
географа, академіка Степана Рудницького, розстріляного на 
Соловках 1937 року. Емілія була ученицею художньої школи 
Олекси Новаківського, а після смерті дружини Анни-Марії 1925 
року – вихователькою його двох синів: Ярослава та Ждана. 

У вейпртській квартирі Емілії Голубовської я знайшов даль-
шу картиниу Новаківського, яку зараз же купив від неї. Був 
там багатющий архів І. Голубовського, між іншим, десять його 
готових до друку рукописних книжок, переважно мемуарного 
характеру, з яких не було надруковано ні одного рядка. Все це 
вона охоче подарувала мені разом з цінними архівними матері-
алами свого розстріляного батька, його сестри Софії Дністрян-
ської, її чоловіка академіка Станіслава Дністрянського тощо.  

З рукописів І. Голубовського мабуть найціннішою була но-
ва перероблена версія повісті-есе про Олексу Новаківського 
«Розмахом могутніх крил». 
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Іван Голубовський з сім’єю 
 
Таким чином, у моїх руках опинилася не лише найповніша ко-

лекція картин Олекси Новаківського поза його львівською сім’єю, 
але й найповніші відомості про його життя і творчість, написані 
його найближчим другом з молодих літ Іваном Голубовським. 

Із рукопису І. Голубовського я довідався, що Олекса Нова-
ківський після закінчення Краківської академії красних мис-
тецтв (із золотою медаллю) 1904 року купив опущену селянсь-
ку хату в с. Могили під Краковом, в якій малював свої імпре-
сіоністичні твори. Але їх тоді майже ніхто не купував.  

У Могилах художник жив впроголодь і, захворівши на за-
палення легенів, умирав, не маючи коштів на лікування. В ос-
танній хвилині зберіг йому життя український лікар Йосиф 
Ґоґульський, великий приятель образотворчого мистецтва, 
який приїхав у Могили лікувати когось іншого. 

О. Новаківський віддячився йому тим, що намалював його 
портрет та портретував членів його сім’ї. 
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О. Новаківський. Хата в Могилах 

 
На квартирі Ґоґульського жив його племінник Іван Голу-

бовський (брат його дружини), який від 1902 по 1907 рік вчив-
ся на юридичному факультеті Краківського університету. Мо-
лоді люди подружили на все життя. 

Іван Голубовський 1909 року завіз Олексу до своїх батьків 
– заможних селян-підприємців у с. Брошнів під Львовом, де 
він прожив вісім місяців. Свіжим повітрям і добрим харчу-
ванням він підкріпив своє здоров’я. 

Там він намалював кілька десятків картин, головним чи-
ном портетів членів сім’ї Голубовських та пейзажів. Частину з 
них він подарував Іванові Голубовському в нагороду за пере-
бування в Брошневі. 

Після Першої світової війни Іван Голубовський був успіш-
ним адвокатом у Львові та офіційним правником Художньої 
школи О. Новаківського. Художник за правничі служби часто 
віддячувався І. Голубовському картинами. Крім того, він інколи 
позичав у І. Голубовського гроші, а в заставу залишав картини, 
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які «забував викупити». І. Голубовський, щоб допомогти другові 
у фінансовій скруті, часто купував у нього картини, а дрібні 
графічні твори, ескізи та зарисовки О. Новаківський дарував 
йому. Таким чином, після смерті О. Новаківського в 1935 році 
колекція І. Голубовського нараховувала понад п’ятдесят оди-
ниць. В часі війни губерніальна влада Львова призначила І. Го-
лубовського цивільним правником у м. Хемніць в Німеччині, 
куди він забрав і всю свою колекцію картин, а після війни пе-
ревіз її в м. Вейпрти, де його нова чехословацька влада призна-
чила управителем німецької шкіряної фабрики.  

 У 1952 році він тестаментом заповів половину картин 
дочці Галині, а другу половину – малолітній внучці Христині. 
Виконавцем заповіту він призначив дружину Ядвіґу, яка не-
гайно після смерті чоловіка 1957 року змінила його тестамент, 
подарувавши всі картини дочці Галині, яка на користь Хрис-
тини зреклася своєї половини вейпртської хати.  

Галина всі картини забрала до своєї празької квартири.  
Після трагічної смерті чоловіка в жовтні 1968 року вона 

виїхала в США, забравши з собою кілька картин О. Новаківсь-
кого «на прожиток». Там, не знаючи мови, ніяк не змогла при-
звичаїтися до «американського способу життя» і через пару мі-
сяців повернулася в Прагу, де все нагадувало їй коханого чо-
ловіка. Кілька місяців жила у родичів Ґоґульських у Кракові, 
але й там не набула душевного спокою і знов повернулася в 
Прагу. В стані глибокої душевної депресії вона на Свят-вечір 
24 грудня 1973 року наклала на себе руки, отруївшись газом 
із кухонної плити. 

Про дальшу долю її колекції, зокрема про те, як вона по-
трапила у мою власність я вже розповів. Нині моя колекція 
картин Олекси Новаківського нараховує 54 твори: 25 олій на 
полотні та картоні, 2 акварелі та 27 графік. 

Серед олійних картин найціннішими є портрет членів сім’ї 
Голубовських: першого власника колекції Івана Голубовського, 
його батька Сильвестра Голубовського, дочки Галини, сестри Ле-
онтини Ґоґульської, дружини Ядвіґи, хати в її рідному селі Кре-
ховичі. Далі це автопортрет О. Новаківського та портрет гуцула 
з Космача. З жанрових олійних картин на увагу заслуговують: 
«Процесія в Могилах» та «Толока на збиранні картоплі». На окре-
му увагу заслуговує «Церква св. Юра у Львові» та ескіз до компо-
зиції «Серце Ісуса». В колекції олійних картин переважають не-
величкі пейзажі: «По злочині», «Перламутрове небо», «Гори», «Гори 
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синьо-зелені», «Зимовий пейзаж», «Захід сонця», пейзаж «Осмоло-
да», «Гірський потік», «Гірські квіти» та «Польові рожі». Акварелі 
представляють начерки великодніх писанок з тематикою наро-
дження Ісуса Христа та Українських січових стрільців. 

Графічні твори це – переважно ескізи до майбутніх картин. 
Є тут і начерки портретів: Галини Голубовської, проф. Панчи-
шина, Олександра Барвінського та кількох невідомих людей. Є 
тут і начерки побутових сцен: «Гра в шахи», «Інтимний сон вдів-
ця» та три карикатури мистецтвознавця Іларіона Свєнціцького, 
який часто критикував О. Новаківського. На кожну критику 
художник відповідав карикатурою. Немале художньо-історичне 
значення має художньо оформлена палітра О. Новаківського з 
двома пензлями та автографом І. Голубовського на звороті. 

 

  
О. Новаківський. Інтимний сон вдівця 

 
Про свою знахідку картин я вже на початку 1974 р. повідо-

мив дирекцію Музею О. Новаківського у Львові. Тоді ж я вислав 
туди статтю про свою знахідку, за опублікування якої обіцяв 
три картини О. Новаківського. Не добившись опублікування в 
Україні ні після трьох років [1], я опублікував статті про свої 
знахідки рукопису І. Голубовського і картин О. Новаківського 
спочатку в Югославії [2], потім у Польщі [3], а згодом у Пряшеві 
(без підпису) [4] та Мюнхені (під своїм прізвищем) [5]. 

Інформація про мою колекцію набула ширшого розголосу, і 
кілька галерей проявило бажання виставити її. Першим був Ме-
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моріальний музей Олекси Новаківського у Львові, в якому ви-
ставка, запланована на три тижні, експонувалася шість місяців 
(1990). Зі Львова вона восени 1990 р. помандрувала у Національ-
ний музей до Києва, у жовтні – в Закарпатський художній музей 
Ужгорода, де картини були виставлені весь листопад 1990 року.  

 

  
Відкриття виставки в Меморіальному музеї  

Олекси Новаківського у Львові, 1990 р. 
 
Влітку 1992 року я повіз її в Український музей в Нью-

Йорку, де вона виставлялася від 12 червня до 13 вересня 
1992 р. З Нью-Йорку забрали її в Український освітньо-куль-
турний центр у Філадельфії (25 вересня – 4 жовтня 1992), а 
звідти – в Український інститут модерного мистецтва в Чика-
го (листопад 1992). З грудня 1992 р. до кінця січня 1993 ко-
лекція експонувалася в Осередку української культури й осві-
ти у Вінніпезі, а свою подорож по Канаді завершила в Канад-
сько-українській фундації у Торонто (лютий-березень 1993).  

У 1994-1996 рр. вона вже виставлялася в кількох музеях 
Східної Словаччини (Свидник, Пряшів, Меджилабірці). Майже 
до кожної виставки було видано каталог, а в пресі писали про 
кожну дуже позитивно. 

Після понад двох десятків років я знов запустив свою ко-
лекцію по музеях і галереях України. В березні-червні 2012 р. 
вона виставляється в Художньо-меморіальному музеї О. Нова-
ківського у Львові. Свою подорож по Україні вона б мала за-
вершити знов таки в Ужгороді. 
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Про задуми відносно дальшої долі своєї колекції картин 
Олекси Новаківського, яку Міністерство Словаччини оцінило 
на суму 274.100 єврів. Я в каталозі цьогорічної львівської ви-
ставки написав: «Я з охотою подарую свою колекцію держав-
ному музеєві або галереї в Україні, яка буде зберігати її як од-
не ціле не в запасниках, а на постійно діючій виставці з належ-
ною охороною» [6]. Чи знайдеться така установа – не знаю. 
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Анотація. У статті розглядаються питання становлення 

та розвитку творчості львівського художника-живописця Миколи 
Могилата, який у складних лабіринтах мистецьких пошуків та 
творчих експериментувань сучасних українських митців знайшов 
власну нішу і впевнено та послідовно пропагує через своє мисте-
цтво кращі здобутки світової культурної спадщини в малярстві. 

Ключові слова: малярство, пейзаж, натюрморт, колорит. 
 
Якщо критично поглянути на сучасний стан розвитку 

львівського малярства, то ми побачимо дуже строкату карти-
ну стилів, жанрів, творчих пошуків та здобутків, які є від-
дзеркаленням довгого шляху, що випав на його долю. Огляда-
ючи мистецтво Львова з початку ХХ століття, а особливо, пе-
ріод 20-30-х років, слід відзначити, що, завдячуючи непрос-
тим історичним обставинам, воно розвивалося в унісон із єв-
ропейськими естетичними процесами. Цей досвід митців не 
стерся з пам’яті тих, які, виконуючи місію вчителів, передали 
його молодшому поколінню – представникам мистецтва кінця 
1950-х – початку 1970-х років. А це покоління – ще молодшим. 
Таким чином, можемо стверджувати про певну неперервність 
традиції львівської малярської школи. Проте у сучасному 
Львові є митці, творчість яких стала синтезом різних світо-
глядних переконань та поглядів на мистецтво (наприклад, 
південної школи малярства та львівської). Представником та-
ких сьогодні є львівський живописець та педагог Микола Мо-
гилат, творчі та мистецькі здобутки якого пропонується роз-
глянути у нашому дослідженні.  

«Наскільки людство було б щасливішим, якби праця, замість 
того, щоби бути тільки засобом існування, стала для нього ціллю! 
Для того, щоби здійснилася ця чудова зміна, потрібно, щоб усі 
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люди пішли вслід за прикладом художників, чи, краще, всі стали 
художниками; під цим словом у його найширшому значенні, я 
маю на увазі тих, хто із задоволенням виконує свою роботу», – 
так писав великий Роден у своїй праці «Заповіт. Думки Родена» 
[3]. Ці слова скульптора особливо підходять до характеристики 
особистості, живописця та педагога – Миколи Могилата, для яко-
го малярство та педагогічна праця – можливість навчати май-
бутніх митців, стали улюбленою справою життя. Те, що малює 
митець, є добрим прикладом для його вихованців, підтверджен-
ням, що створити справжній твір – це велика довготривала та 
важка творча праця, а не кількахвилинне бездумне заляпування 
полотна чи картону. 

 Микола Могилат родом із Тернопільщини, з краю багатої 
подільської природи, квітучих садів, зелених левад та буйного 
різнотрав’я. Хоча Микола не народився у родині митців, проте 
батьки підтримували захоплення свого сина і всіляко допома-
гали у здійсненні його мрії – стати художником. Вони все ро-
били для того, щоб дати йому добру мистецьку освіту. 

Микола належить до когорти живописців, чия творчість 
особливо виділяється на тлі сучасного львівського малярства. 
Справа в тому, що митець, завдяки школі, яку він пройшов 
ще на початку свого творчого шляху (навчався в Одеському 
державному художньому училищі ім. М. Грекова), став спад-
коємцем традицій реалістичного живопису. Власне, одеська 
(південна) школа малярства, представники якої тяжіли до пе-
редачі на своїх полотнах, крім жанрових сцен, ще й краєви-
дів, вирізнялася особливими реалістичними тенденціями [1]. 
Митці ставили перед собою завдання засобами малярства від-
чути та відтворити кліматичні особливості півдня України, ви-
користовуючи такі тони та кольори, що переконливо переда-
вали б висушені сонцем трави чи буяння багатством кольорів 
весняних квітів, квітучих дерев та кущів. Представниками ці-
єї школи у різні часи стали: К. Костанді, О. Шовкуненко, П. Во-
локідін, В. Власов, Д. Єгоров, який був безпосереднім вчите-
лем Миколи Могилата, та багато інших, чиї мистецькі орієнти-
ри і мали одне із вирішальних значень у формуванні таланту 
молодого митця.  

Слід додати, що новий імпульс до вже твердого переко-
нання, що мистецтво понад усе, додало Миколі Могилату на-
вчання в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федоро-
ва (сьогодні Українська академія друкарства) у Львові, де фа-
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хові дисципліни навчали В. Овчінніков, М. Таранов, В. Гурмак, 
С. Іванов та Х. Саноцька, з якою були особливо теплі стосунки 
і яка на багато речей, що стосувалися не тільки мистецтва, зу-
міла відкривати молодим очі [4]. Тут відбулося знайомство із 
творчістю таких галицьких митців, як І. Труш, О. Новаківсь-
кий, Л. Гец, О. Кульчицька, мистецькі здобутки яких стали 
твердим ґрунтом, який дає натхнення до творчості і сьогодні.  

У львівському мистецькому середовищі Микола Могилат – 
знаний майстер пейзажного жанру та натюрморту. Це ті два 
тематичні напрямки, які його приваблювали від початку усві-
домлення своєї життєвої місії художника. Митець працює з 
натури, і тому усі композиції його полотен – це доволі пізнава-
ні місця у рідному Львові та його околицях, це улюблені для 
мандрівок – Карпати, Поділля та південь України, нещодавно 
відкрита Чорногорія, краєвиди якої так подібні на українські. 
Але кожен вибраний живописцем мотив – не сухе копіювання 
натури, а вміло переданий засобами малярства, завдяки влас-
тивому художнику колориту та композиції, настрій та стан 
природи («Скоро дощ», «Маки. Літній день», «Весна. Свірж», 
«Сонячний день взимку», «Дощовий день біля села Криворівня» 
та інші). У його натюрмортах ми здебільшого бачимо багатст-
во дарів нашої природи, а саме розкішні соковиті овочі і 
фрукти («Кавун і виноград», «Виноград, паприка і ананас», 
«Сільські гостинці» та садові і польові квіти («Літній букет», 
«Бузок з Левандівки», «Ромашки»). 

Над пейзажем Микола Могилат працює круглий рік. І ніко-
ли жодні погодні умови не є перепоною для того, щоб вийти з 
етюдником на пленер (очевидно, приклад великого львів’янина 
І. Труша став і для Миколи показовим). За доволі довгий час 
своєї практики митець виробив певну методику праці над кра-
євидом, яка стосується вибору мотиву, композиційної струк-
тури, колористичного вирішення. Його пейзажі захоплюють 
простотою мотиву, вмінням передати настрій та стан природи, 
незалежно від пори року, яка зображена у творі. Такими є «Га-
ряча осінь», «Шурхіт очерету», «Дощик у Підбужі», «Відлига», 
«Прогулянка весною». 

Окремо хочеться виділити пейзажі, у яких художник зоб-
ражує Львів та його околиці. Оглядаючи чимало творів із мо-
тивами рідного міста, складається враження, що він у нього 
закоханий, у його старовинні вулички із вишуканими будин-
ками, що туляться один до одного, з його визначними архітек-
турними пам’ятками, що вже віками стоять у ньому. Львів 
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зображений у жарке літо, золотою осінню, ранньої весни чи 
зимою, з несподіваних ракурсів, – однаково захоплює. Гляда-
чеві, який ознайомився зі Львовом завдяки полотнам Миколи 
Могилата, його «Зимовим вечором у Львові», «Весною у Львові. 
Стежка над містом», «Казковим Львовом», «Снігопад у Львові» 
чи безліччю інших мотивів із містом, хочеться також їх обо-
в’язково побачити власними очима, пройтися тими ж вулич-
ками, доторкнутись до старих кам’яниць, перейнятися їхньою 
історією та легендами про них.  

У його натюрмортах професійно намальовані квіти, фрук-
ти та овочі. Але Микола Могилат перш ніж почати працю над 
натюрмортом його створює, із знанням справи, добираючи 
між собою предмети та тло. Часто у його натюрмортах бачимо 
вишуканий народний керамічний посуд, вишиваний рушник 
та іншу атрибутику. Художник любить малювати квіти. У його 
доробку чимало польових квітів і таких, що виплекані на 
грядці – півонії, бузок чи іриси.  

Сьогодні у час цифрових технологій, коли доброю каме-
рою можна передати мить, зафіксувати несподіваний ракурс 
будь-якого предмета чи мотиву, деякі скептики можуть ствер-
джувати, що таке малярство не потрібне. Але чи можливо хо-
лодним об’єктивом фотоапарата, яким би він досконалим не 
був, передати те, що відчуває художник, коли він стоїть між 
природою і мольбертом? Напевно, ні! Бо не тільки митець бере 
участь у процесі творення: тут спрацьовує талант, даний Бо-
гом, велика праця та жертовність.  

Свою творчу працю, як уже було сказано вище, Микола 
Могилат поєднує із педагогічною діяльністю – він викладач 
малярства у Львівському державному коледжі декоративного 
та ужиткового мистецтва ім. І. Труша та за сумісництвом пра-
цює у Львівській національній академії мистецтв. Він сумлін-
но і відповідально ставиться до своєї місії вчителя. Що цікаво, 
Микола вміє навчити і зацікавити малярством навіть байду-
жого і лінивого студента. Це також велике мистецтво. Його 
люблять студенти, його пари відвідують, намагаючись пере-
йняти у відкритого та щирого на поради та настанови вчите-
ля всі тонкощі та таємниці творення мистецького твору. 

Маємо надію, що невичерпна енергія та потенціал митця і 
педагога спричиняться до нових творчих задумів та їхньої ус-
пішної реалізації у наступних полотнах. А глядачі, його учні та 
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шанувальники, побачать це на нових вернісажах. Підсумову-
ючи слід зауважити, що таке мистецтво, яке пропонує нам 
митець, є дуже потрібним, особливо сьогодні, коли часто від-
бувається підміна понять, і бездарів, які ховаються за часто 
надуманою концепцією, підносять на п’єдестали, а справж-
нього таланту не помічають. 
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Анотація. У статті аналізуються характерні риси творчос-
ті відомої львівської художниці Н. Паук. Розглядаються художні 
особливості декоративних гобеленів, створених авторкою на осно-
ві інтерпретації традицій національної спадщини народного ми-
стецтва. 
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Серед яскравих майстрів українського художнього ткацт-

ва особливо виділяється постать відомої львівської художниці 
Наталі Паук. Талановита майстриня гобелена, сильна творча 
особистість, Н. Паук володіла неповторним авторським стилем, 
який значною мірою вплинув на формування художніх особ-
ливостей та мистецької своєрідності львівської школи тексти-
лю. Значний вплив на формування творчої індивідуальності 
мисткині мало українське народне мистецтво та національні 
традиції. 

Отже, метою статті є дослідження творчості класика укра-
їнського художнього текстилю Н. Паук, висвітлення ролі і зна-
чення народного мистецтва та традицій національної культу-
ри в її творчому доробку, аналіз художніх особливостей творів. 

Аналіз публікацій. До творчості Н. Паук неодноразово звер-
талися дослідники. Уваги заслуговують монографії мистецтво-
знавців О. Голубця, А. Жука, Я. Запаска, О. Никорак [2; 4; 5; 7]. 
Важливим джерелом інформації при опрацюванні зазначеної 
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теми стали дослідження Н. Гассанової, Л. Жоголь, Т. Кара-Ва-
сильєвої, Г. Кусько, Ю. Лащука, О. Луковської, Т. Печенюк, В. Са-
вицької, Є. Шимчук, О. Ямборко [1; 3; 8; 10-11; 13; 18; 19] та ін-
ших авторів, у працях яких характеризується творчість львів-
ських майстрів художнього ткацтва, а також аналізуються 
створені ними роботи. При написанні статті були використані 
каталоги художніх виставок, бібліографічні довідники, альбо-
ми [6; 9; 12; 17], фотографії авторських робіт мисткині.  

Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю в укра-
їнській мистецтвознавчій літературі фахових праць, які ви-
світлюють вплив народного мистецтва та традицій національ-
ної культури на творчість Н. Паук. В опрацьованих джерелах 
її твори розглядаються фрагментарно та побіжно. Вивчення 
творчої спадщини Н. Паук є актуальним і з огляду на те, що 
сьогодні, в період глобалізації, важливою є підтримка праг-
нень відомих художників та їх молодих колег до збереження 
та подальшого зміцнення школи львівського текстилю. Отож, 
актуальним вкрай потрібним є більш ретельне дослідження 
творчості класика львівського гобелена Н. Паук.  

Наталя Паук – випускниця мистецьких навчальних закладів 
Львова – кафедри художнього текстилю училища ім. І. Труша 
та інституту декоративного-прикладного мистецтва (тепер 
ЛДКДУМ та ЛНАМ), де вона здобула міцне підґрунтя та сфор-
мувала свої професійні навики. Варто відзначити, що специ-
фіка художньої освіти в цих закладах завжди полягала у тіс-
ному поєднанні із традиціями українського народного мистецт-
ва, зокрема, ткацтва. 

Аналізуючи творчість Н. Паук, слід звернути увагу на особ-
ливості середовища, в якому вона формувалась. Це 1960-70-ті 
роки – період так званої «хрущовської відлиги», що підняла хви-
лю національної свідомості, оновлення культури, активізації ру-
ху за відродження народних традицій, рідної мови. Попри те, 
це був час жахливого ідеологічного тиску, який невідомий ху-
дожникам вже вільної України. «Поняття «національне» тракту-
валося як «націоналістичне», отже – вороже, а прагнення твори-
ти свій національний стиль суворо засуджувалося» [16, с. 13]. 

Проте митці, емоційно найвразливіша частина суспільства, 
не мирилися з таким станом речей. Мабуть, цей важкий час 
спричинився до унікального загартовування та спротиву систе-
мі, адже саме тоді художники текстилю С. Шабатура, Л. Кри-
п’якевич, Н. Паук та інші активно працювали і створювали 
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чудові українські гобелени, а своєю творчістю заклали підва-
лини львівської текстильної школи [2]. 

Постать Наталі Паук помітно вирізняється серед майстрів 
львівського художнього текстилю. Аналізуючи творчий доро-
бок, відзначимо, що чільне місце у формуванні образної ви-
разності її творів завжди займало народне мистецтво, коло-
ритність і художній рівень якого є справді вражаючими. В об-
разно-змістовій структурі її декоративних гобеленів відчуває-
ться неабиякий вплив національного начала. Багатовікові на-
ціональні художні традиції Н. Паук вважає основним джере-
лом поступу професійного мистецтва, а образні вирішення 
творів ґрунтуються на багатстві народної творчості, її філосо-
фії. Бажання підтримати, зберегти й розвинути народні тра-
диції та накласти їх на складний процес розвитку сучасного 
текстилю, зокрема, ткацтва у Н. Паук виникло органічно. Ад-
же у форму, колір і орнамент вкладена творча енергія та філо-
софська мудрість народу.  

У творчому доробку художниці широкий діапазон тем і сю-
жетів, але улюблена тематика її творів – різноманітні стилізова-
ні українські народні мотиви. Характерна для гобеленів ху-
дожниці підкреслена декоративність, власне, зумовлена впли-
вом народного мистецтва, адже у ньому реальна дійсність по-
дається ідеалізовано, крізь призму умовності. 

Н. Паук ретельно розробляла композицію та кольорову га-
му для кожного зі своїх килимів та гобеленів. Мисткиня ство-
рювала твори, які були впізнавані за авторством завдяки за-
стосуванню певних прийомів художньої виразності. Відчуваю-
чи міру стилізації, у розмаїтих композиціях Н. Паук поєднувала 
контрастний ритм кольорових плям, геометричних форм, тем-
них та світлих смуг, надавала їм сучасного звучання. Разом з 
тим, художниця зберігала вишуканий колорит, притаманний 
народному ткацтву та вишивці, уникаючи модних на той час 
яскравих і крикливих кольорів. Майстриня застосовувала на-
туральні відтінки вовни: ахроматичні – чорний, сірий, корич-
невий, яскраві ж плями вміло врівноважувала.  

Декоративні килими та гобелени Н. Паук вирізняються 
простотою, ретельно підібраною гамою кольорів і чітко визна-
ченим ритмом, який залежно від задуму може або прискорю-
ватись, або завмирати.  

Однією з перших показових робіт був дипломний килим 
Наталі Паук «Гуцульщина». Випускниця відійшла від звиклої, 
усталеної схеми побудови килима за принципом станкової 
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картини, як було прийнято в ті часи, та звернулась до узагаль-
нення і декоративного трактування твору. Композиція орна-
ментально-фігуративного килима створена за гуцульськими 
мотивами: у ритмічному чергуванні широких смуг у рапорт-
ному порядку розміщено стилізовані постаті гуцулів та геомет-
ризовані зображення рослин. У загальну коричнево-теракото-
ву гаму килима авторка сміливо вкраплює яскраво-синій та 
білий кольори, що підсилює емоційне звучання килима [14].  

Для Н. Паук притаманним було звернення до поетичних 
джерел народної творчості. У творах, тематика яких пов’язана 
з фольклором і народним побутом, особливо відчувається її 
тісний зв’язок з традиціями національного мистецтва. Засоба-
ми художнього ткацтва авторка намагається відтворити укра-
їнські звичаї, обряди, танці – поетичні образи усного та пісен-
ного фольклору доходять до нас крізь призму асоціативного 
сприйняття. 

Так, композицію фігуративного гобелена «Гори мої, гори 
зелені» Н. Паук створила, взявши за основу гуцульський та-
нок: на тлі гір – танцюючі постаті людей. Загальної цілісності 
композиції досягнуто за рахунок добре продуманого співстав-
лення кольорових плям і ліній, спрощеного пластичного трак-
тування фігур. Особливого ефекту надає використання прозо-
рих площин, що є прикметною ознакою творчості Н. Паук. 
Композицію доповнює напис, витканий у нижній частині тво-
ру, а піднесена емоційність образів і великий розмір гобелена 
надають йому монументальності. Колористика твору макси-
мально наближена до традиційної гуцульської, побудована на 
гармонії оранжево-вохристих і зелених кольорів, доповнених 
сірим і білим. 

У гобелені «Бойківщина» поетика народного мистецтва та 
використання традицій килимового ткацтва втілюється майст-
ринею в узагальненій, за кольором і формою, композиції. За 
допомогою чорно-білих, сірих та оранжевих плям і площин ху-
дожниця створює конкретні постаті. Усі елементи композиції – 
зображення людей, квітів, птахів – підкреслено декоративні 
та складають гармонійну єдність. 

Основу композиції гобелену «Великдень» складають ритміч-
но закомпоновані контрастні кольорові площини, які асоціатив-
но сприймаються як рушники, писанки, паски. Таке національ-
не забарвлення гобелена додає святкового настрою під час його 
споглядання, відчуття оптимізму завдяки піднесеному колориту. 
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У декоративних килимах та гобеленах Н. Паук сміливо та 
впевнено використовує багатий арсенал технічних прийомів 
народного ткацтва – «перебірне», «закладне», ткацтво «під бер-
до», «за межову нитку», «скоси», «деркання», меланжування то-
що. Вільне володіння різноманітними техніками та прийома-
ми ткацтва, глибокі знання творчої спадщини західноукраїн-
ського ткацтва та засвоєння сучасного професійного досвіду 
надає творам Н. Паук особливої духовності та виявляє непов-
торний художній смак майстрині.  

Аналізуючи творчий доробок Н. Паук, слід відзначити, що 
їй була дуже близька тема славного українського минулого. 
Особливості індивідуальної художньої мови мисткині яскраво 
проявилися у гобелені «Запорізькі козаки». Умовно-площинні 
зображення постатей трьох козаків у центрі композиції до-
повнює козацька «чайка» на зиґзаґоподібних хвилях. Твір від-
значається монументальною чіткістю побудови, підкреслено 
графічним трактуванням фігур. Оригінальності композиції 
надає використання характерних прозорих площин. Золотис-
та кольорова гама доповнюється білим, сірим та блакитним 
відтінками. Твір виконано в техніці гребінкового ткання, що 
свідчить про досконале володіння мисткинею традиційними 
прийомами народного килимарства. 

Художниця захоплюється красою та мальовничістю рідно-
го краю, які потім уміло передає на полотні. Вона часто 
використовує оригінальні кольорові сполучення, стилізовані 
зображення краєвидів, рослин, птахів, тварин. 

Згадаймо слова самої мисткині про її мальовниче село 
Великі Глібовичі, яке вона не забувала впродовж усього свого 
життя – свою хатинку, де народилась, могутній ліс, казкової 
краси пагорби, а біля них – широку долину з яскравими кві-
тами, які маленькій дівчинці нагадували вогняне сяйво, а над 
усією цією красою величну церкву, що своїм сріблом сяяла на 
далекому горизонті... [9]. 

Ці рідні образи впродовж усього життєвого шляху були 
присутні у творах художниці. Наприклад, досконалу мову 
умовності вона знайшла у гобелені «Мій рідний край, моя зем-
ля»: побачена ніби з пташиного лету земля, смуги, що перети-
наються й розбігаються, нагадують лінійні орнаменти верет, 
геометричні мотиви ліжників. Лінії знову зустрічаються, ство-
рюючи образ вічно змінної та водночас величної Землі, покри-
тої павутиною із сотень доріг і стежок. 
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Авторська думка, закладена у гобелені «Мій рідний край, 
моя земля», асоціативно-символічно знаходить продовження у 
творі «Крига скресає», побудованому на характерному елемен-
ті ткацтва і вишивки Поділля – «безконечнику». Хвилясті ряди 
по всій ширині композиції створюють ефект нестримної течії, 
дають відчуття піднесення, розкутості і свободи. 

Художниця демонструє досконале володіння засобами ху-
дожньої виразності – вишуканістю ліній, гармонійними про-
порціями, ритмом, багатством фактур. У килимі «Заморозки» 
при зображенні рослин вона застосовує ліжникову техніку, 
рельєфна фактура якої стає головним елементом художнього 
оформлення. Своєрідне сприйняття природи втілено в гобеле-
ні «Літо», у якому декоративність трактування рослинних мо-
тивів і зображення птахів запозичено від народних килимів. 
Схожий підхід використала художниця і при роботі над гобе-
леном «Рослинний». Традиційними є і килимові техніки ткан-
ня, в яких виконано обидва твори [15].  

Монументальний триптих «Дари ланів Задніпрянщини» 
(виконаний спільно з О. Риботицькою) символічно відображає 
всю Україну та вирізняється цілісністю умовної стилізації фі-
гур. Фігуративні композиції концентрують увагу образно-зміс-
товим задумом, художньою мовою та міцним зв’язком з тра-
диціями народного мистецтва. У центрі кожної частини трип-
тиха, на тлі квітучих українських ланів, зображено жіночі по-
статі в народних строях. Композицію доповнюють декоратив-
ні зображення колосків і соняшників. Триптих відзначається 
гармонією лінійно-площинної побудови, використанням про-
зорих площин, а також насиченими піднесеними барвами. Го-
белени виконані в червоно-коричневих і вохристих кольорах, 
з додатком біло-сірих і бежевих тонів.  

Про високий рівень художньої майстерності Н. Паук свід-
чить її участь у багатьох обласних, республіканських, колишніх 
всесоюзних художніх виставках, а починаючи з 1985 р. – також 
міжнародних: у рамках днів культури СРСР – ЧССР в Празі, в 
Будапешті і Бельгії в 1986 р. на виставках «Радянський гобелен» 
тощо. З 1970 по 1990 рік більшість її гобеленів було закуплено 
Художнім фондом, Спілкою художників та музеями України.  

Висновки. Проведене дослідження показує, що Н. Паук – 
яскравий представник львівської школи художнього тексти-
лю, особистість, яка володіла монументальністю мислення та 
особливим мистецьким талантом, вродженою працездатністю 
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і шляхетністю. Основою творчості Н. Паук були глибокі знан-
ня, творчий пошук, використання традицій народного мисте-
цтва, а також їх збереження розвиток відповідно до вимог су-
часності. Зберігаючи декоративну основу народного ткацтва, 
Н. Паук збагатила сучасний художній текстиль новими знахід-
ками в композиції, орнаментиці, колориті.  

Художниця вирізнялася широким діапазоном творчого 
мислення у пошуках композиційних схем і декоративних за-
собів; її творам властива сюжетна змістовність, чіткість зоб-
ражальних форм, майстерне технічне виконання, поєднання 
різноманітних ткацьких технік. 

Творчість Н. Паук потребує належного комплексного дослі-
дження, адже її постать – це помітне явище в художньому тек-
стилі не лише львівського, а й загальноукраїнського масштабу. 
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аспірантка,  
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 

м. Харків, Україна 
  
Анотація. У статті розкривається роль світла як найваж-

ливішого із засобів виразності художньо-стильової структури тво-
рів портретного жанру С. Прохорова. 

Ключові слова: портретний жанр, світло, колір, засоби ви-
разності, живопис, Харків, С. Прохоров. 

 
Ступінь вивченості проблеми та аналіз досліджень на 

тему. Значний внесок у розвиток «харківської школи живо-
пису» зробив С. Прохоров. Незважаючи на наявність числен-
них високохудожніх творів, які майстер залишив наступним 
поколінням, його творчість мало вивчено, монографії відсутні, 
а вплив на розвиток портретного жанру в Харкові не висвіт-
лено. Роль С. Прохорова як викладача було оцінено Л. Соко-
люк [1] в контексті розвитку вищої школи образотворчого 
мистецтва Харкова. Змістовно та ємко дає опис деяких порт-
ретних творів художника Ю. Штаєрман [2]. Також творчості 
С. Прохорова торкались Т. Прокатова і С. Бєсєдін [4]. У статті 
«Письма к ученику» Н. Фоменко пише: «Имя этого человека из-
вестно достаточно узкому кругу специалистов, не удостоилось 
оно упоминаний ни в БСЭ, ни в УРЕ, хотя в этих уважаемых 
изданиях есть справки о весьма незначительных личностях. 
Лишь «Словник художників України» дает обычную биографи-
ческую справку с последовательным перечислением основных 
произведений автора» [5, с. 3]. З існуючим ступенем вивче-
ності зазначеного питання, на жаль, не йде мова про детальний 
аналіз портретних творів майстра.  

Унікальна колекція творів С. Прохорова (з фондів ХХМ), до 
якої входять «швидкі» олівцеві шкіци, замальовки, акварельні 
листи, етюди, матеріал до живописних полотен та станкові 
портрети, переконує в необхідності дослідження творчості ху-
дожника та аналізу образно-пластичної структури в його кар-
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тинах, закономірностей будови зображення на картинній пло-
щині, сукупності прийомів та засобів «мови» реалістичного 
живопису, за допомогою яких С. Прохоров творив глибокі та 
цікаві художні образи. 

Для професійного аналізу образно-стилістичної основи жи-
вописних творів художника необхідно звернутися до науко-
вих витоків, у яких було розглянуто питання про різноманітні 
засоби виразності живопису в цілому та в портетному жанрі, 
зокрема. Серед теоретиків мистецтва в цій царині цікавими є 
дослідницькі роботи А. Зайцева [6], Б. Віппера [7], І. Грабаря 
[8]. Крім того, цінна інформація, перевірена досвідом, нам за-
лишилась від багатьох митців у записах, які на сьогодні вже 
надруковано. На цьому звернення до пунктів, які супрово-
джують основне питання нашого вивчення не вичерпується. 
Оскільки проблема визначення критеріїв оцінки живописних 
творів є невід’ємною від аналізу їх структурної будови, дореч-
ною буде згадка про теоретичні матеріали, автори яких зай-
мались цією темою. Задачі щодо визначення критеріїв оцінки 
з урахуванням особливостей сприйняття твору глядачем ста-
вили А. Гільдебрандт [9], І. Маца [10], В. Бецольд [11], К. Дол-
гов [12],С. Товмасян [13] та інші.  

Результати дослідження. Портретна спадщина С. Про-
хорова свідчить про високий ступінь професіоналізму та гра-
мотне використання різних прийомів і засобів виразності. Це 
– розмір та формат полотен, фактура фарби, лінія, ритм, пля-
ма, світло та колір. У спробі проаналізувати й оцінити най-
більш яскраві твори «портретної галереї» майстра, звернемо 
увагу на світло в роботах його пензля. В цьому випадку ак-
цент на світло виправданий його ведучою роллю у створенні 
пластичної єдності форми та просторової глибини, участі у по-
будуванні перспективи, затвердженні кольорової палітри, 
ритмічного рішення «тканини» полотна. Як відомо, реалістич-
не зображення не можливе без участі світла. Це підтверджує 
історичний факт, про який згадує Б. Віппер: «Апполодор был 
первым греческим живописцем, который стал моделировать 
форму с помощью света и тени. Отныне линейная, плоскост-
ная живопись уступает место пластической, трехмерной жи-
вописи. Начиная с Апполодора живопись делается искусством 
оптической иллюзии» [8]. Саме явище світла в образотворчому 
мистецтві багатогранне. Про роль світла в мистецтві зобра-
ження А. Зайцев пише наступне: «…его значение в системе 
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выразительных средств живописи сравнимо со значением 
света в жизнедеятельности человека» [6]. Ці слова знаходять 
підтвердження у класичних зразках живопису. Віками глядач 
був під чарами світла, яке ллється з полотен Рембрандта; ма-
ревом м’якого світла Ренуара, світлом Гогена, яке декоратив-
но відтворює форму великих площин та наповнює колір спе-
кою екзотичних островів. Безумовно, «гра» митця зі світлом 
залежала від різних факторів. Значення мала загальна систе-
ма культурних цінностей епохи, особисті уподобання худож-
ників, їх оригінальний творчий метод роботи. Пріоритетна 
роль, яка відводилась світлу в живописі як засобу виразності, 
характерна як для реалістичного зображення (виявлення фор-
ми, спираючись на вивчення натури), так і для символічного 
трактування образів, з метою відтворити «просвітленість» (зоб-
раження німбів, фаворського світла в іконописі). 

Перш ніж розпочинати аналіз портретних робіт С. Прохо-
рова в цікавому для нас ракурсі, з’ясуємо важливе питання: 
завдяки яким саме зображувальним прийомам та особливос-
тям виникає в портретах ефект присутності світла? Спробує-
мо наблизитися до тайни створення роботи портретного жан-
ру. Відомо два шляхи, два різних розв’язання рішення цієї за-
дачі. У першому випадку художник задумує ідею портрета, 
шукає саме той тип моделі, який буде найбільш відповідати 
композиційному задуму та його уявленням про художній об-
раз. Такий шлях передбачає довготривалу роботу з послідов-
ними етапами. Від пошукового матеріалу до завершеної «вели-
кої речі». У цьому випадку автор розпочинає пошуки з питан-
ня, якою буде його робота на завершальному етапі, за допомо-
гою яких засобів він може дістати глибини звучання ідеї кар-
тини; яким має бути світло – теплим чи холодним; як розміс-
тити модель відносно джерела освітлення; контраст чи нюанс 
буде ведучим; наскільки загальна ситуація з вибором світла та 
колориту «розкриє» образ і буде відповідати характеру моделі. 
Відповіді на ці питання майстер шукає в перших шкіцах та 
кольорових ескізах. 

Інший шлях роботи виникає в певній ситуації під впливом 
обставин. До наших днів дійшли чудові взірці портретів-етю-
дів, які було написано без тривалого підготовчого етапу. В 
цьому разі домінує вміння художника оцінити красу миті, 
«піймати настрій» та відтворити його на полотні. Саме умови 
«диктують» художнику порядок праці, «мовні» прийоми та ме-
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тоди. Однак як в першому, так і в другому випадку необхідно 
оцінювати роль світла в побудові живописного портрета з ура-
хуванням його загальної образно-пластичної структури. Од-
ним з перших важливих моментів у роботі над живописним 
портретом є вибір джерела освітлення (денне світло, електрич-
не, сонячне, сутінки, нічне…) та його характеру (освітлення 
зверху, збоку, контражур…). Свідомий вибір джерела освіт-
лення потім працює на ідею картини, глибину характеристи-
ки портретного образу. Наприклад, виправданим є звернення 
до яскравого сонячного освітлення у випадку, коли мета порт-
ретиста – відтворити життєрадісний, оптимістичний характер 
моделі, мажорний настрій композиції в цілому. Цікавою може 
бути ритмічна побудова картинної площини плямами світла у 
поєднанні з різкими тінями. У більшості випадків така ситуа-
ція виникає при штучному освітленні, яке привносить у порт-
рет інші відтінки настрою. Вивчаючи закономірності взаємо-
зв’язку джерела освітлення та композиційної побудови карти-
ни, А. Зайцев робить наступний висновок: «…источник света 
определяет систему освещенности изображаемой предметной 
ситуации» [6]. Тут же він продовжує: «Из всего многообразия 
возможных вариантов освещения живописцу приходится 
выбирать один, наиболее полно выявляющий выразительность 
изображаемого предмета» [6]. Ми згодні з таким висновком, 
але звернемо увагу на те, наскільки він застосовуваний у 
живописних роботах портретного жанру. Який взаємозв’язок 
існує між побудуванням площини картини за допомогою 
світла та глибиною художнього образу?  

У пошуках відповіді на це загальне питання проаналізуємо 
деякі живописні полотна портретного жанру С. Прохорова. 
Спробуємо простежити, яким був його підхід до вирішення 
таких задач. Художник користувався як денним, так і штуч-
ним освітленням. Вибір розташування джерела освітлення 
відносно моделі доволі різний. Це і пряме фронтальне, і боко-
ве, і освітлення зверху. Тут доводиться казати про світло як 
про засіб реалістичного живопису. Він повинен створювати 
ефект трьохмірного простору на картинній площині. І худож-
нику це вдається. Незалежно від характера освітлення, роботи 
відрізняє глибоке розуміння форми та її детальна проробка. 
Перш за все колір, світло та тінь приваблюють живописця як 
змогу конструювати форму та розташовувати її в просторі. 
Такий підхід характерний для традицій реалістичної школи 
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живопису, представником якої він є. Активно й контрасно 
звучать силуети зображених фігур. При цьому м’які переливи 
світлотіні нагадують про темперні «плаві» та досвід С. Прохоро-
ва в царині іконопису. Особливо це знаходить прояв у портре-
тах середини 1930-х. Найбільш яскраві з них – «Дівчина в чер-
воній шалі» (1926) та «Українська дівчина» (1925). У загальному 
стилістичному рішенні цих портретів відчуваються ледве влови-
мі риси, притаманні іконам. Орнамент декоративно вплетений 
у кольорову будову композиції. Високий ступінь узагальнення в 
розробці одежі моделей та фонів. При цьому майстерно моде-
люється форма, детально проробляються руки та обличчя. В 
більшості випадків це складається завдяки тому, що С. Прохо-
ров «працює» зі світлом. Як в першому, так і в другому випадку 
художник обирає бокове освітлення. Відомо, що саме такий ха-
рактер світла найбільш чітко виявляє форму об’єктів, їх факту-
ру та колір. Але задачі, пов’язані з відтворенням кольору в цих 
портретах різні, оскільки різний і характер освітлення. 

«Українська дівчина» була створена при денному «холодно-
му» освітленні, а «Дівчина в червоній шалі» – при штучному 
електричному. Багато сучасних живописців надають перевагу 
праці при денному освітленні. Існує переконання, що такі 
умови найбільш сприяють живопису «кольором», але воно не 
безперечне. Шедеври майстрів створювались саме при штуч-
ному світлі. В портреті «Дівчина в червоній шалі» кольорова 
поліфонія більш стримана, ніж в картині «Українська дівчи-
на». Тут світло виявляє активні рефлекси, тіні та напівтони. 
За рахунок цього форма набуває виразності. С. Прохоров «ви-
ліплює» її сплавом оливково-вохристих кольорів з не дуже яск-
равими насичено-рожевими рефлексами. Світло розливається 
на обличчі теплим жовтуватим потоком з ледве помітними зе-
ленуватими нюансами стронціанових. Кисть на руці менш 
освітлена та написана через різні вохри – червоні, золотаві, 
світлі… Її силует вплавлено у велику кольорову пляму червоної 
хустини, вона набуває контрастний червоному – зеленуватий 
відтінок. У загальній композиції світлових плям бере участь 
також тонка смужка освітленої книги в руці моделі. Жовтий 
колір від штучного джерела освітлення об’єднує всі світлові 
плями в портретному творі в єдиний теплий колорит. 
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Світлова композиція портрета «Українська дівчина» вирі-
шується інакше. «Холодне» денне освітлення виявляє на об-
личчі та руках моделі чарівні перламутрові відтінки. Блакит-
но-рожеві, ніжно-оливкові, вохристо-золотаві зливаються в 
єдину пляму світла, яка контрастує з тінями. Але тепер це по-
єднання інше, ніж в попередньому портреті. Тіні більш м’які, 
без різких контрастів, оскільки світло розсіяне денне. Актив-
ність рефлексів менш помітна. Великими локальними плямами 
художник пише одяг – чорна оксамитова жилетка, прикраше-
на алою торочкою, яскрава червона хустинка на голові, стри-
маного кольору, блакитно-зеленувата спідниця. До всього цьо-
го контрастним протиставленням є біла українська вишиван-
ка. Білий взято дуже лаконічно з найтоншим різнобарв’ям то-
нальних та кольорових вальорів. Саме світло та колір набли-
жає нас до відчуття матеріальності у сприйнятті портрету. 
Але, в цьому випадку його функція не обмежується формо-
утворенням та впливом на загальну цвітову гаму. Тут потоку 
світла належить одухотворяюча роль. Доречно згадати про 
іконописний досвід С. Прохорова, який знайшов втілення не 
тільки в поєднанні живописних прийомів, але й у тому важли-
вому відчутті одухотвореного життя, аурі чистоти й молодості 
дівочого образу, відтвореного художником. Густе каштанове 
світло визначене на волоссі моделі, яке зібрано в косу. У сусід-
стві з глибокою синьо-чорною тінню ці м’яко покладені мазки 
відтворюють ефект шовковистої хвилі, яку зупиняє яскравий 
рожевий мазок вплетеної в косу стрічки. Знову ж таки, світло 
примушує мерехтіти бліками нитки намиста, наділяючи їх ма-
теріальністю. Чергування світла з тінню підпорядковане рит-
мічній послідовності, завдяки якій площина картини гармо-
нійно та художньо організована. 

Цікавими знахідками в портретному жанрі є пленерні тво-
ри С. Прохорова. Найбільш яскраві з них – «Українка» (1929), 
«Піонервожата» («Дівчина, освітлена сонцем») та «Косар». Як 
нам відомо, пленер сприяв проникненню до системи живопи-
су більш тонких градацій світлотіні, насиченості кольорів та 
яскравості рефлексів. Розсіяне світло, завдяки відзеркаленням 
та рефлексам, відтворює просторово-повітряне середовище з 
м’якими абрисами та менш контрастними тінями. З часом ці 
завоювання перестали відносити лише до пейзажного живо-
пису. Тенденції пленеру закріпились і в інших жанрах. Порт-
ретний не став винятком. Вихід художника на повітря при-
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звів до виключення з палітри коричневих, чорних та сірих 
фарб. На прикладі пленерних портретів С. Прохорова помітно, 
наскільки відкрите світло привносить в роботу свіжість, бар-
вистість та чистоту кольору. В усіх трьох роботах у ролі фону 
зелене листя, яке вирішується майже площинно. При цьому, 
моделюванню «великої форми» майстер приділяє багато уваги. 
В такому поєднанні очевидне бажання досягти максимальної 
виразності образів. Опис прийому поєднання фону, який ви-
рішується декоративно, з детальною проробкою фігур ми зна-
ходимо у Б. Віппера. Це питання він висвітлює так: «Главное 
художественное воздействие покоится на простом контрасте 
между фигурами и плоским фоном. Таким образом, создается 
своего рода абстракция от реальной действительности, фигу-
ры живут словно в каком-то символическом пространстве» [8]. 
Для наочності проаналізуємо пленерний портрет «Українка». 

Фон вирішується узагальнено, але при цьому, там відчува-
ється просторова глибина та світло-повітряна перспектива. 
Він умовно поділений на плани. Середній – теплий зелений і 
дальній – холодний, який йде в синь. На першому плані кар-
тини – портрет жінки в національному українському одязі. 
Соковитий свіжий колорит «запалюють» сонячні бліки на бар-
вистій хустці, білому рукаві вишиванки та синій вставці на 
фартусі. Блік на кисті руки чітко конструює форму відпові-
дально до анатомії зап’ястя. Виріз блузи торкається тіла тон-
кою смужкою світла, відзначаючи поворот фігури. Важко 
знайти «випадкові» світлові удари; в будові композиції всі де-
талі виправдані. М’які тіні схожі на легке марево на шиї та ру-
ках. Палітра роботи представлена багатими кольоровими ню-
ансами. Різнобарвними переливами звучать рефлекси у склад-
ках білої блузи. Рум’яне обличчя молодої жінки написане з ви-
користанням блакитних, зеленуватих, помаранчевих, оливко-
вих, бузкових та бірюзових відтінків. При цьому воно спри-
ймається цільною рожевою плямою. Звичка милуватися реча-
ми підводить митця до докладної розповіді про орнаментику 
хустки та вишиванки, клітчасту спідницю та червоно-синій 
фартух, зав’язаний на яскравий шовковий бант. Коралі обви-
вають півкругом шию. З ясним розумінням анатомічної фор-
ми художник виявляє з їх допомогою лінію ключиць. З прита-
манною йому добротністю підходить до обробки об’ємів об-
личчя і рук в «Косарі», переконливо та грамотно розподіляє 
світло в «Піонервожатій». 
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Висновки. У станкових полотнах С. Прохорова одним з 
найважливіших засобів виразності для створення художнього 
образу є світло. Вивчення образно-стилістичної структури та 
реалістичної «мови» живопису в його роботах може бути пере-
конливим прикладом грамотного збагачення академічних тра-
дицій в образотворчому мистецтві авторськими. 
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Анотація. У статті досліджується шлях творчого станов-

лення Миколи Дем’яна – одного з провідних закарпатських книж-
кових дизайнерів кінця ХХ – першої чверті ХХІ ст.  

Ключові слова: Микола Дем’ян, закарпатське книговидання, 
художньо-технічне оформлення книги, книжковий дизайн.  

 
Сьогодні прізвище Миколи Дем’яна добре знане в колах 

видавців і творчої еліти Закарпаття. Він має величезний бага-
тожанровий творчий доробок у книжково-газетному дизайні. 
Понад тридцять років займається тим, що колись називалось 
складно – художньо-технічне редагування та оформлення кни-
ги, а зараз зветься просто – книжковий дизайн.  

Близько 250 видань пройшло через руки митця, і кожній 
книзі він прагнув надати індивідуальне, тільки їй притаман-
не, обличчя. Розробив художнє оформлення для видань су-
спільно-політичної, художньої, виробничої, туристичної і крає-
знавчої літератури, а також фотоальбомів, книжкових серій і 
вузівських підручників. Ще у дев’яності став автором дизайну 
новостворених обласних газет, серед яких найвідоміші «Сріб-
на Земля», «Срібна Земля-ФЕСТ», «ФЕСТ».  

Народився Микола Дем’ян 1953 року в селі Богдан Рахів-
ського району на Закарпатті. Після служби в армії бажання 
здобути художню освіту привело його у Львів до Українського 
поліграфічного інституту імені І. Федорова, на спеціальність 
«Графіка», де викладачами були такі особистості, як Валентин 
Бунов, Олександр Іванченко, Володимир Овчинніков, Петро 
Приведа, Іван Прийдан, Анатолій Попов, Христина Саноцька, 
Антон Смідович, Микола Таранов [1].  

На п’ятому курсі проходив переддипломну практику в Уж-
городі, у Республіканському книжковому видавництві «Карпа-
ти», що й визначило всю подальшу Миколину долю. Він заре-
комендував себе як сумлінний та відповідальний практикант і 
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по закінченні вишу його охоче запросили у видавництво. З 
тих пір усе життя – безперервне і самовіддане служіння книзі. 

Роки фахової праці умовно можна поділити на три періо-
ди, для кожного з яких характерні не тільки різний суспільно-
політичний лад, але й разюча відмінність засобів поліграфіч-
ного виробництва. 

Період перший. За Радянської України Микола Дем’ян по-
над тринадцять років пропрацював у видавництві «Карпати». 
Шлях становлення від невпевненого, хоча й старанного випуск-
ника вишу, до авторитетного фахівця з художньо-технічного 
оформлення книги відбувався серед досвідченого колективу ви-
давців, серед яких Янош Гашпарович, Віталій Томашевський, 
Михайлина Лучків-Черкашина. На посаді художнього редак-
тора Миколу закріпили за редакцією туристичної і краєзнав-
чої літератури, але водночас він опікувався виданнями інших 
редакцій, особливо складними за побудовою книгами, струк-
тура яких потребувала виготовлення оригінал-макета. Розроб-
ляв шрифтово-декоративні обкладинки, внутрішнє макету-
вання фотографій і слайдів для кольорових вкладок. Оскільки 
сам захоплювався фотографуванням, нерідко використовував 
власні фотознімки. Кожну книгу намагався зробити якнай-
кращою і неповторною.  

З одного боку, молодому фахівцеві пощастило: він потра-
пив у колектив з тривалими традиціями. Відчував підтримку 
колег, прагнув творчо ставитись навіть до так званої рутинної 
роботи, експериментував, шукав нестандартні ходи у конст-
руюванні та художньо-технічному оформленні доручених йо-
му видань, не хотів відбуватися простим ремісництвом. З ін-
шого боку – це були роки, що передували розпаду великої кра-
їни: цензура ще була міцною, а матеріально-технічна база ра-
дянської провінційної поліграфії залишалася на досить низь-
кому рівні. Часто зовнішній вигляд книги після виходу у світ 
викликав у авторів розчарування та гіркоту.  

Технічний рівень поліграфічного виробництва диктував 
свої умови. Художній редактор, готуючи видання до друку, 
узгоджував формат та варіант оформлення, визначав пара-
метри смуги набору і полів, основний та додаткові шрифти. 
Відбирав фотоматеріал за сюжетом та якістю, займався виго-
товленням макетів заверстки ілюстрацій, готував до друкарні 
виклейні технологічні макети для монтажу.  

Шрифтова база друкарень була досить обмеженою. Худож-
ник книги, який прагнув творити нестандартне оформлення, 
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змушений був писати шрифти вручну або створювати нові, 
сучасні накреслення на основі тогочасних латинських модер-
них зразків, які знаходив у доступних зарубіжних фахових 
журналах. У нагоді ставали й книги з історії та розвитку 
шрифту, які саме тоді з’явилися у книгарнях: «270 Schriften» 
та «A BETŰ». Деякі літери кириличного накреслення доводило-
ся створювати самому на основі графем латинських шрифтів. 
Потім авторські літери фотографував, друкував у різних мас-
штабах для відбору найоптимальнішого варіанта та виклею-
вав на проектах обкладинок, титулів чи шмуцтитулів. Це була 
досить копітка робота, але вона приносила радість, оскільки 
з’являлися нові, свіжі вирішення начебто банальних тем.  

Масову книгу, яку видавали «Карпати», виготовляли у дру-
карнях Ужгорода, Києва, Львова, Харкова. Тиражі були вели-
кі, близько 250 тисяч, а сама продукція часто виглядала досить 
блякло. Діючі на той час стандарти СРСР, а також жорстка 
вимога досягати високих фінансових прибутків від книгови-
дання, змушували працювати в заданих рамках, які регулю-
вали тип видання, його формат, щільність верстки, якість па-
перу, спосіб друку тощо. Видавці не мали змоги дбати про 
красу видання, адже більші затрати на художнє оформлення 
знижували прибуток, тобто зменшували спущені згори показ-
ники діяльності.  

Особливих прикрас у верстці книжкового блоку та в оформ-
ленні його зовнішнього покриття, аналогічного теперішньому 
суцільному чи вибірковому ламінуванню або застосування для 
блоку та обкладинки особливих сортів паперу, тоді взагалі не 
існувало. Суперобкладинки, футляри, манжетки також вва-
жалися недоцільною розкішшю. Політика великої країни дик-
тувала свої вимоги невеличким регіональним видавництвам. 
Їх створили для випуску масової книги – доступної і дешевої, 
без особливих прикрас. Художник за таких умов почувався 
напруженим і скутим.  

Звичайно, і в ті часи в «Карпатах» виходили видання, які 
вирізнялися на загальному тлі. Наприклад, збірник розповідей 
про народних майстрів Миколи Яновського «Срібна пряжка», 
виданий у 1980 році, одразу ж упав в око. 

Художнє оформлення збірника Микола почав розробляти 
ще студентом як курсову роботу на замовлення саме видавни-
цтва «Карпати», а завершив – як його художній редактор. Це 
було ошатне подарункове видання з незвичним, як на той 
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час, для «Карпат» форматом, наближеним до квадрата. Книж-
ковий блок на якісному офсетному папері надрукований у дві 
фарби. М. Дем’ян виступив у «Срібній пряжці» як художник і як 
художньо-технічний редактор. Окрім загального макетування, 
виконав у змішаній техніці (акварель, гуаш) двосторонню опра-
ву, фронтиспіс, розгорнутий титул, вісімнадцять півсторінко-
вих ілюстрацій, написав вручну новоствореною українською 
гарнітурою «Хоменко» шрифти на оправі та титулі.  

У роботі над будь-якою книгою надзвичайно важливими є 
порозуміння між літературним та художнім редакторами. Са-
ме такі стосунки склалися з Леонідом Годованим, завідувачем 
редакції туристичної і краєзнавчої літератури, фахівцем висо-
кого рівня. Впродовж років за участю їх тандема побачили 
світ краєзнавчі й туристичні видання для кожної з областей 
зони видавничої діяльності «Карпат» – Закарпаття, Прикар-
паття та Буковини. Це були путівники по обласних і районних 
центрах, найважливіших туристичних об’єктах [2]. Микола 
розробляв для них макети загальної верстки, макети верстки 
вкладок з фотоілюстраціями, шрифтово-декоративні обкла-
динки, титули та шмуцтитули, у яких поєднував фотографії, 
графічні елементи та власноручно писані або виклеєні фото-
набірні заголовкові шрифти.  

Набір елементів художнього оформлення подібних видань 
був на той час досить обмежений: формат кількох затвердже-
них пропорцій, тематична фотографія на кольоровому фоні 
обкладинки, шрифт набірний чи виклеєний, декоративні лі-
нійки і найважливіше – композиційні схеми їх поєднань. Тому 
перші обкладинки молодого фахівця були доволі стандартни-
ми. Композиційний акцент лягав на прямокутник фотографії, 
а шрифтові приділялася незначна увага – зазвичай, це була 
невиразна пляма набірної брускової гарнітури. Початкові 
спроби застосування фотоколажу також викликають сумнів. 
Скажімо, одні з перших робіт – оправи путівників-довідників 
«Радянське Прикарпаття», «Радянська Буковина» та «Советс-
кое Закарпатье» – мають однакову композиційну схему: ло-
кальний колір тла, колаж з трьох фотографій складної конфі-
гурації, кожна з яких облямована масивним білим окантуван-
ням (кілька прийомів виразності в поєднанні створюють 
складну для сприйняття візуальну форму), та два рядки брус-
кового шрифту виворіткою.  

Молодий художній редактор ще перебував під впливом іс-
нуючих видавничих штампів, у ранніх роботах йому не вда-
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валося організувати прості зображальні елементи в нестан-
дартну цілісну композицію.  

На початку 80-х Микола двічі побував у Києві на курсах 
підвищення кваліфікації художніх та технічних редакторів, 
які організовував Держкомвидав України. Саме тоді лекції з 
демонстрацією кольорових слайдів читав Борис Васильович 
Валуєнко [1] – кандидат мистецтвознавства, професор, відо-
мий теоретик книжкового дизайну, автор славнозвісної «Архі-
тектури книги» [3]. Курси стали значним поштовхом для розу-
міння цілісності та образності архітектоніки книги, її ритміч-
ної побудови, нових принципів конструювання. Отримані в 
столиці знання привіз до Ужгорода і намагався їх застосову-
вати в подальшій своїй роботі.  

Лекцій Бориса Валуєнка, котрого Микола Дем’ян вважає 
своїм авторитетним вчителем, породили бажання і сміливість 
зламати застарілий видавничий підхід до художнього оформ-
лення. Він починає по-новому застосовувати виразні засоби 
набору, організовує конструкцію обкладинок різноманітними 
лінійками, рамками та геометричними формами. З’явилися 
видання з модульною системою верстання, а також книги, ці-
лісність яких творилася використанням єдиного композицій-
ного принципу. Тоді ж художник впровадив виразні обкла-
динки з динамічно акцентованими композиційними розв’я-
заннями. Серед таких видань – «Музей лісу і сплаву», «Строим – 
значит растем», «На магістралі звершень» тощо. 

 

         
Обкладинки і оправи з використанням у композиціях діагоналі  

та принципу зсуву в рядках заголовків 
 
Тепер композиційний акцент лягав уже на крупні виклеєні 

шрифти різних графем, які Микола створював на основі ла-
тинських, а також на декоративні рамки, що облямовували 
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тактовно подані тематичні фотографії. Вдалим прикладом є 
видання міжвидавничої серії «Берегти природу – берегти жит-
тя», які вийшли у світ в 1982-1989 роках. 

Вісім збірників серії легко впізнати за основними візуаль-
ними ознаками. Ними стали марка серії і загальна компози-
ційна схема оформлення: шрифтово-декоративна оправа, фор-
зац, авантитул, розгорнутий титул, макет вкладок із фотогра-
фіями.  

Виклеєний вручну шрифт заголовка на оправі та титулі – 
крупний, площинний, із закругленими кутами та тонкою ліні-
єю посередині – за стилем перегукується з широкою подвій-
ною рамкою, яка облямовує фотографії на першій та четвер-
тій сторінках. Виворітна марка серії компонується біля масив-
ної плями заголовка. Вибір шрифту видає зацікавлення ху-
дожника тогочасним зарубіжним книжковим дизайном та 
знайомство з фаховою періодикою країн соціалістичного та-
бору, зокрема з тодішніми доступними журналами: «Neue Wer-
bung» (НДР), «Interpres grafika» (Угорщина), «Project» (Польща). 

Серед кращих видань того часу варто виділити кілька ту-
ристичних путівників. Один з них – «Закарпатський музей на-
родної архітектури і побуту» (1986). Здається, вперше у «Кар-
патах» вийшла книга, в якій художній редактор для організа-
ції текстового та ілюстративного матеріалу застосував модуль-
ну сітку. Складний рельєф музею не завжди дозволяв фото-
графу (Олексій Попов) вигідно сфотографувати споруду, через 
що частина будівель подавалася на фотографіях фрагментар-
но. Тому для кожного об’єкта Микола виконав технічний рису-
нок зовнішнього вигляду та план-схему з розміщенням усіх 
кімнат, дверей, вікон, печі тощо. Оригінали рисунків викона-
ні на основі натурних замальовок у техніці туш, перо. Особли-
вістю видання були й функціональні форзаци. На першому з 
них подана карта-схема музею, а на другому – карта-схема 
Закарпаття з розташуванням населених пунктів, старовинні 
будівлі з яких експонуються у музеї. 

В основу модульної сітки лягла ідея віконця музейної сіль-
ської хати, яке складається з чотирьох однакових частин. Вда-
лий формат, наближений до квадрата, двоколонна верстка та 
застосування модульної сітки об’єднали усі елементи книги в 
єдиний ансамбль. 
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Розгорт оправи, авантитул, розгорнутий титул,  
внутрішній розгорт, форзаци 

 
Наступне туристичне видання, яке заслуговує на увагу, – 

нарис-путівник «Ужгород» (1990). Для зручності користування 
художник запропонував дизайнерський хід, що був тоді для 
«Карпат» новинкою: поєднав текст, фотоілюстрації та карто-
схему відповідними піктограмами, які проходять через усю 
книгу. Графічні символи піктограм починаються на оправі та 
картосхемі, а потім зустрічаються у книжковому блоці – за-
верстані біля фотоілюстрацій та на полях поблизу відповідно-
го тексту. Такий дизайнерський прийом полегшував пошук 
необхідної інформації. Працю автора оформлення відзначили 
заохочувальним Дипломом на Всеукраїнському конкурсі «Мис-
тецтво книги» в 1991 році. Путівник вийшов фантастичним 
на той час загальним накладом у 56 тисяч примірників, і кни-
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гу вперше в історії видавництва «Карпати» замовила бібліоте-
ка Конгресу США. 

Окрім конструювання книги, Микола набув і досвіду її 
ілюстрування. У трьох збірниках казок та переказів карпат-
ського фольклору, які вийшли в серії «Бібліотека “Карпати”» – 
«Правда і кривда» (1981), «Ходили опришки» (1983), «Зачаро-
вані казкою» (1984), – він заявив про себе як художній редак-
тор, шрифтовик та художник-ілюстратор. Малюнки для опра-
ви та ілюстрацій виконав авторською технікою – туш, перо, 
акварельна підкладка для фону.  

Працюючи над збірниками серії, експериментує з графіч-
ними техніками, пробує включати рукописні заголовки в 
шмуцтитули та ілюстрації, підкладає різноманітні фони під 
графічні зображення на оправах та форзацах. У цих пошуках 
були свої знахідки і свої невдачі, як і належить початківцю. 
Він багато і старанно працює, але поки що заважає  невироб-
лений власний почерк, зустрічається незбалансованість у ком-
позиційній організації графічного аркуша, у масштабі зобра-
жальних та шрифтових елементів. Площинні заголовки шмуц-
титулів дисонують із дрібним просторовим набірним шриф-
том на оправі. Художник ще не усвідомлював власних силь-
них та слабких сторін, не зумів поставити акцент на перших 
та уникнути або зменшити присутність останніх.  

Робота над наступним збірником казок та притч «Чарівна 
торба» (1984) виявилася більш вдалою. Рукописні шрифти у 
композиціях першої та четвертої сторінки оправи, фронтиспі-
су, титулу, шмуцтитулів органічно поєднані своїм накреслен-
ням та композиційно ув’язуються з графікою ілюстрацій, ви-
конаних у змішаній техніці (туш, перо, олівець, підкладка фак-
тури льняної тканини). 

Кожна ілюстрація складається з двох різних за розміром 
частин. На більшій частині зображена основна подія, а на 
меншій – її сюжетний підсумок. На малюнках зафіксовано де-
талі верховинського побуту і піднесену романтичність відпо-
відних сюжетів [4]. У цій книзі автор вперше застосовує, як 
він сам називає, «рухому композицію»: на кожному з шмуцти-
тулів шрифтовий заголовок змінює своє розташування, утво-
рюючи траєкторію хвилі. Візуально такий прийом є своєрід-
ним композиційним наповненням «чарівної торби». Подібна 
побудова внутрішньої динаміки книжкового блоку знайде 
своє продовження майже через десятиліття у наступних ви-
даннях майстра. 
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Розгорт оправи, фронтиспіс, титул, ілюстровані шмуцтитули  

з рукописними заголовками та сторінкові ілюстрації 
 
За роки роботи в «Карпатах» Микола оформив та проілюст-

рував понад 80 значущих видань суспільно-політичної, худож-
ньої, виробничої, туристичної, краєзнавчої і рекламної літера-
тури. Крім художньо-технічного оформлення обкладинок, особ-
ливу увагу приділяв макетуванню вклейок з фотоматеріалами.  

Період другий. Перше десятиліття після розпаду Радян-
ського Союзу та утворення незалежної України – часи хаосу та 
руйнації державних виробничих структур, серед яких були і 
видавництва. Але це й часи відміни цензури, часи впрова-
дження нових інформаційних технологій, початок ери ком-
п’ютеризації. Усе разом дало поштовх для розвитку різнома-
нітних інформаційних виробництв. Гинуло старе, велике, дер-
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жавне, зате множилося нове, невеличке, приватне. Це були 
роки імпульсивних спроб, експериментів, ризику, нових почи-
нань. Тоді утворювалося багато приватних газетних, видавни-
чих та друкарських бізнесів, які на сьогодні або щезли, або 
вистояли і зміцніли.  

Микола Дем’ян був змушений покинути улюблені «Карпа-
ти», які без необхідного державного фінансування занепадали 
на очах. Порятунком стала робота художнім редактором у га-
зеті «Срібна Земля» та «Срібна Земля-ФЕСТ». Вона дала нові 
знання і допомогла виробити нові художні прийоми, які зго-
дом митець з успіхом застосував у своєму подальшому, тепер 
уже комп’ютерному книжковому дизайні. Саме працюючи у 
газеті, оволодів комп’ютером і освоїв перші програми «Corel-
DRAW» та «Photoshop». Відтоді багато копітких «хитрих прийо-
мів» радянського художника книги відійшли в минуле.  

Газеті «Срібна Земля» художник надав нового обличчя: усю 
її першу сторінку почали займати тематичні малюнки-колажі та 
комп’ютерні фотоколажі, які висвітлювали основну тему номе-
ра (таких колажів було виконано сотні). Попереднє готичне на-
креслення логотипа (автор Роберт Саллер) замінив на нове, в 
якому поєднав готику з кирилицею. Такий варіант логотипа 
продовжує існувати в газеті й зараз. Працюючи в новостворе-
ній газеті «Срібна Земля-ФЕСТ», повністю сформував її візуаль-
ний ряд – розробив новий логотип та внутрішній дизайн усіх 
сторінок. Пізніше логотип газети та його внутрішній дизайн до-
велося ще двічі змінювати – у 1998 та 2004 роках. Останній ло-
готип та дизайн газети «ФЕСТ» використовується й досі. 

У порівнянні з версткою закарпатських газет радянського 
періоду дизайн, запропонований Миколою, вирізняється деко-
ративною красою, побудованою на контрасті різноманітної 
поліграфічної акциденції. Дизайнер наче купається в можли-
востях, які надає комп’ютер. Його газетному дизайну прита-
манне активне застосування фотоколажу та крупних площин-
них заголовкових шрифтів (часто з окантуванням). Декора-
тивно вирішені колонтитули з акцентованими геометричними 
елементами (крапка, квадрат, трикутник), зазвичай, заверсту-
ються у верхньому куті на полі або вертикально на бокових 
полях внизу. Велику роль відіграють широкі декоративні лі-
нійки, на яких виворіткою подається підзаголовкова інформа-
ція. Текстові колонки заверстані з виділеннями певних рядків 
жирним шрифтовим накресленням.  
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Газетна сторінка стає своєрідною графічною композицією, 
у якій художник вибудовує свою ієрархію важливого і друго-
рядного, масивного і легкого, великого і малого, простого шриф-
ту і з окантуванням тощо. Окрім візуальної краси, такий дизай-
нерський хід несе в собі необхідну функціональність – він руй-
нує монотонність подачі інформації та полегшує її сприйняття. 
Деякі газетні дизайнерські знахідки плавно перетечуть у май-
бутній книжковий дизайн, якого Микола ніколи не залишав.  

Загалом за період, відданий пресі, він створив одинадцять 
газетних логотипів та розробив посторінковий дизайн газет 
«Срібна Земля», «Срібна Земля-ФЕСТ» (1996, 1998, 2004), 
«Фест-агро», «Агрофест», «Автосвіт», «ТУР’ЄВРОЦЕНТР», «Нови-
ни Закарпаття», «Ремітська новинка».  

Період третій. Час та праця принесли визнання.  Микола 
Дем’ян став одним із перших закарпатських дизайнерів кни-
ги, хто зміг поєднати сучасні широкі комп’ютерні можливості 
з класичними знаннями та вмінням художника книги доком-
п’ютерної епохи. Його охоче запрошують до співпраці закар-
патські видавництва, зокрема, коли йдеться про серйозні ви-
дання зі складною структурою. Тепер художнє оформлення 
книги повністю готує на комп’ютері з допомогою відповідних 
програм. До ручної графіки більше не повертається. 

Особливою сторінкою у творчій біографії майстра є його спів-
праця з видавництвом «Мистецька лінія», яке з початку 2000-х 
впродовж десяти років тримало марку лідера серед приватних 
видавництв Закарпаття. Отримуючи на оформлення майбутню 
книгу у вигляді рукопису, митець продумував та виконував 
повністю дизайн видання: розробляв варіанти обкладинок, ти-
тулів, побудову розгортів, подачу колонтитулів, розділів, ілюст-
рацій і підписів до них, підбирав гарнітуру основного та додат-
кового шрифтів. Неабияку увагу звертав на композицію служ-
бових сторінок: зворот титулу та сторінки зі змістом і вихідни-
ми даними. Намагався, щоб усі елементи книги об’єднував єди-
ний художній хід. Вважає, що найбільше цікавих за дизайном 
видань в цей час він виконав саме в «Мистецькій лінії».  

Публіцистичні видання Дем’яна одразу впізнаються за ос-
новними ознаками, найважливіші з яких – яскравість дизайнер-
ського прийому, цілісність архітектоніки видання, широке засто-
сування фотоколажу, використання ефекту контрасту в підборі 
шрифтів, особлива увага до деталей. Цілісність досягається ви-
користанням єдиного композиційного принципу, який пронизує 
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усі складові книги – від обкладинки через авантитул, титул, його 
зворот, шмуцтитули, спускові сторінки, розгорти та рубрикації, і 
аж до сторінок зі змістом та вихідними даними. Дизайнер ак-
тивно застосовує виразні засоби набору в назві на обкладинці та 
титулі, у заголовках розділів, підзаголовках, рубрикаціях, виділен-
ні основних формулювань, компонуванні колонтитулів або ко-
лонцифр разом з декоративними елементами на бокових полях 
тощо. Такі виразні шрифтові прийоми прийшли до його книг із 
газетного дизайну і в публіцистичних збірниках виглядали, з 
одного боку, органічно, а з іншого – по-новаторськи сміливо.  

Серед найбільш вдалих публіцистичних видань, які вийш-
ли тоді у різних видавництвах – «Видатні українці світу. Три-
дцять інтерв’ю» (В. Жугай, 2002), «Мукачівська епопея» (О. Гав-
рош, 2004), «Шлях до Олімпу» (І. Жирош, 2004), «Закарпатське 
століття: ХХ інтерв’ю» (О. Гаврош, 2006).  

У низці збірників використовується схожий дизайнерський 
хід, більш або менш вдало випробовуються подібні принципи 
організації книжкового матеріалу. Зазвичай, оправа (чи об-
кладинка з клапанами) візуально досить перевантажена. Ху-
дожник застосовує усі можливі засоби, намагається подати 
якомога більше зображального та інформаційного матеріалу, 
щільно насичуючи поверхню обкладинки. Такий образотвор-
чий підхід явно породжений впливом його газетних колажів.  

Крупний шрифт заголовка лягає на тематичний фотоко-
лаж першої сторінки обкладинки, повторюється на корінці та 
четвертій сторінці. На сторінки обкладинки (і на клапани, які 
часто використовували у виданнях «Мистецької лінії») виноси-
ться додаткова інформація. Робоча поверхня вібрує різнома-
нітною акциденцією на кшталт лінійок та геометричних форм 
різного розміру та силуету (коло, квадрат, ромб, ляпка тощо). 
Як засіб увиразнення, дизайнер любить застосовувати оканту-
вання шрифту, його перспективну видозміну, підкреслює лі-
тери падаючою тінню, використовує тональні розтяжки для 
шрифту та фону. Титули в цих виданнях за своєю насиченіс-
тю майже не поступаються оправам. Окрім цього, у збірниках 
присутні досить активні авантитули. У випадках, коли в книзі 
є розгорнутий титул, як правило перша сторінка – авантитул 
залишається вільною [5]. Для художнього оформлення її вико-
ристовують рідко. Та для Миколи Михайловича авантитул стає 
додатковим улюбленим елементом оформлення.  

Дизайнерський прийом активного вступу в книгу через ві-
зуально перевантажені оправи, авантитули, титули, акценто-
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вані звороти титулів, насичені шмуцтитули звучить могутнім 
вступним акордом до основного тексту. Трапляється, що шмуц-
титули охоплюють кілька сторінок, а прийом «рухомих шмуц-
титулів», апробований у збірнику казок та притч «Чарівна тор-
ба» («Карпати», 1984) отримує ефектне втілення у книгах Ва-
силя Басараба «Тернова ніч» («Мистецька лінія», 2001), Михай-
ла Беленя «Олександр Духнович» («Мистецька лінія», 2003), 
Івана Жироша «Шлях до Олімпу» («Мистецька лінія», 2004), 
Степана Гостиняка «З історії самооборони» («Тіmpani», 2007).  

У збірнику «Шлях до Олімпу», окрім плавної зміни розташу-
вання на поверхні шмуцтитулів композиційного вузла, в якому 
згруповані рядки назви розділу, підзаголовок, зображення 
об’ємного футбольного м’яча та площинного силуету футболіста, 
працює ще й такий засіб виразності, як падаюча тінь.  
  

       

      
Розгорт обкладинки, авантитул, розгорнутий титул, 

зворот титулу, шмуцтитули 
 
Внутрішні розгорти прикрашені декоративно вирішеними 

колонтитулами на бокових полях, в композицію яких включені 
зображальні елементи, що проходять через усе видання (ляпка, 
футбольний м’яч, смуга тощо). Прямокутник набору виграє від-
бивками, втяжками, смугами, набраними жирним накреслен-
ням. Активне навантаження несуть лінійки різної ширини. Ко-
лонцифра подається щоразу по-іншому, але обов’язково певним 
чином ув’язується в загальну композицію сторінки. Дизайнер з 
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любов’ю опрацьовує усі складові видання, звертає увагу на еле-
менти, якими досить часто нехтують його колеги, – на службові 
сторінки із змістом та вихідними даними. Про особливе 
ставлення до авантитулу та звороту титулу йшлося вище.  

Бравурність, притаманна суспільно-публіцистичним видан-
ням часів першої половини 2000-х, пов’язана з впливом газет-
ного дизайну, згодом стишується. Книжкова дизайнерська мо-
ва позбувається такої форсованої активності, підвищених інто-
націй, стає вишуканішою. Улюблений принцип контрасту за-
стосовується стриманіше, поєднання елементів книжкового 
оформлення стає більш гармонійним. Особливо це помітно, як-
що порівняти дизайн вищезгаданих книг із збірником подібної 
тематики, виданим у 2011 році – «Перші особи. Історія Закар-
паття у біографіях його керівників» (В. Ільницький, С. Федака, 
«Тіmpani»). Візуальний ряд останнього класичніший, побудова-
ний мінімальними художніми засобами.  

 
 

  
 

  
 

  
 

Розгорт обкладинки з клапанами, авантитул, розгорнутий 
титул, розгорнуті шмуцтитули, внутрішні розгорти 
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Серед кращих з точки зору дизайну книг художньої літе-
ратури початку 2000-х, які формували обличчя видавництва 
«Мистецька лінія» періоду його становлення, – «Книга любви» 
Людмили Кудрявської, «Професор і Семіджо» Юрія Балеги, 
«Тернова ніч» Василя Басараба. Поява цих видань засвідчила 
якісно інший рівень закарпатського книжкового дизайну. Не-
даремно, аналізуючи поетичну збірку Людмили Кудрявської, 
Петро Скунць назвав Миколу Дем’яна справжнім співавто-
ром, бо художнє оформлення книги – та ж поезія, тільки в ко-
льорах, лініях, графічних тонкощах [6]. 

Формат «Книги любви» невеликий, квадратний. Декора-
тивний елемент, який проходить через усе видання, підказа-
ний самою назвою – це стилізована форма серця. Художник ви-
являє тактовність і смак, подаючи начебто банальний символ 
лише натяком. Форма серця, що тільки вгадується, з’являється 
на авантитулі, є силуетом, в який компонуються елементи роз-
горнутого титулу та шмуцтитулів. Поетичні рядки внутрішніх 
розгортів та ілюстрації також вписані в цю форму. На роз-
криття образу книги працює ілюстративна частина. Художник 
створив колажі, в яких органічно поєднав світлини з архіву 
поетеси та фотографії куточків Ужгорода, а потім опрацював 
зображення у програмі «Adobe Fhotoshop», досягнувши ефекту 
гравюри на міді. Поетичний характер видання підкреслює за-
стосування рідковживаної гарнітури «Karina» для основного 
тексту та «Astra» для заголовків, а також використання дрібної 
акциденції в обрамленні віршів та увиразненні колонцифр. 

Згодом подібна декоративна форма повториться ще в кіль-
кох виданнях (Василь Білич «Метаморфози почуттів», «Карпати», 
2009, Андрій Дурунда «Відкрите серце», «Тіmpani»  2012), але ні-
де вона не звучить так тонко і органічно, як в «Книге любви».  

Особливим виданням для Миколи Дем’яна й «Мистецької 
лінії» стала збірка духовних віршів Василя Басараба «Тернова 
ніч», дизайн котрої у 2001 році приніс перемогу на конкурсі-
акції «Ужгородський книжковий Миколай» у номінації «Кра-
щий книжковий дизайнер». Книжка стала подією не тільки лі-
тературного життя. Вона є прикладом того, як можна і треба 
видавати поезію [7].  

«Поезія непізнаного сенсу» – такі собі християнські мантри 
Василя Басараба [7], потрапивши до рук майстра, надихнула йо-
го до творення дивного і несподіваного візуального втілення ви-
сокого драматизму, поєднаного з чистим просвітленням. Худож-
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нику вистачило сміливості створити для основного образного ря-
ду збірки колажі, у яких він поєднав знакові для сучасного за-
карпатця графічні дерева Павла Бедзіра та фрагменти сюжет-
них гравюр із зображенням Спасителя, створені до Біблії найви-
датнішим французьким ілюстратором ХІХ ст. Гюставом Доре.  

 

    

    

    

   
 
Розгорт обкладинки, авантитул, розгорнутий титул, 
тристорінкові шмуцтитули, внутрішні розгорти  

та сторінка з вихідними даними 
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Значну роль у формуванні емоційного стану відіграє ма-
сивний крупний шрифт із рваним контуром для заголовка 
гарнітури «Stylo», накреслення якого вдало перегукується з 
контурами «гефсиманських» дерев [8]. На підсилення тривоги, 
окрім неспокійних рук-гілок, працює контрастне вкраплення 
у чорно-сіро-білу графіку оранжевого кольору.  

На сторінках обкладинки з’являються кілька геометричних 
форм, які потім проходять через усю книгу. Це коло на пер-
шій сторінці, в яке компонується прізвище автора (форма ко-
ла повториться на корінці, авантитулі, титулі, маленька фор-
ма півкола розділятиме строфи на внутрішніх розгортах), та 
вертикальна смуга навиліт на четвертій сторінці – місце для 
короткої біографії автора. Внизу смуги розташоване ще одне 
коло – емблема конкурсу «Закарпатська книга від Кирила та 
Мефодія до наших днів», автором якої є теж Микола Дем’ян. 
Портрет поета на четвертій сторінці компонується в овалі. Ві-
зуально подібні, але різні за масштабом форми (коло під заго-
ловком, коло емблеми та овал з портретом автора) утворюють 
символ трійці, що повторюється у вигляді трьох різних за роз-
міром сяючих зірок (чудова знахідка дизайнера!) на авантиту-
лі та кожному шмуцтитулі. 

Ідея створити для оформлення збірки колажі, які поєдну-
ють у собі графіку Павла Бедзіра – товариша Василя Басара-
ба, з фрагментами гравюр всесвітньо відомого французького 
митця, дала ефектний результат. З розвитком комп’ютериза-
ції та новітніх технологій друку спокусливий прийом «запози-
чення» робіт художників докомп’ютерної епохи набув серед 
графічних дизайнерів поширення і породив безліч нашвидку-
руч зліпленого поліграфічного ширвжитку. Та тільки не у ви-
падку дизайну «Тернової ночі». Тут ми маємо справу з видан-
ням високого художнього рівня. 

Композиційно обкладинки «Тернової ночі» та збірника про-
зи Юрія Балеги «Професор і Семіджо», побудовані за однако-
вою схемою: прямокутник сюжетного колажу та вертикальна 
смуга на четвертій сторінці. Якщо у збірнику поезії в колажі 
використані округлі форми, то в збірнику прози на урбаніс-
тичний пейзаж лягають прямокутники – масивний прямокут-
ник заголовка, набраного у два рядки шрифтом гарнітури 
«Xenia» на першій сторінці, та фотографія письменника і 
шрифтового блоку біографічних відомостей поруч на четвер-
тій. Фотографія автора разом з емблемою у формі кола під 
нею композиційно перегукуються з блоком заголовка, біля 
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якого закомпонований складний силует голубки, що візуально 
вписується у форму овалу. Масивні блоки першої та четвертої 
сторінок за контрастом об’єднуються тонкою лінією. Принцип 
контрасту застосований тактовно, з великим смаком.  

Прихід комп’ютеризації значно пришвидшив і полегшив 
роботу художника книги, звільнив його від багатьох рутинних 
операцій, збагатив різноманітною шрифтовою базою, надав 
можливості творити численні варіанти і обирати кращі. Проте 
захоплення комп’ютерними засобами несе в собі й чималі за-
грози. Широкі комп’ютерні можливості додрукарських проце-
сів, пропозиція якісних поліграфічних матеріалів, новації у 
палітурно-брошурувальних процесах провокують графічних 
дизайнерів на впровадження у своїх роботах різноманітних 
«красивостей», на кшталт використання опрацьованих у гра-
фічних програмах просторових фотографій, шрифтів найріз-
номанітніших гарнітур та кеглів, їх деформацій, відтінювання 
тощо. На художника і, головним чином, на смак замовника, 
який оплачує у приватних видавництвах усі видатки на кни-
гу, впливає масована атака широкого потоку гламурного кічу. 
Обстоювати своє розуміння стилю і краси за таких умов ди-
зайнеру з класичним розумінням книги досить нелегко.  

Аналізуючи творчість Миколи Дем’яна останнього десяти-
ліття, помічаємо боротьбу за вибір художньої мови у кожному 
проекті. І не завжди перемога залишається на боці професіо-
налізму та доброго смаку. Є випадки, коли художник змуше-
ний поступатися своїми принципами, коли неможливо пере-
конати замовника, який має своє бачення книги, свої есте-
тичні поняття та ще й оплачує усі видатки. 

Проектуючи художнє оформлення теперішніх книг, дизай-
нер інколи повертається до своїх докомп’ютерних знахідок. До 
прикладу, шрифтово-декоративна оправа збірки поезії Васи-
ля Кухти «Пава повстання» («Мукачівська вежа», 2004) компо-
зиційно нагадує ті видання, у яких організуючим чинником 
виступає форма арки. Такими є обкладинки путівника «Му-
зей-садиба Ю. Федьковича» («Карпати», 1984) та ювілейного 
видання Михайла Беленя «Олександр Духнович» («Мистецька 
лінія», 2003). Якщо у двох останніх роботах арка на площині 
домінує, підпорядковує та замикає у собі шрифт і зображен-
ня, то у «Паві повстання» композиційні стосунки тонкої лінії 
арки та масивної плями шрифту, поєднаного з декоративним 
зображенням, набагато складніші. 
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Оправи та обкладинки із використанням  

у композиції форми арки 
  
Основний шрифтово-декоративний блок, вписаний у тон-

ку лінію абрису арки, побудований симетрично. Його форму-
ють два рядки заголовка, набраного масивним площинним 
шрифтом гарнітури «Domkrat», який тісно пов’язується із зоб-
ражальною частиною завдяки дотепно доопрацьованому се-
редньому вертикальному штриху літери «т». Художник виво-
дить штрих у вигляді хвильки за межі рядка саме по осі си-
метрії і з’єднує ним шрифт із фрагментом декору гуцульської 
тарілки зі стилізованими силуетами симетрично розташова-
них пав на півдузі орнаменту. Для увиразнення складних си-
луетів птахів художник на основі внутрішньої півдуги орна-
менту тарелі створює пляму у формі еліпсу. Таким чином, зоб-
раження пав виразно звучать на локальному жовтому кольорі 
еліпсу, а форма арки підтримується грою кількох дуг – овалу, 
шапочок павичів, трьох рядів дуг тарелі тощо. 

Статичність симетрії «Пави повстання» порушується деко-
ративною вертикальною хвилею, що формується із кіл, які в 
свою чергу утворені лінійною спіраллю. Три різні за розміром 
зірочки у лівому нижньому куті та вертикально закомпонова-
ний біля масивних рядків заголовка делікатний шрифтовий 
блок, що виходить за межі арки, руйнують строгу симетрію та 
полегшують масивні графічні форми.  

Контраст локальних кольорів (синій, жовтий, білий), склад-
на супідрядність основних і додаткових елементів, тонких лі-
ній і масивних плям, симетрія основних елементів і її незнач-
не порушення, перегук дуг, овалів і кіл, які ніби обертаються 
по горизонталі та вертикалі навколо центральної осі, творять 
складну урочисту гармонію. 
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Наступна поетична збірка Василя Кухти «Гуцульський Па-
риж» (Ужгородська міська друкарня, 2007) має іншу художню 
мову. Фоном обкладинки слугує карпатський пейзаж. Комп’ю-
терне опрацювання перетворює фотографію на стилізоване 
декоративне зображення у холодній синьо-зеленій гамі. На пе-
редньому плані художник вибудовує композицію з трьох вер-
тикально витягнутих пірамідальних силуетів різних рівнів і 
різної маси – гуцульської церкви (фрагмент живописної робо-
ти Юрія Герца), Ейфелевої вежі та вертикального шрифтового 
блоку, вирішених за контрастом до фону в теплій гамі. Компо-
зиція обкладинки перенасичена складними за формою зобра-
жальними елементами. 

Набагато легшим і вишуканішим є розгорнутий чорно-білий 
титул збірки, створений майже з тих самих елементів, але без 
карпатського пейзажу, роль якого беруть на себе рядки змісту, 
закомпоновані вертикально, наче ліс, навколо опрацьованих у 
програмі «Fotoshop» трикутних силуетів гуцульської церкви та 
Ейфелевої вежі. Це цікава знахідка, яку художник у подальшій 
творчості більше ніде не повторює. У розгорнутому титулі збірки 
Микола Дем’ян, як і в інших кращих своїх титулах, успішно до-
сягає справжнього синтезу шрифту і зображення. 

Загалом дизайн книг середини 2000-х розвивається у двох 
напрямках. Перший, коли дизайнер оперує площинним підхо-
дом до розв’язання композиційних завдань: зображальні та 
шрифтові елементи подаються площинно і тримають поверх-
ню. Таке вирішення виглядає, можливо, простіше, зате орга-
нічніше. Окрім збірки поезії Василя Кухти «Пава повстання», 
площинними є обкладинки до збірників серії «Карпатський 
світ» (видавництво «Закарпаття», 2005, 2006), оправи до анто-
логії «Під синіми Бескидами» («Закарпаття», 2006), збірки пое-
зій Степана Гостиняка «З історії самооборони» («Timpani», 
2007) тощо. У цих випадках працюють площина та шрифтова 
композиція. Прості засоби створюють виразне образне вирі-
шення поверхні оправ і, водночас, виявляють високий фахо-
вий рівень автора. 

На жаль, шрифтово-декоративні графічні вирішення, що 
потребують від художника майстерності, смаку та, зрештою, 
й більшого часу для творення, не витримують конкуренції пе-
ред використанням у книжковому дизайні опрацьованих у 
комп’ютерних програмах ефектніших кольорових фотокола-
жів. Отже, другий напрямок, починає переважати.  
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Обравши фотоколаж, художнику часом не вдається узго-
дити ілюзорну глибину пейзажної фотографії, яка відволікає 
погляд далеко за обрій, та пляму масивного площинного шриф-
ту, що візуально зависає у просторі на передньому плані. Тра-
пляється, що композицію доповнюють ще й об’ємний фото-
портрет та окремі предметні деталі, які начебто повинні роз-
кривати зміст книги: силуети сакральних споруд, пташине пе-
ро, згорнутий аркуш тощо. Для більшого підсилення виразнос-
ті дизайнер додатково застосовує ефект тіні або ж ракурс та 
перспективні зміни у пропорціях літер, фактурність, тональну 
й колірну градації.   

   

     
Приклади оправ з різними просторовими рівнями 

зображальних елементів на них 
  

У такий спосіб вирішуються суперобкладинки та оправи 
до таких видань: антологія «Під синіми Бескидами» (видавни-
цтво «Закарпаття», 2009), Василь Калинюк «Барвінкове віно» 
(«Мистецька лінія», 2007), Іван Коршинський «Сторінки жит-
тя», («Ґражда», 2010), Михайло Ряшко «Життя і слово Юрія 
Шипа» («Патент», 2010), Андрій Дурунда «Художник і бунтар, 
або Вічний Дон Кіхот» («Ґражда», 2010). Зображальні елементи 
на них візуально сприймаються як такі, що перебувають на 
різних просторових рівнях, руйнуючи площинне сприйняття 
поверхні [9]. 
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 Попередньо зазначалося, що у дизайні суспільно-політич-
них збірників протягом 2000-х років відбулися зміни – від пе-
ренасиченої багатомовності, пов’язаної з впливом газетного 
дизайну, художник поступово приходить до більш стриманого 
класичного варіанту вирішення теми. Подібне спостерігаємо і 
в кращих виданнях художньої літератури. Зокрема у худож-
ньому оформленні антології словацької малої прози «Таїна» та 
ювілейної збірки Галини Малик «Неймовірні історії. Вибране» 
(«Карпати», 2011). 

Художні засоби, якими оперує Микола Дем’ян у роботі над 
«Таїною» («Timpani», 2011), дуже прості і водночас вишукані. 
На прямокутник першої сторінки оправи, орієнтуючись на лі-
вий нижній кут, лягає прямокутник меншого розміру – фраг-
мент фотографії з хаотичним нагромадженням старих дере-
в’яних конструкцій. Шматочок з нерівними краями, вийнятий 
з основного зображення і під кутом закомпонований вище 
прямокутника фотографії, потрапляє саме під перші літери 
заголовка, утворюючи з останнім сталий візуальний блок, 
який проходить через усе видання. Підзаголовок, розташова-
ний справа від фотографії по вертикалі, підтримує останню 
літеру заголовка, врівноважуючи композицію оправи. 

 

    
Розгорт оправи, авантитул та розгорнутий титул 

 
Ідея діагоналі розвивається у трактуванні жовто-коричне-

вої розтяжки фону. Зміна від жовтого до коричневого відбу-
вається  під літерами назви, формуючи на четвертій сторінці 
темно-коричневу зону, на яку лягає інформаційний блок – прі-
звища авторів антології, що компонуються двома розгорнути-
ми один від одного прапорцями справа і зліва від тонкої вер-
тикальної лінії. Вершечок шрифтового блоку увінчується діа-
гонально закомпонованим вищезазначеним блоком назви з 
червоною силуетною плямою та двома рядками підзаголовка. 
Діагональ тонко і ненав’язливо проходить через усю книгу. 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 87

Вона присутня у тактовно вирішеному авантитулі, набирає 
сили у розгорнутому титулі та продовжується на кожній сто-
рінці – колонтитули, що вертикально компонуються на боко-
вих полях, отримують знизу підтримку у вигляді діагонально 
заверстаної колонцифри, набраної жирним виділенням.  

Особливу ошатність антології надає підбір рідковживаних 
шрифтів – гарнітури «Palatino Linotype» для основного тексту і –  
Лазурського для заголовка, підзаголовка та інших виділень. 

Для ювілейної збірки Галини Малик «Неймовірні історії. 
Вибране» («Карпати», 2011) Микола Дем’ян знаходить власні 
дотепні родзинки. Щоб надати виданню жартівливого відтін-
ку і натякнути, що у товстій серйозній книжці подаються тек-
сти, створені для дітей, авторка запропонувала художнику 
зобразити прогулянку сторінками книги котика, намальовано-
го її донькою у дитячому віці. Обігравши три спільні літери 
імені і прізвища письменниці (М-Г-А), він створив до ювілей-
ного видання ще й авторську монограму. 

На оправі, розгорнутому титулі та трьох шмуцтитулах зоб-
раження домашнього улюбленця вписано у локальну площину, 
що нагадує силуетом яйце. Розгорнутий титул побудований 
легко, без перевантаження. На його лівій сторінці подана сю-
жетна фотографія авторки з ляльковим персонажем. На пра-
вій сторінці фотографію врівноважує шрифтово-декоратив-
ний блок, який складається з крупної авторської монограми 
та цікавої дизайнерської знахідки – силуету яйця із зображен-
ням котика всередині. Зовні силует огортається рядками заго-
ловка та підзаголовка і композиційно посаджений на вісь ос-
новного штриха першої літери імені письменниці.  

Бокові й нижні поля внутрішніх розгортів прикрашені 
родзинками видання: на лівій сторінці розмішена монограма, 
а на правій – зображення котика. Тонкою лінійкою вони по-
в’язуються з колонцифрою, посадженою по центру нижнього 
поля сторінки. 

Силуетне зображення котика послужило ще й основним 
елементом рапортної композиції для форзаців «Неймовірних 
історій». У такому їх трактуванні прослідковується перегуку-
вання із рапортними композиціями форзаців видань Закар-
патської філії видавництва «Знання» (Київ), де з 2008 року 
працює Микола Михайлович.  

Закарпатську книгу останніх десятиліть неможливо уяви-
ти без прізвища Миколи Дем’яна. Обдарований митець слу-
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жить лише книзі, формує її обличчя впродовж останніх три-
дцяти років, не залишає цього заняття й нині. Але й книга на-
взаєм формує його і допомагає реалізовувати свій творчий по-
тенціал, що є найважливішим для людини, особливо людини 
мистецької професії. Разом з книгою він долає довгий і нелег-
кий шлях, пройшовши від не вельми умілого молодого радян-
ського фахівця до авторитетного українського майстра книж-
кового дизайну. Микола Михайлович є одним із перших за-
карпатських книжкових дизайнерів, хто поєднав сучасні ком-
п’ютерні можливості з класичними знаннями та вмінням ху-
дожника книги докомп’ютерної епохи.  

Його впізнаваному художньому почерку притаманні такі 
основні ознаки:  

– розуміння важливості цілісного підходу до розв’язань 
проблем архітектоніки книги;  

– використання єдиного композиційного принципу, що 
пронизує усі складові книги, для кожного окремо взятого ви-
дання;  

– застосовування виразних засобів набору на обкладинці, 
титулі та по всьому книжковому блокові;  

– увага до краси усіх елементів книги – від найважливі-
ших до нібито додаткових – колонцифр, колонтитулів, сторі-
нок зі службовими відомостями тощо. 

В особі Миколи Дем’яна маємо фахівця, котрий набувши 
професійної зрілості, дещо усамітнено, але поруч з іншими 
ужгородськими майстрами книжкової справи з гідністю фор-
мує нове явище сучасного закарпатського книжкового дизайну. 
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Анотація. У статті вперше публікуються результати дослі-

дження творчої та педагогічної діяльності Дьердя Ендреді на осно-
ві аналізу публікацій першої пол. ХХ ст., архівних матеріалів Угор-
ської Національної галереї, Будапештської академії образотворчо-
го мистецтва та угорської бібліотеки ім. І. Сечені. 
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фічний. 

 
Культурно-мистецькі процеси першої половини ХХ століт-

тя на території Закарпаття позначені різними політичними та 
соціально-економічними перемінами. Для багатьох художни-
ків Закарпаття, які отримали мистецький вишкіл у Відні та 
Будапешті, після Першої та Другої світових війн постала проб-
лема перспектив розвитку творчого життя в умовах Чехосло-
вацької Республіки, а пізніше Радянського Союзу. Як наслідок, 
багато культурних діячів, у тому числі художників, покинули 
рідні кордони колишнього угорського Затисся, переселив-
шись ближче до угорської столиці та мистецьких центрів Єв-
ропи. Інші ж митці, шукали можливості самореалізації в но-
вих політичних умовах. 

Відомо, що у 1921 році в місті Мукачево було засновано 
«Мистецький клуб» – перше об’єднання художників, до складу 
якого входило чимало знаних живописців Закарпаття. Серед 
них були Самуїл Берегі, Йосип Бокшай, Адальберт Ерделі, 
Юлій Віраг та ін. У 1931 році члени клубу разом із відомими 
чехословацькими митцями в м. Ужгород започаткували Під-
карпатську спілку художників на чолі з Адальбертом Ерделі. 
Саме в ці роки завдяки активізації творчої діяльності свій рід-

                                                 
 Затисся (з уг.Tiszahát) – давня угорська назва території підніжжя Кар-

пат за межами р. Тиса, до якої належали комітати Угоча, Берег та Унг. 
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ний край починають частіше відвідувати уродженці Закар-
паття, що внаслідок розвалу Австро-Угорської імперії за різ-
них причин були вимушені емігрувати до Угорщини. Серед 
цих відомих постатей був і художник-педагог Дьердь Ендреді, 
творчість та біографія якого сьогодні є мало дослідженою в 
угорському та українському мистецтвознавстві.  

 Дьердь Ендреді народився 20 серпня 1910 року у м. Мука-
чеві. Закінчивши початкову школу у рідному місті в роки 
Першої світової війни, разом із сім’єю переселяється у м. Дьер. 
Середню освіту здобуває у бенедектинській гімназії ім. Гергеля 
Цуцора. Разом із одногрупниками Міклошем Боршошем та Ар-
падом Іллейшем Ендреді відвідує приватні уроки рисунку в 
Йожефа Пандура, а пізніше школу малювання Лео Бекешші [1]. 

 У 1927 році, навчаючись у гімназії, бере участь у місцевій 
різдвяній виставці, на котрій вперше експонує для загалу твір 
«Натюрморт». Уже наступного року на художній виставці міс-
та Дьор молодого художника відзначено премією за картину 
«Історичні пам’ятки міста». З 1928 року Дьердь вступає до лав 
Угорського Королівського інституту образотворчого мистецтва 
у майстерню відомого художника, також уродженця Мукаче-
ва – Берталана Карловського, якого в тому ж році запросили 
на посаду професора інституту. Карловський, колишній учень 
знаменитого Мігая Мункачі, сивий сімдесятилітній викладач, 
мав неабияку популярність і повагу серед студентів і молодих 
художників [2]. Педагогічний досвід він набув ще в 90-х роках 
ХІХ ст., коли разом із відомим угорським живописцем І. Біга-
рієм заснував одну з найвідоміших приватних мистецьких 
шкіл на той час у Будапешті. Авторитетний і знаний у світі 
художник кілька разів навіть виступав куратором виставок 
угорського павільйону на Венеціанських бієнале. Про видат-
ного майстра і педагога свідчать праці угорських мистецтво-
знавців Ернеста Молнара, Кароля Ліка та ін [3; 4].  

Вступити до майстерні Карловського на той час було не-
легко. Але Ендредію пощастило, і він із натхненням  розпочи-
нає своє навчання. На сьогодні залишилося небагато відомос-
тей про роки його навчання в інституті, але вдалося відшука-
ти одного з учнів Ендредія – Тібора Деканя, котрий переказав 
кілька фактів про методи викладання Карловського. За слова-
ми Т. Деканя, дядько Дьюркo (так Т. Декань називав Д. Енд-
                                                 

 Міклош Боршош та Арпад Іллейш – відомі угорські художники. 
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реді) розповідав наступне: «Карловський вчив малювати за 
наступним методом: обравши одну деталь на малюнку, її по-
трібно було ідеально вималювати, а потім переходити до іншо-
го мотиву. Зазвичай, ми традиційно починаємо малювати з 
великих узагальнених плям, тобто малюються контури голови, 
а потім приступаємо до дрібних деталей – очі, губи, ніс. А у 
Карловського малювання слід було почати з однієї точки, на-
приклад з очей, і це необхідно було намалювати ідеально. Очі 
вимальовувалися так досконало, щоби було відчуття, ніби во-
ни зараз покотяться з полотна». 

Пізніше Дьердь Ендреді стає учнем ще одного відомого 
угорського живописця, яскравого представника Нодьбанської 
мистецької колонії Оскара Глаца, його мистецтво пізніше по-
значилося на творчості молодого Ендреді. Графіку він вивчає 
у Нандора Лайоша Варги, а історію мистецтва – у  Кароля Ліка.  

В одній із наукових робіт Дьердя Ендреді «Мистецтво і лю-
дина», виконаних під час навчання в інституті, висловлюється 
власна позиція розуміння феномену мистецької діяльності та 
значення мистецтва для людини. Ось кілька цитат з роботи:  

– Мистецтво – це стиль життя; 
– Кожна людина, крім своїх фізичних та духовних можли-

востей, із самого народження приносить із собою прагнення, 
довічну спрагу, з якою вона ставить понад своє життя такий 
вищестоячий духовний світ, досягнення якого визначає її 
людську цінність тут, на землі. Якщо це правильно для життя 
однієї людини, тоді воно правильно для людської спільноти,  а 
також для суспільства; 

– Творча людина приносить із собою здалека щось таке со-
ціальне і культурне, що живе в ній, подібно відбиткам попе-
редніх століть або тисячоліть… [5]. 

На початку тридцятих років під час навчання Ендреді про-
довжував брати активну участь у виставковій діяльності міста 
Дьор та мистецьких пленерах. Його творчістю почали захоплю-
ватися не тільки звичайні поціновувачі мистецтва, а й колеги.  

Через рік після захисту дипломної роботи, у 1936 році, за-
вдяки стипендії Ержебет Корб Дьердь Ендреді відвідує Італію. 
Повернувшись із творчої поїздки, він одразу отримує направ-
лення на викладацьку роботу в місто Дунафелдвар. Але вже 
через три роки, коли Угорщина повертає собі територію За-
карпаття, його направляють на викладання в Ужгородську 
другетську гімназію.  
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Саме в цей період Д. Ендреді починає активну педагогіч-
ну і творчу діяльність на Закарпатті. Згодом стає серетарем 
Спілки художників Закарпаття. Тісні зв’язки із колегами по 
пензлю А. Ерделі та Й. Бокшаєм, часті виїзди на пленер, а  та-
кож постійна участь у виставках протягом 1939-1944 рр. ра-
зом із місцевими митцями спонукали його до створення ряду 
живописних та графічних робіт, які систематично експонува-
лися у містах Секешфегервар, Комаром, Кошице, Ужгород, 
Марошвашаргель та ін. Більшість полотен цього періоду втра-
чено внаслідок знищення майстерні художника у період Дру-
гої світової війни (фото з архіву М. В. Сирохмана). Проте деякі 
живописні твори, серед яких «Русинський селянин» та «Сіль-
ська сцена», виконані у 1940 році до тепер зберігаються у 
фондах Угорської національної галереї.  

Педагогічна діяльність Дьердя Ендреді на Закарпатті особ-
ливо позначилася на формуванні другого і третього покоління 
закарпатських художників. Це у свій час відзначав навіть 
Адальберт Ерделі: «Окрему сторінку в історії мистецтва Закар-
паття відкриває проживаючий тепер в Ужгороді живописець 
Ендреді Дьердь. Це художник витончених форм, який протя-
гом семи років був учнем Карловського та Глаца в інституті 
образотворчого мистецтва. Захоплено працюючий живопи-
сець, котрий, заглиблюючись у підвалини мистецької науки, 
отримав кілька державних стипендій. Так, він зміг побувати в 
Італії та Австрії. Шукає пуританську простоту, щирість, а та-
кож те, що само по собі зрозуміле. Із якоюсь шляхетною чис-
тотою вміє відчувати та передавати. Він сильно прив’язаний 
до натури, але побудовою зображення не нівелює» [6].  

Як і Адальберт Ерделі, Ендреді збирав навколо себе тала-
новиту молодь і вправно направляв, захоплено відкриваючи 
їм цікаві й актуальні досягнення в сучасному мистецтві Угор-
щини і Європи. Його вихованцями стали Василь Габда, Ішт-
ван Совке, Юлій Сташко, Павло Балла, Адальберт Кальна (в 
1947 р. переїхав у м. Кошице) та багато інших талановитих 
митців [7].  

Під час Другої світової війни Д. Ендредія було призвано в 
угорську армію, де він потрапив у російський полон. Вийшов-
ши із полону в повному розпачі, втративши майже всі твори, 

                                                 
 Живописний твір «Русинський селянин» у 1939 році експонований 

на масштабній виставці у м. Кошице. 
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художник їде у пошуках викладацької роботи. Спочатку дає 
уроки малювання в середній школі міста Шумег, далі в Естер-
гомі, а пізніше переселяється до Будапешта.  

У цей період творчості Ендреді менше працює олією, біль-
ше захоплюється графічним мистецтвом, аквареллю та пас-
теллю. Свої твори формує на основі попереднього задуму, за 
допомогою ескізування. Серед матеріалів частіше користував-
ся папером «Шголлер» і акварельними фарбами «Шмінке». 
Особливістю його графіки є домінанта форми, яку автор ви-
шукував пластичними засобами ліній, синтезуючи їх відно-
шеннями переважно взаємодоповнюючих насичених плям. Лі-
ризм та витончене сприйняття навколишнього світу найкра-
ще виражається через його акварелі.  Починаючи роботу над 
твором, на змочений водою папір художник наносив малюнок 
сильним енергійним контуром поступово розбавляючи його у 
кольорових вальорах акварелі. 

Після війни Д. Ендреді виконує книжкові ілюстрації до ка-
зок Жігмонда Моріца та розповідей Еміла Корена. А в 1947 
році у співавторстві із Анталом Борші розписує стелю церкви 
Святого Рокка в м. Чонград. Монументальна фреска містить 
багатофігурну композицію на тему рибальства та кубікушів. 

У 50-х роках Д. Ендреді живе осторонь від усіх мистець-
ких процесів комуністичної Угорщини. Тільки з кінця шістде-
сятих років кілька виставок у столиці, а також у містах Токай 
та Шопрон, свідчать про його поступове повернення до пуб-
лічності [1].  

У 1968 році у нього відбулася персональна виставка в ін-
женерно-архітектурному центрі UVATERV. У 1976 р. виставка 
Дьердя Ендреді переноситься у м. Дьер. Серед багатьох його 
творів важливо виділити роботу «Автопортрет з червоною 
шапкою», яка і донині зберігається у фондах музею ім. Яноша 
Ксантуса міста Дьер [8].  

Дьердь Ендреді також  був активним членом товариства 
образотворчого мистецтва ім. Іштвана Сені. Працюючи поряд 
із художниками Дьердьєм Корга та Вілмошем Коложварі, ви-
кладав у мистецькому гуртку при творчому товаристві. Тут 
також вчителювали відомі угорські науковці, архітектори та 
мистецтвознавці Лайош Виґварі, Ласло Дюла та Фрідєш Погань. 

                                                 
 Кубікуші (з уг. kubikusok) – це робітники, які займалися будівни-

цтвом доріг, та перевезенням каменю. 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 95

У сімдесятих роках Ендреді майже кожного літа працює 
на пленерах в околицях угорського міста Шопрон. У 1986 р. 
він їде з персональною виставкою у Стокгольм, а потім – у Сен 
Луїз. Одна із робіт художника «Весняний пейзаж» і нині гідно 
прикрашає інтер’єр парламенту столиці Угорщини [9]. 

 До кінця свого життя Ендреді залишився відданим тра-
диціям угорського живопису, в якому проявилася його власна 
неординарна стилістика, і де відчувається делікатний харак-
тер відомого майстра пензля. Витонченість рисунку і скрупу-
льозне ставлення до роботи виділяло його зі сфери інших відо-
мих митців того часу. Відкриття педагогічної та творчої спад-
щини досі недослідженого мукачівця Дьердя Ендреді дає 
можливість не тільки оцінити високий рівень майстерності 
його як художника, а й дослідити його вплив на творчість ху-
дожників Закарпаття другої та третьої генерацій. 
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Анотація. У статті мова йде про новий підхід до творчості ві-
домого закарпатоукраїнського письменника Івана Долгоша у зв’язку з 
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Україна – це дійсність, яка ви-

магає в першу чергу людей праці. 
Людей, які щось уміють і щось до-
кажуть. Людей зрілого політичного 
думання, людей конкретного прак-
тичного Чину. 

Улас Самчук  
 
«...Хочу, щоб у каплиці вашої душі не згасав отчий сві-

тильник, а мамина колиска аби вам співала своїм скрипом 
про вічність роду нашого. Роду карпатського...», – писав у на-
рисі «Каплиця душі твоєї» письменник, журналіст, редактор, 
видавець, художник і громадсько-політичний діяч Іван Дол-
гош [1, с. 1]. До сьогодні не згасає отчий світильник його душі, 
нагадуючи живим про коротке, насичене, неспокійне життя 
митця. 

Іван Долгош народився 22 липня 1931 року в селі Дома-
нинці Ужгородського району (сьогодні – мікрорайон Ужгоро-
да) на Закарпатті у сім’ї Івана Андрійовича Долгоша та Марії 
Юріївни Чобаній [2; 3; 4]. Батько був освіченою людиною, вчив-
ся спочатку в Ужгороді, а згодом закінчив Торговельну акаде-
мію у Празі. Іван Андрійович працював на фанерно-меблево-
му комбінаті. Мати мала освіту восьми класів народної школи 
і вроджену шляхетність. Природа наділила її зовнішньою кра-
сою і добрим серцем. Вона виховувала свого єдиного сина Іва-
на за законами християнської моралі і в любові до батьківсь-

 



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 98

ких звичаїв, у пошані до сільської праці, заохочуючи власним 
прикладом, пораючись по господарству, оскільки все ґаздівст-
во було на її плечах, а також співала синові закарпатських на-
родних пісень та розповідала різноманітні казки і перекази. А 
яким сільським казкарем був її рідний брат Юрій Чобаній! Він 
мав особливий вплив на формування дитячого світогляду. За 
спогадами односельців, чоловік міг одну казку розповідати 
кілька вечорів, вводячи в неї все нових героїв і віддаючи їх на 
все нові випробування. Малий Іванко надовго запам’ятав «свої 
зустрічі у казковому світі з Іваном-царевичем, його поміч-
никами Ломихащею та Місизалізом, чарівним клубком та ча-
рівним конем-татошем. То було на вечорницях у рідних До-
манинцях, у бабусі Гакавцюлі та Шкіряків. Він тоді поранив 
ногу – і рана довго не загоювалася, дуже боліла. І матуся, щоб 
хоч трішки забув про біль, брала його на ґорґоші (по-доманин-
ськи – ґінгуші) і несла між людей. Жінки і дівчата пряли, спі-
вали. Приходили хлопці на вечорниці, жартували, лякали дів-
чат історіями про відьом-босоркань, перевертнів-вовкунів, 
про різних страшків. Налякавши – заспокоювали. Згадува-
лися веселі історії – про брехача і підбрехача, про пана-зали-
цяльника та кмітливу молодицю. Знаходився час і для серйоз-
них розмов. Про те, як Христос зі святим Петром по землі хо-
дили, як хлопець із Оріховиці, Матієм його звали, прогнав із 
Невицького замку Погань-дівку. У всіх оповідях добро пере-
магало, кмітливий виходив переможцем у поєдинку із силь-
ним багатоголовим змієм, а якщо через підступність зазнавав 
поразки, то птахи-помічники приносили у дзьобах мертву і 
живу воду, щоб зцілити, оживити, омолодити героя. Для 
Іванка Долгоша такі казки були тією живою водою, що ви-
лікувала рану на нозі. Дуже примовно казкував дідусь Попо-
вич. Він поцікавився, чому такого леґінчука мама носить на 
ґінгушах. А коли узнав, то порадив, де на Тивтиші (так у селі 
називають місцевість уздовж захисної дамби біля річки Уж) і 
яке зілля треба шукати. У відварі “вовчих яблучок” купала 
мама хвору ногу – і рана зарубцювалася» [5, с. 6-7]. 

Допитливий хлопчина шестилітнім пішов до першого кла-
су Доманинської початкової школи. Учителем був Микола Ма-
лець. Він перший спостеріг неабиякі здібності малого Іванка, 
пророкуючи хлопчині гарне майбутнє. Після закінчення 4-
річної народної школи Іван Долгош продовжив навчання в 
Ужгородській гімназії, а потім в Ужгородській середній школі 
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№ 1. Згодом чимало пригод із гімназійного життя письменник 
опише у першому романі «Синевир» [6]. У цей час хлопчик ви-
явив у собі великий потяг до гуманітарних дисциплін: літера-
тури, мови – рідної і латинської, історії. З вдячністю згадував 
гімназійного професора латинської мови М. Сулінчака – пізніше 
викладача Ужгородського державного університету, а зі школи 
– вчителя історії Степана Порфировича Пономаренка, вчи-
тельку біології, а згодом завуча школи Варвару Федорівну Тре-
тенко, викладача математики Степана Володимировича та ін. 

Іван Долгош у 1950 році зі срібною медаллю закінчив шко-
лу і цього ж року вступив на історико-філологічний факультет 
Ужгородського державного університету. Тут йому вдалося 
вповні самореалізуватися: працював у редакції університет-
ської багатотиражки, писав статті, вірші, оповідання, актив-
но спортував – займався шахами та футболом. 

У 1955 році після закінчення університету пробує журна-
лістського хліба – працює відповідальним секретарем Пере-
чинської районної газети «Перемога»; з лютого 1956 року – 
заввідділом сільського господарства в ужгородській газеті 
«Колгоспне життя», а потім її секретарем. У скорому часі пару-
бок одружується на молодій учительці Марії-Одарці Попович, 
його сусідці з центральної вулиці, шляхетній вихованій пан-
ночці, яка впала в око спочатку Івановій матері [7]. Марія Іва-
нівна стане йому і музою-натхненницею, і критиком-редакто-
ром, і радою-розрадою на всі тридцять п’ять років їх спільного 
сімейного життя… Вона подарує йому двох прекрасних до-
ньок, буде поряд на підйомах і спусках, підтримуватиме при 
злетах і падіннях, ділитиме навпіл радість і горе… Ця малень-
ка тендітна жінка стане воістину Берегинею родинного вог-
нища Долгошів, ангелом-охоронцем його господаря…  

З 1959 року Іван Іванович Долгош переходить на посаду 
заввіділу обласної молодіжки «Молодь Закарпаття»; з 1963 року 
він – літературний працівник головної обласної партійної газети 
«Закарпатська правда»; і аж з 1965 року письменник очолює 
редакцію художньої літератури у Всеукраїнському книжковому 
державному видавництві «Карпати» [2]. Про його редакторську 
працю залишив теплі спогади Петро Скунць. Поет пригадує, що 
доля кілька разів зводила їх для спільної праці. Вперше, коли 
Іван Долгош працював у «Молоді Закарпаття». Це був сумлінний 
журналіст, вимогливий і прискіпливий редактор: «Іван Долгош 
був єдиним, хто на летючках громив матеріали моїх колег і до-
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пікав за всілякі промахи…» [8, с. 13]. Вдруге, коли довелося тіс-
ніше співпрацювати, це було вже у видавництві «Карпати» і 
стосувалося тої ідеологічної зашореності, скоріше дурної само-
впевненості, котру час від часу проявляли «великі керівники». 
Конфлікт виник між тодішнім директором видавництва і ху-
дожньою редакцією з приводу «проштовхування» низькопроб-
ної літератури. І тут Іван Долгош, як свого часу Хвильовий і Зе-
ров, став на захист видання якісної художньої літератури: він 
разом зі Скунцем та Басарабом, власне, він перший, як завіду-
вач художньої редакції, підписав замітку в «Літературну газету» 
«Может ли редактор избежать литературного брака?», чим ут-
вердив себе не тільки добрим і відповідальним літературним 
працівником, а ще й свідомим і сміливим громадянином. І як 
наслідок – звільнення з посади [Там само]. Та на той час Іван 
Долгош був уже визнаним в Україні і за її межами прозаїком – 
за плечима було уже два романи… 

Початки літературної творчості Івана Долгоша припадають 
на 60-і роки минулого сторіччя. Роман Федорів у штрихах до 
творчого портрета письменника зазначає, що витоки його літе-
ратурної творчості починаються ще далеко до виходу перших 
прозових книжок «Квіти в цеху» [9], «Подаруй мені берізку» [10] 
та «Коли стаєш дорослим» [11]. «Публікації в періодиці, – твер-
дить Р. Федорів, – в колективних збірках, а в підсумку й згадані 
вже збірки оповідань, нарисів і повістей приємно здивували: в 
нашу літературу прийшов своєрідний письменник, багатий на 
емоції, знавець людської душі, народних звичаїв рідного краю, 
шанувальник барвистої верховинської говірки, яка особливо з 
часів Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилян-
ської, Василя Стефаника й Марка Черемшини продовжує скра-
шувати співучість нашої отчої мови» [12, с. 2].  

Справді, творений ще раннім Долгошем літературний світ – 
складний, сповнений надзвичайних життєвих ситуацій, важ-
ливих проблем. Роман Федорів вважає, що для персонажів 
Івана Долгоша можна визначити спільне кредо: жити – зна-
чить боротись. «Й саме як борців за соціальну й національну 
волю пізнаємо перших закарпатських комсомольців з повісті 
“На світанні”, вміщеної у книжці “Коли стаєш дорослим”; пе-
ретворювачів нової Верховини – ланкову Марійку з повісті 
“Маки ще пахнуть” і культпрацівника Ксеню з однойменної 
повісті, що разом із гостросюжетними оповіданнями й склали 
книжку “Подаруй мені берізку”» [12, c. 2]. А Ігор Лазоришин 
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визначає «багатозначність образів» та «великий творчий по-
тенціал прозаїка» як найважливіші ознаки його раннього до-
робку [3, c. 334].  

1968 рік… Тридцятисемирічний Долгош дає на суд читача 
роман «Синевір», який 1971 року буде перекладено російсь-
кою мовою. Критики відзначали, що в «Синевірі» автор майс-
терно відтворює героїчну боротьбу закарпатців за соціальне й 
національне визволення у роки Другої світової війни, образи – 
художньо зрілі, індивідуалізовані, сюжет – складний, багато 
символіки, що ставить автора в один ряд із закарпатськими 
прозаїками Федором Потушняком, Михайлом Томчанієм, Іва-
ном Чендеєм, Юрієм Мейгешем [3, с. 16]. Було зазначено, що у 
творі змальовано закарпатське село на історичному зламі: 
окупація гортіївською Угорщиною Карпатської України, гро-
зові, химерні сорокові... «…У цьому епічному полотні виразно 
проступило неабияке вміння письменника різнобічно аналізу-
вати складність життєвих конфліктів історичної доби. Прозаїк 
з особливою делікатністю проникає в душі молодого покоління 
сорокових – попівни Лули та Михайла Климка – закоханих і 
сповнених сподівань [3, с. 334-335]. Проте це оцінка сучасних 
літературознавців. А в часі написання твору спостерігаємо де-
що інше. Скажімо, до диспозиції маємо закриту рецензію Ві-
талія Василевського, писану ним через рік після доопрацю-
вання твору. Рецензент, зазначивши, що прозаїк «поработал 
основательно, серьëзно, резко улучшил третью часть, снял сла-
бые оценки, недостоверные эпизоды», дорікає йому все ж за 
те, «что в главах о гимназии уместно бы подробнее говорить о 
проникновении в Закарпатье украинской советской (підкрес-
лення В. Василевського) поэзии и художественной литерату-
ры, […] в образе Лулы Когутич необходимо еще сильнее под-
черкнуть, что она девушка забалованная, привыкшая к пол-
нейшей безнаказанности, взвинченая до истеричности попов-
ская дочка», та все ж визнає, що найкраще у романі «Синевір» 
автору вдалося розкрити тему національного самоусвідомлен-
ня – «национального достоинства народа Закарпатской Укра-
ины»: «Эта тема получает дальнейшее развитие и углубление в 
образе Нади Горянки, националистки новой формации, кото-
рая с величайшим возбуждением рассказывала о (самостоя-
тельной) Карпатской Украине, о сечевиках, о батьке (об отце 
нации) Августине Волошине…» [13, с. 2]. У Віталія Василевсь-
кого цьому є власне пояснення: «Народ не погиб, народ усто-
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ял, ибо было всемогущим влияние Советского Союза и Совет-
ской Украины» [13, с. 1-2].  

У 1970 році Іван Долгош стає членом Спілки письменників 
Радянського Союзу. Рекомендації йому дали закарпатський 
письменник Михайло Томчаній та уродженець Поділля, який з 
1947 року проживав у Чернівцях, Володимир Бабляк. Ці поваж-
ні прозаїки побачили в Долгошеві «багато творчої сили, яка жи-
виться любов’ю до рідного краю, до його людей» [14]; спосте-
режливого художника зі своєю «манерою письма, власною мо-
вою, ритмом слова, музикою, оригінальністю стилю і доскона-
лим володінням діалогом. Зображені Долгошем люди світяться 
внутрішнім світлом, їх бачиш, а ще краще відчуваєш» [15].  

Здавалось би, визнання Івана Долгоша професійним пись-
менником мало б полегшити йому просування творчою драби-
ною. Але трагічна доля роману «Двадцятий вік» про події Празь-
кого весни (заборонений через неправильне розкриття образів 
партійних працівників), суперечливі відгуки про романи «Моя 
недея» (1970) [16] та «Ярина» (1972) [17] засвідчують протилеж-
не. Із видавничої рецензії Юрія Балеги на рукопис «Білої недеї» 
(очевидно, первісна назва твору) довідуємось, що «І. Долгошу 
вдалося уникнути отого літературного штампу, схеми, коли сю-
жет розгортається лише в одному плані – показ боротьби бага-
тих і бідних, коли з одного боку показується тупий багатій, а з 
другого – мудрий злидар… У рецензованому романі автор біль-
ше уваги приділяє зображенню паразитичного життя панів-
місіонерів та сільських глитаїв…» і под. [18, с. 2]. І тут же ре-
цензент рекомендує автору продумати важливу деталь: «Ба-
лаж – це комуніст, навіть керівник місцевих комуністів. Він 
задуманий автором добре, але, з’явившись на початку рома-
ну, він потім у багатьох розділах зникає з сторінок твору. Та-
кий прийом, коли герой прямої участі в розгортанні сюжету 
не бере, можливий, але я раджу авторові зробити так, щоб 
«дух» Балажа був присутній навіть там, де Балаж фізично від-
сутній…» [18, с. 3]. Серед низки доречних дрібних зауважень 
зачіпає одне: пропозиція «розширити горизонти роману, тобто 
показати, що чопські пани діяли так не одні, що їх консульту-
вали, що ними керували представники крайового губернатор-
ського уряду…» [18, с. 3]. По суті, бачимо принцип демокра-
тичного централізму в дії. 

Ґрунтовну й позитивну рецензію на роман «Моя недея» зали-
шив Василь Микитась [19]. Попри ідеологічну заанґажованість 
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літературознавчої статті він зумів побачити вдумливий і сер-
йозний підхід автора до створення художнього літопису життя 
своїх земляків у недалекому минулому, «що є частиною терпкої 
історії краю», відповідно назвав його «добрим літописцем свого 
краю» [19, с.1-3].  

«Однак авторові можна й закинути, – стверджує далі Василь 
Микитась, – що він, наприклад, діяльності аграрної партії та її 
провідникам відміряв більше сторінок, ніж, скажімо, організа-
ційній роботі комуністичних ячейок, принаймні в Чопі та його 
околицях. Робітничі маніфестації та й проведення комсомольсь-
кої конференції в Чопі подані дещо статично, без внутрішньої 
сюжетно-психологічної підготовки. Читач дізнається про них 
здебільшого від розмов антигероїв – вадаїв, фурчеків, божків… 
Але ж треба зважати й на читачів поза межами Карпат, які ма-
ло або й зовсім не знайомі з діяльністю закарпатської комуніс-
тичної організації 20-40-х років, з іменами Мондока, Сидоряка, 
Гатія, Локоти та ін.» [19, с. 4-5]. 

Василь Кухта цілком слушно схиляється до думки, що в 
«Моїй недеї» автор чи не вперше намається за домогою езопів-
ської мови обійти суворі ідеологічні приписи початку бреж-
нєвсько-сусловської ери. Так І. Долгош вводить у канву твору 
епізодичний образ чи то недовченого, чи то причинного сту-
дента-філософа Соломона, в уста якому вкладає «завуальова-
ну, але цілком крамольну на той час думку: щастя людини за-
лежить не від партійної приналежності, а від висот людського 
духу…» [20, с. 4]. 

Цілу літературну дискусію викликала публікація роману 
«Ярина», особливо після появи в «Літературній Україні» 4 груд-
ня 1973 року тенденційної, можливо, занадто суб’єктивної ре-
цензії В. Краснодемського на твір [21, с. 13]. Богдан Бендзар, 
закинувши В. Краснодемському упередженість і «не цілком 
слушні висновки» [22, с. 1] вважає, що «у гострому й актуаль-
ному романі “Ярина” естетичний ідеал І. Долгоша втілюється в 
людині праці. Змальовуючи близьке йому життя колгоспників-
горян, спеціалістів сільського господарства, партійних праців-
ників і сільської інтелігенції, автор оспівує героїку праці, під-
креслюючи, що чесний труд на благо Батьківщини є основою 
моральної гідності особи…» [22, с.1]. Б. Бендзар упевнений, 
що, відтворюючи типові і суттєві явища нашого часу, Іван 
Долгош змушує читача замислитись над проблемами розумно-
го господарювання з врахуванням місцевих природних умов, 
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боротьби з ерозією ґрунтів, що є надзвичайно важливим для 
гірських районів Закарпаття, збереження природи зелених 
Карпат, охорони пам’ятників історії і культури. А завдяки сво-
їй щирості й непідкупній правдивості, простоті й дохідливості 
«Ярина» багато кого не залишає байдужим, бо квінтесенцією 
авторського задуму було дослідження виробничих і морально-
етичних відносин між людьми. Роман зривав нещадно маски 
з тих, хто «боїться відверто глянути неправді у вічі», хто «збо-
чує, крутить-петляє, фальшивлячи душею», висміює різного 
роду славолюбів, пустодзвонів, перестраховщиків [22, с. 2-3]. 

Полемізуючи з В. Краснодемським, який переконаний, що, 
«поставивши ряд складних проблем, Іван Долгош не пішов сво-
єю стежкою, не сягнув глибин у змалюванні характера сучасни-
ка, а скористався літературними трафаретами як при побудові 
сюжету, так і при зображенні героїв» [21, с. 13], рецензент пи-
ше: «Розроблена в романі “Ярина” тема і справді не є новою. 
Проблема виробничих відносин хвилювала і довго ще хвилюва-
тиме митців. У свій твір І. Долгош, безперечно, вніс елементи 
новаторства: події розгортаються в гірському колгоспному селі, 
природні умови якого істотно відрізняються від рівнинних, і то-
му заслуговує всякого схвалення ініціатива хліборобів по підне-
сенню продуктивності праці за рахунок наукової організації 
праці, інтенсифікації сільського господарства, а не ціною “ду-
тих”, тимчасових успіхів, не ціною нанесення збитків природі. 
Нераціональне розширення посівних площ на Верховині – краї 
лісів, полонин і синьогір – за рахунок вирубування лісів, безсис-
темні розробки гравію і піску в руслах гірських річок і т. п. 
згубно діють на природу зелених Карпат. Запобігти цьому – ось 
які турботи не дають спокою позитивним персонажам твору, 
котрі щиро люблять рідний край і докладають всіх зусиль, аби 
земля стала щедрішою, аби перетворити в життя грандіозні на-
креслення партії. Ці люди – впередзоріючі, справжні герої на-
шої доби. Вони чесно і самовіддано виконують свій трудовий 
обов’язок перед Вітчизною» [22, с. 2].  

Заперечує Б. Бендзар, наводячи приклади та розлогі цитати 
з тексту, а також даючи власний художній аналіз роману, й у 
тому В. Краснодемському, що всі персонажі твору – статичні, 
що їхні вчинки не вмотивовані, що автор спрощено трактує 
найблагородніші людські прагнення, а звідси – ідейний і ху-
дожній рівень «Ярини» низький. Безперечно, в «Ярині» не все 
бездоганно. Про це відкрито говорять С. Бобинець та М. Зи-
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момря у статті «Штампи і правда факту» [23, с. 2]. Вони пого-
джуються з В. Краснодемським у тому, що є певна непроду-
маність окремих епізодів, поспішність у відтворенні стосун-
ків, скажімо, між Мариною і Грабом, тобто Івану Долгошу «не 
вдалося виписати барви інтимних почуттів» між ними, наду-
маність певних сцен, надмірне вживання діалектизмів, перена-
сиченість стержневої сюжетної лінії другорядними деталями 
тощо. Та всі ці авторські прорахунки є дрібними і не можуть 
вплинути на загальну позитивну оцінку роману, що досить та-
ки об’єктивно відтворює «будні верховинців закарпатського 
села Чорноголова, їх прагнення зберегти стрімковерхі гірські 
недеї та шовковисті плаї від згубної сокири, смертельної еро-
зії, а чарівну верховинську співанку та хвилюючу казку – від 
духовно збанкрутілих нелюдів, пустоцвіту нації...» [3, с. 335]. 

Усі, хто добре знав Івана Івановича Долгоша, переконані, як-
би він не став письменником, то неодмінно з нього був би доб-
рий художник. Любов до малярства хлопцеві прищепив Йосип 
Бокшай, засновник закарпатської школи живопису, народний 
художник України і СРСР, член-кореспондент Академії мистецтв 
СРСР, про якого залишив щирий і теплий нарис «Сто золотих літ. 
Спогади про дорогого вчителя» [24]. Іван любив малювати при-
роду (особливо – осінь), портрети, натюрморти. Цьому сприяла і 
дружба з Антоном Кашшаєм, з яким зійшовся ще в студентські 
роки і який проживав теж у Доманинцях. Часто разом виходили 
«на етюди». Заслуженому художникові України Іван Долгош при-
святив з нагоди 70-річчя нарис «Святий перевал» [25]. Іван все 
життя мріяв стати професійним художником, та в Ужгороді не 
було вищого навчального закладу малярського профілю, а відпу-
стити єдиного сина до далекого Києва чи Львова мати не захоті-
ла. Та юнак все-таки засвідчив свою живописну вправність. Так, 
у 1954 р., коли навчався в університеті, він створив портрет-
панно Б. Хмельницького до 300-річчя возз’єднання України з Ро-
сією. Крім того, багато різнотематичних мистецьких полотен, 
створених ним в найрізноманітніших техніках протягом життя, 
ревно зберігаються в домашньому архіві родиною письменника.  

Зі спогадів доньки-художниці Одарки, знаємо, що батько 
дуже вимогливо й відповідально підходив до творення будь-
якої картини. Скажімо, коли малював її потрет, то він не тіль-
ки вчив дитину терпінню (треба ж було чемно сидіти впро-
довж довшого часу, а Одарка – не хотіла, то й довела батька 
на третій день до того, що він замалював її портрет, чим обра-
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зив дівчинку, але заставив поцінувати чужу працю й проана-
лізувати власну поведінку), пробував переконати, що всяку 
роботу слід робити якісно і до кінця. Як сумлінний учитель по-
яснював, що намалювати портрет – це не тільки вловити схо-
жість, це – щось глибше. Певно, треба, щоб на портреті Одар-
ка була зображена на фоні маминих вишивок у блузці, яку ви-
плела їй старша сестра. І тоді з’являються якісь глибинні не-
видимі ниті, що поєднують незбагненним чином усіх членів 
родини, і на полотні – вже не просто статичне зображення 
доньки… [7]. Безперечно, образотворче мистецтво мало пев-
ний вплив на Долгошеве письмо, тож не дивно, що з’являють-
ся такі літературні жанри, як акварель, пастель, етюд тощо [3, 
с. 334]. А ще: воно рятувало. Рятувало від того страшного часу 
книгонедрукування, коли писалося багато, а книжки фактич-
но не виходили.  

Тільки наприкінці 80-их, тобто напередодні та в часі пере-
будови, з’являються наступні книги Івана Долгоша: «Митрові 
гуслі» (1980) [26], повість «Весняний водограй» (1981) [27], ро-
мани «Підкарпатська Русь» (1981) [28], «Ная» (1981) [29], «Коло-
чава» [30] (1982), «Мир дому твоєму» (1986) [31], книжка ху-
дожньо-документальних оповідань «Остання дараба» (1988) 
[32], «Роса Росії» (1990) [33], «Гість з полонини» (1991) [34], 
«Страшний суд» (1991) [35]. Кожна з них дається до ґрунтовно-
го й різнобічного аналізу. Скажімо, роман «Підкарпатська Русь» 
переносить читача у вир політичної боротьби 20-30 рр. мину-
лого століття на Закарпатті, коли на її арену виходить велика 
кількість партій, кожна з яких у час передвиборних агітацій пе-
реконує робітника чи селянина, що вона найкраща. Зрозуміло, 
що найповніше виписані комуністи і комсомольці, серед яких 
чимало історичних осіб – Іван Мондок, Янош Ковач та інші, – 
показано їх роботу в масах, поширення більшовицьких ідей се-
ред простого народу з його великою вірою у возз’єднання з Ве-
ликою Україною. А от роман «Ная» – переконаний Роман Федо-
рів, – «гостра сатира на сучасний гегемонізм, народжений у 
відгодованих капіталом банкірів імперіалістичних країнах, на 
пресловуту його ідею нібито повної свободи індивідуму, на ган-
стерські методи розправи з трудящими, що прагнуть волі й 
прогресу…» [36, c. 6].  

Капітан Као Кай тікає з рідної сторони від пропаганди ге-
гемоністів у Країну рибалок, сподіваючись там якнайповніше 
розкрити свої здібності. Та у скорому часі, спілкуючись з засу-
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дженим інженером Фео Фаном та лікаркою Пе Руа, аналізую-
чи події довкола нього, капітан починає розуміти облудність і 
брехливість політичної влади у країні і вирішує продовжити 
благородну справу борця проти гегемонізму Лу Сена. Као Кай 
усвідомлює, що це може загрожувати його життю, але у відпо-
відальний момент здійснює, по суті, подвиг, відправивши ви-
кривальні документи у Незалежну країну і підірвавши кора-
бель, на якому проходить конференція глав урядів з питань 
суверенітету країн і людських прав. Прототипом Радянської 
Батьківщини є Країна сонячної півночі, що народилася внаслі-
док перемоги Великої революції, народ цієї країни подолав фа-
шизм, врятував людство від загибелі. На шлях соціального й на-
ціонального визволення стають нові держави і народи. Отже, 
Іван Долгош, написавши фантастично-пригодницький політич-
ний роман, стає на захист вічних моральних цінностей: свободи 
вибору, бажання бути щасливим, заперечення ідей нацизму і 
насильницької смерті, засудження бездуховності, утвердження 
миру на планеті, відповідальності за людство і под. 

Особливої уваги заслуговує роман «Колочава» (1982), напи-
санню якого передувала величезна дослідницька робота авто-
ра. Іван Іванович ретельно вивчив біографію Івана Ольбрахта, 
зокрема період його перебування на Закарпатті і зйомки 
фільму «Марійка-невірниця», читав-перечитав його листи, 
твори і статті про Закарпаття і писані на Закарпатті, неодно-
разово їздив у Колочаву, зустрічався з людьми, які б могли йо-
му розповісти про події 50-річної давності, говорив з прототи-
пами героїв, зі свідками тих далеких подій, з безпосередніми 
«артистами» фільму. Відомо, що Долгошеві випадково потра-
пила до рук фотографія Івана Ольбрахта зі своїми трьома ко-
лочавськими похресницями, і тоді прозаїк загорівся бажанням 
відшукати їх сьогодні: чи живі, чи пам’ятають… І коли це ста-
лося, то треба було бачити, як тішився письменник [7, с. 39]. 
Ось так, по крупинці, Іван Долгош збирав матеріал для твору, 
зробивши Колочаву – «не просто місцем дії роману, але й уза-
гальнюючим образом – символом всієї Верховини» [37, с. 6]. 
Хоч в центрі епічного полотна образ відомого чеського пись-
менника Івана Ольбрахта, він – не біографічний. «Колочава» – 
соціально-психологічний роман про життя Верховини. У ви-
давничій рецензії С. Пруниці на роман читаємо: «…в центрі 
твору – події буремних 30-их років, що сплили на хвилях жах-
ливої економічної кризи, руйнівна стихія якої з кінця 20-их 
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років охопила країни капіталістичного світу, в тому числі і 
буржуазну Чехословаччину, спричинивши її трудовому населен-
ню і, насамперед, знедоленим трудящим Закарпаття, […] голод 
і безробіття, горе і злидні, неймовірні страждання. […] І. Долгош 
з великою симпатією і почуттям відповідальності змальовує об-
раз І. Ольбрахта, відтворює його творчу лабораторію. І цей об-
раз не надуманий. І. Долгош не допустив жодної вільності… 
Він змальовує письменника таким, як його бачили і запам’я-
тали сучасники, колочавці, в думах і серцях котрих він зали-
шився відданим їх другом, наставником у пошуках пра-
вильних шляхів у розбурханому житті…» [38, с. 2]. Зі сторінок 
книги Іван Ольбрахт справді постає «на повен зріст монумен-
тальним образом» [36, с. 6]. «Глазами И. Ольбрахта, – читаємо 
у газетній статті О. Скорини, – писатель пристально и проник-
новенно всматривается в течение жизни своего обездоленного 
местными и пришлыми угнетателями края, глубоко анали-
зирует его. Не частные, случайные факты, а главные явления 
тогдашней действительности у него на прицеле. История и 
происходящее, масштабы и сущность изображаемой эпохи по-
даются И. Долгошем не через широкие жизненные картины, а 
через личную судьбу человека, его поступки, психологию и 
раздумья. Поэтому очень скоро и, главное, без малейшего при-
нуждения все, что волнует писателя, чем ему хочется поде-
литься с читателем, становится как бы частицей нашей лич-
ной жизни, наших волнений и переживаний…» [39, с. 1-2]. 

Редактором «Колочави» був тоді ще молодий Василь Густі. 
Він пригадує, як Іван Іванович вимагав від нього щоденного 
редакторського звіту за прочитані сторінки рукопису і зали-
шався невдоволеним, якщо правок було не так багато [7]. Тобто 
Долгош, що називається, «вилизував» роман, удосконалюючи його 
щодня, бажаючи дати читачеві воістину достойний продукт.  

Врешті бачимо, що і критики засвідчили потужний ріст 
майстерності письменника, розкрилися нові грані його талан-
ту: він зумів глибоко проникнути в суть характеру і творчості 
відомого чеського письменника Івана Ольбрахта; відтворив 
красу і неповторність Карпатської землі; показав разючі конт-
расти між дивовижею полонин і знедоленістю народу; цікаво 
вибудував композицію і зарекомендував себе майстром доб-
рих метафор…  

«Колочава» направду – один з найбільш художньо виверше-
них романів Івана Долгоша, в якому його спрагла душа істори-
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ка і філолога так органічно поєдналася з натрудженим пись-
менницьким пером, давши світу цінний і цікавий твір.  

У контексті розмови про Долгошеву «Колочаву» слід прига-
дати таке. Як відомо, у романі закцентовано на тому, що Іван 
Ольбрахт написав саме у Колочаві свій найкращий твір «Ми-
кола Шугай, розбійник», а разом із режисером Владиславом 
Ванчурою зняв чудовий художній фільм «Марійка-невірниця». 
Ця кінострічка хвилювала людей у тридцяті, сімдесяті роки 
своєю оригінальністю, неординарністю: на екрані – жодного 
професійного актора. Фільм тоді мав неабиякий успіх. Однак 
згодом усе це призабулося. І тільки в сімдесяті роки під час 
чеської «відлиги» «Марійку-невірницю» наші друзі знайшли в ар-
хівах кіностудії «Барандов» [40]. Одну копію передали працівни-
кам кіностудії імені Довженка, другу прихопив відділ пропаган-
ди й агітації Закарпатського обкому КПУ. Показати фільм на-
шим землякам тодішній секретар обкому Микола Семенюк дов-
го не наважувався. Він не хотів псувати відносини з чехами, 
тому вирішив на цьому заробити політичні дивіденди. Перед 
показом фільму з годинною лекцією мав виступати працівник 
обкому чи райкому партії про знедолене життя на Закарпатті в 
дорадянський період, трудящі мали засудити капіталістичний 
спосіб життя і похвалити радянський. Однак у більшості випад-
ків повністю дотриматися обкомівського сценарію компартій-
ним ідеологам не вдалося. 

Потім події відбувалися досить драматично. Київський ре-
жисер Віктор Стороженко вирішив зняти документальну стріч-
ку про Колочаву «Я піду в далекі гори». Разом з Іваном Мокря-
нином та Іваном Долгошем, який згодився бути консультан-
том фільму та особисто знятися в ньому, оскільки володів най-
повнішими знаннями про перебування Івана Ольбрахта на 
Закарпатті, вони працювали в Колочаві плідно: зняли колиш-
нього коменданта Карпатської Січі Миколу Івановича Шимо-
ню, його сина-вчителя Миколу Шимоню, Ержику Сюгай – дру-
жину легендарного розбійника Миколи Шугая, взяли велике 
інтерв’ю в Миколи Скири (грав коханця Марійки – Данила), 
знайшли Ганну Шкелебей – виконавицю головної ролі Марій-
ки, у м. Бардієво Східнословацького краю, в Ужгороді підібра-
ли ансамбль, котрий на Синевирському озері мав виконати 
пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Однак вті-
лити все це на екрані так і не вдалося. Причини – різні. Заги-
нув Володимир Івасюк, відсутність коштів, складні відносини 
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між членами знімальної групи і под. Тож із дев’яти кілометрів 
кольорової плівки, знятої на Закарпатті, на екран потрапила 
лише незначна її частина: «попрацювали» ножиці цензури. Кі-
ногрупу звинувачували в усьому – політичній незрілості, на-
ціоналізмі, надмірному захопленні природою, колоритом, не-
класовим підходом до оцінки історичних подій. Замість пов-
нометражного документального фільму глядачі побачили три-
дцятихвилинний «кіножурнал». Оновлене видання фільму з’я-
вилося за сприяння чеського Національного кіноархіву та 
компанії «Filmexport Home Video» [41]. 

У 1986 році вийшов ще один політичний роман Івана Дол-
гоша «Мир дому твоєму» [31], в якому звучить голос миру, 
тверда віра в те, що наше майбутнє буде без атомної зброї, що 
в хаті кожного з нас поселяться спокій, радість і щастя. З по-
зицій сучасної літературної критики складно говорити про 
твір через його надмірну заідеологізованість. Проте слід від-
значити «добротну літературну мову», «тонкий ліризм» і «гнівну 
публіцистичність» [42, с. 4].  

У 1989 році Івана Долгоша було обрано депутатом Ужго-
родської міської ради народних депутатів від рідних Дома-
нинців. Як згадує письменник і колега по депутатству Петро 
Ходанич, на подив багатьох, Іван Іванович очолив екологічну 
комісію [7]. Письменник розумів, що питання охорони довко-
лишнього середовища для Ужгорода і Закарпаття – архіваж-
ливі, а системна руйнація карпатської природи веде до еколо-
гічної катастрофи. «…Не замахуйтесь сокирою на отчу красу 
Карпат. Кістки ж бо і дідівські, і батьківські живі, хоч і в зем-
лі. І вони теж удари в свою спину чують...» – звертався він зі 
сторінок «Карпатського краю» до закарпатців [43, с. 4]. Про 
спільні депутатські клопоти згадує Юрій Ажнюк: «Тоді було 
інакше, тоді дуже показовим було те, що до Верховної Ради 
пішло багато письменників… Тому, що це були люди, які вміло 
володіли словом… Не дивно, що Іван Іванович Долгош, як лю-
дина соціально активна, як людина, яка могла добре викласти 
свої бажання і своє бачення суспільних проблем, пішла в депу-
тати, виграла вибори і потрапила до міської ради… Крім ньо-
го, було ще кілька і письменників, і журналістів… Але він ви-
ділявська і зовнішністю – в нього була дуже колоритна зов-
нішність, добре впізнавана, і манерами – він був дуже експре-
сивний, говорив багато, часто, був людиною, яка оживляла 
роботу і не давала змогу засіданням міської ради бігти в тако-



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 111

му стандартному, бюрократичному, руслі, як до того було за-
ведено…» [7]. Він прагнув зробити щось по-новому для людей, 
які делегували його у владу, завжди дбав про локальні інтереси 
своїх виборців, «страшенно відстоюючи, – за висловом Осипа 
Лободи, – інтереси Доманинець» [7].  

Як соняшники повертаються до сонця, так кожен з нас має 
навернутися до себе. Для Долгоша «працею душі» стало редак-
торство в газеті «Карпатський край», яку заснував у 1990 році. 
Безперечно, рішення про заснування нового тижневика «Ужго-
рода і краю» було занадто сміливим, а тим більше, коли часопис 
почав друкувати матеріали проблемні – про Чорний мочар, про 
майбутнє колгоспів, про господарювання на селі, про протиріч-
чя і суперечки у керівництві обласної комсомольської організа-
ції, про чищення річки Уж, про міжконфесійні конфлікти, – 
життя не здавалося солодким. Та І. Долгош, як і в молодості, не 
мав особливого страху перед цим. Найбільший для нього страх – 
«не почути ближнього», «глухота до самого себе», байдужість до 
дітей і онуків… На сторінках «Карпатського краю» і журналу 
«Тиса» розкріпачувалися людські душі, поверталося людям від-
чуття причетності до Божої істини, вселялося віру у можливість 
свободи і справедливості, воскрешалася Велика Правда… 

Останнім романом, який Іван Іванович підготував до друку, 
та, на жаль, не дочекав його накладу, став «Страшний суд». Ві-
домий літературознавець, доктор філологічних наук Михайло 
Наєнко у рецензії на машинопис твору зазначає: «Роман І. Дол-
гоша “Страшний суд” належить до тих творів, що відторгуються 
від сучасного публіцистичного потоку і стають в актив власне 
художньої творчості. Матеріал, що ліг в його основу, неважко, 
мабуть, було вкласти саме в мову публіцистики, але письменник 
обрав слово художнє… Художнє ж бо – це те, що тяжіє до віч-
ності, що висвітлює в людині непроминальну якість її духовного 
світу і в конкретних фактах життя бачить вияви найзагальнішо-
го і безсмертного…» [43, с. 2]. Зазначимо, що «Страшний суд» – 
це перероблений, допрацьований «Двадцятий вік». Твір захоп-
лює неординарним прочитанням малодослідженої літературної 
теми – «сталінізм як горе міжнародне» (за М. Наєнком), вдалими 
художніми знахідками, глибоким розкриттям загальнолюдських 
тривог і вічно актуальних моральних проблем. Крім того, автор 
сам був живим учасником подій Празької весни, тобто розумів 
це явище зсередини, тому, певно, так правдиво виписаний об-
раз головного героя Андрія Гурського, котрий «свою високу душу 
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гартував у фашистському концтаборі і партизанській боротьбі 
за звільнення рідного краю, у нелегких буднях становлення ра-
дянської влади на Закарпатті, у тривожних миттєвостях згаду-
ваної Празької провесни, у коханні до незвичайної жінки Ринки, 
від якої сталінські методи ведення політики відмежували його 
державним кордоном» [20, с. 4]. В умовах тотальної суспільної 
аморальності Андрій, будучи людиною чесною, ніби зазнає краху 
свого благополуччя: протестує проти радянських танків на вули-
цях Праги – за це звільнено з посади завідувача відділу агітації і 
пропаганди райкому партії, не зумів врятувати свою любов, на 
знак протесту спалює себе його позашлюбний син, важко дожи-
ває останні роки… Але не можна вважати його і переможеним. 
«Він за будь-яких обставин прагнув не похитнутися в головному: 
не втратити людської гідності і не збитися з магістрального шля-
ху життя на його корисливі, кон’юнктурні манівці. Саме такими, 
як він, людьми готувалися ті зміни в нашому житті, які ми нині 
називаємо перебудовою…» [20, с. 6]. Видається, що смисл всього 
твору вкладено в уста Андрія Гурського: «Людина, що живе тіль-
ки врівень із собою, мізерна. Людина має стати вищою себе. 
Цим вона й звеличить життя» [35, с. 363]. У цьому – незнищен-
ність світу. Людина повинна по собі лишати достойний слід. І то-
ді життя продовжується. Воно вічне. Ця – ніби прописна – істи-
на вистраждана власним життям Гурського, його болем, трагеді-
єю. Вистраждана у вічній боротьбі зі злом, у наближенні до себе 
і піднесенні над собою, у підході впритул до інших людей. 

Останнє інтерв’ю з редактором «Карпатського краю» фа-
тально-пророчо називалося «Я – за працю душі». Та спрацьо-
вана Долгошева душа у Різдвяні дні 1992 року відійшла, не 
попрощавшись, на високе карпатське небо, полишаючи дома-
нинську коляду, ревно вслухаючись у журливе бамкання цер-
ковних дзвонів, свято вірячи у швидке повернення… 

Відпрацював, відписав, відмалював, відболів, відгорів 
письменник, журналіст, редактор, видавець, художник, гро-
мадсько-політичний діяч…  

Полишив родину і товариство чоловік, батько, дідусь, то-
вариш, друг, однодумець… 

Його колеги журналісти означили втрату найглибше: «Він 
встиг удихнути повітря незалежної України, в якому ще так 
багато викидів імперського чаду. З газетою розлучатися однак 
було рано – державу ще треба будувати, а зруйновану народну 
мораль, природу, історію – воскресити. Тим часом у кабінеті 
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головного редактора «Карпатського краю», серце якого вже 
давно було підірване, не раз лунали погрозливі телефонні 
дзвінки, не раз грубо відчинялися двері... Вчорашні всевладці 
не могли пробачити поразки і на кожен викривальний газет-
ний рядок відповідали доступною їм зброєю наклепу, погроз. 

Порадувавшись новорічним святам, Різдву, що вже при-
йшли в його рідні Доманинці зі щедрівками, колядами, у день 
старого Нового року він ще переглянув свіже число “Кар-
патського краю”, де його стаття про доманинську коляду 
закінчується словами: “Свято доброї надії”. 

А наступного дня вийшов на роботу і додому не повернувся. 
Родина втратила мужа й батька, Доманинці і Ужгород – 

невтомного захисника інтересів Закарпаття, і вся Україна – 
люблячого сина, література і журналістика – талановитого тру-
дівника» [44, с. 7]. 

Щемним видається спогад Петра Скунця: «Багато своїх 
гострих публіцистичних виступів та ще незвичних для напов-
неного радянськими деклараціями віршів я приносив саме 
сюди [до “Карпатського краю” – Н. Р.]. Так ми знову зійшлися 
для спільного діла. Уже втрете. І вже без ідеологічного нагляду 
над нами. Та не надовго. Заглядав я до його кабінету, і просто 
так – на слово-друге. Заглянув і 16 січня 1992 р. 

Господаря кабінету на звичному місці не було. На столі го-
ріла свічка. 

Потім хлопці з редакції мені розповіли: приходили до ре-
дактора на розправу за якийсь опублікований матеріал круті 
хлопці, були сповнені рішучості за все спитати з нього своєю 
бандитською мовою... І відступили перед полум’ям свічки. 

Іван Долгош не був чоловіком комунікабельним, і дехто з 
моїх знайомих досі зберіг щодо нього якусь прикру відчуже-
ність. Але погляньмо, що він зробив – і відступімо від своїх за-
костенілих упереджень. Бодай перед полум’ям свічки» [8]. 

«Головне – терпіння. Виграє той, хто ні в якій справі не 
спішить ставити крапку», – вважав Іван Долгош [7].  

Його справа життя продовжується. Вона живе у шкільному 
музеї, який відкрився 1 жовтня 1999 року [45] і ось уже впро-
довж стількох років успішно і активно працює, у його доньках і 
внуках, у нових виданнях, у людській пам’яті… А пам’ять за-
фіксувала Івана Долгоша людиною наполегливої письменни-
цької праці, літературний Чин якої означений великими епічни-
ми полотнами про найдорожче – рідний край у центрі Європи, 
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його «превелике горе» і «маленьке щастя», про «мамину колиску», 
що є найбільшою партією і найвищою совістю… 
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Анотація. Досліджуються особливості закарпатського різьбяр-

ства. Аналізуються мистецькі досягнення, зроблено висновки, що у 
творчості Василя Шипа тісно переплітаються язичницькі мотиви 
з християнськими, що йому притаманна своєрідна еклектичність, 
тяжіння до узагальнень. 

Ключеві слова: закарпатська школа різьбярства, Василь Шип, 
індивідуальні риси різьблення, станкове різьбярство, композиція, 
техніка, орнамент. 

 
Українське різьбярство – невід’ємна складова національної 

культури, яка має специфічні реґіональні ознаки. У XX ст. на 
Закарпатті сформувалася своєрідна школа різьбярства з при-
таманними їй характерними особливостями, що прослідкову-
ються у творчості багатьох майстрів – учнів Василя Свиди. 
Хоч тема розвитку різьбярства на Закарпатті побіжно розгля-
далася в наукових працях Н. Велігоцької (1976), Г. Островсь-
кого (1976), М. Моздира (1980), В. Мартиненко (1987), тільки у 
працях періоду Незалежності звернуто увагу на стильові, інди-
відуальні риси у творчості окремих майстрів. По цей час особ-
ливості закарпатської школи різьбярства достатньо не дослі-
джені, за браком наукових досліджень не вживається і сам 
термін «закарпатська школа різьбярства».  

Проте очевидним є той факт, що станкове різьбярство на 
Закарпатті у другій половині XX ст. сформувалося як само-
стійний вид образотворчого мистецтва з притаманними йому 
рисами, темами, художньою мовою і оригінальними майстра-
ми. Різьбярство стало органічною складовою художньої куль-
тури краю завдяки творчості лауреатів Шевченківської премії 
Василя Свиди, Василя Сідака, а також плеяди високоталано-
витих митців, зокрема Івана Бровді, Володимира Щура, Васи-
ля Олашина, Марії та Івана Іванчів, Івана Сідуна, Василя Ши-
па. Кожен із названих майстрів, хоч і розвивався в традицій-
ному для Закарпаття народному стилі, творячи навзаєм з ін-
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шими широкий потік оригінального за своєю виконавською 
манерою й тематичним розмаїттям різьбярства Закарпаття, 
все ж при цьому вніс щось своє, оригінальне, в розвиток дере-
в’яної пластики, в тематичні обрії, стилістичні засоби.  

Василь Шип посідає серед цієї когорти почесне місце перш 
за все завдяки оригінальній манері виконання та своєрідній 
стилізації під лемківське народне мистецтво, а також висвіт-
ленню картин із життя найзахіднішої української субкультури 
– закарпатських лемків.  

Лемки – «етнографічна група українців, які здавна живуть 
на схилах Низьких Бескидів (у Карпатах між річками Сяном і 
Попрадом та на захід від річки Уж), – мовиться в «Краєзнав-
чому словнику русинів-українців Пряшівщини». Додамо, що 
новітні дослідження в царині етнології відносять до цієї тери-
торії і долину річки Тур’ї, східної притоки Ужа. Деякі специ-
фічні риси, що склалися в їхньому господарстві, побуті, мові, 
культурі лемків, зумовлені відірваністю від основних українсь-
ких земель, складними природними умовами та взаємовпли-
вами з сусідніми народами – поляками, словаками, угорцями. 
Основним заняттям лемків було землеробство і скотарство (на 
полонинах)» [1, с. 198-199].  

Саме Закарпатська лемківщина – Ужанська долина – ста-
ла колискою закарпатської школи живопису, улюбленими кра-
євидами для Й. Бокшая, А. Ерделі, тут у гірських селах почи-
нали творчий шлях як художники і вчителі А. Коцка, Е. Конт-
ратович, О. Петкі, був сільським священиком З. Шолтес, народи-
лися живописці А. Кашшай, Й. Бабинець, Т. Данилич, Ю. Мошак.  

У сучасному мистецтві Закарпаття плідно працювала і 
працює група різьбярів – вихідців з Лемківщини – Володимир 
Щур, Петро Ходанич, Василь Шип.  

Відомо, що край дитинства, модель сімейних стосунків, 
традиції та звичаї, що бачить дитина в ранньому віці, зали-
шають відбиток в її душі назавжди, а особливо якщо ця дити-
на – майбутній митець. Саме в типовому лемківському селі Ту-
р’ї Ремети на Перечинщині 7 грудня 1941 року народився Ва-
силь-Ласло Шип. Мати, Ганна Степанівна, була відомою в селі 
майстринею з ткацтва та вишивки – так і запам’ятав її Ва-
силько: при свічці, з голкою в руці чи за ткацьким, ще праді-
дівським, верстатом. У селі Тур’ї Ремети до цих пір зберіга-
ються традиції лемківського ткацтва та вишивки.  

Освіту В. Шип здобув в Ужгородському училищі прикладно-
го мистецтва, де отримував знання від найбільш знаного в краї 
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різьбяра Василя Івановича Свиди. З 1966-го до 1969 р., після 
закінчення навчання, працює вчителем малювання в Сваляв-
ській школі-інтернаті, з 1969-го – він художник сувенірного це-
ху Перечинського промкомбінату. З цього часу В. Шип бере ак-
тивну участь у республіканських та всесоюзних виставках су-
венірного і прикладного мистецтва. Працюючи з 1973 року в 
Закарпатському художньо-виробничому комбінаті Спілки ху-
дожників України на посаді художника-прикладника, Василь 
Шип входить у коло найбільш продуктивних молодих різьбярів 
Закарпаття, створює десятки зразків сувенірів і авторських де-
коративно-прикладних робіт, застосовуючи комбінування мате-
ріалів, нові прийоми композиції, віднаходячи нову тематику та 
образність, успішно поєднує традиції і новаторство.  

 

 
 

Василь Шип. Богородиця 
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Після реорганізації Закарпатського художньо-виробничого 
комбінату в 1992 році у творчо-виробничі майстерні Закар-
патської організації НСХУ продовжує працювати художником 
народно-прикладного мистецтва. У 1990 році одним із пер-
ших стає членом Національної спілки майстрів народного ми-
стецтва України, постійно бере участь у міжнародних (Сло-
ваччина, Угорщина, США, Казахстан), всеукраїнських та об-
ласних виставках, має і ряд персональних виставок (1994, 
1995, 1997, 2003, 2006, 2011). Ім’я Василя Шипа в цей час все 
яскравіше світиться в гроні різьбярів західноукраїнського ре-
гіону, його декоративно-прикладні роботи все більш упізнава-
ні, у його тематично-образній палітрі озивається рідна земля.  

Творчість Ласло Шипа ось уже півстоліття сприяє відро-
дженню та розвитку традиційного народного мистецтва Кар-
патського регіону. Йому присвоєно звання «Заслужений май-
стер народної творчості України» (2006). Про талант, справж-
ній професіоналізм і визнання художника говорить хоча б той 
факт, що десятки його робіт знаходяться у музеях та пере-
бувають у приватних колекціях України, Росії, Словаччини, 
Угорщини, Німеччини, Норвегії, Ізраїлю, Швейцарії, США.  

Оглянемо складові творчого успіху різьбяра Василя Шипа.  
1. У творчості В. Шипа тісно переплітаються язичницькі 

мотиви з християнськими, що характерно для мистецтва лем-
ків у цілому. Тут скрізь виявляємо буйство природи, на фоні 
якої людина навчилася мудро жити в гармонії з нею. Показо-
вою з огляду на це є, наприклад, рання робота «Дерево жит-
тя», де в філософському ключі засобом символу – дерева – пе-
редано спадкоємність поколінь, неперервний зв’язок людини з 
рідною землею. Додамо, що саме в давніх карпатських коляд-
ках засвідчено світобудову як символічне дерево, де корінь – 
світ землі і спокою мертвих, стовбур – світ теперішній, світ 
любові, крона – світ майбутній, світ надії. Майбутнє в роботі 
В. Шипа пов’язане з високим, духовним – небом і птахами. 
Звертає на себе увагу парність зображуваного: пара риб, пара 
квіток, людська пара, пара пташина, що наче перебуває в по-
стійному русі. Пара – теж символічна кількість, що означає в 
народній свідомості щастя й добробут, надію на майбуття. 
Символічним є і дід-світовид, чий лик увінчує дерево життя – 
це язичницький світлий Бог-господар, багатий і щедрий, пра-
давній покровитель слов’ян.  

2. Творчості В. Шипа притаманна своєрідна еклектичність, 
тяжіння до узагальнень. Так, сприймаючи роботу «Дерево жит-
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тя» з віддалі, раптом відчуваєш, як велика кількість деталей 
зливається в єдиний живий потік, що нагадує гірську річку – 
потік часу. З іншого ракурсу, дерево здається уже не деревом, 
а характерним казкарем-оповідачем чи лісовиком – і таким 
чином, названа робота уже виступає своєрідною ілюстрацією 
до казки, що її оповідає бувалий дід із народу, поетика дерева 
зливається з попетикою слова. Звідси й анімалістичні мотиви 
в багатьох роботах В. Шипа.  

Природа гірської Лемківщини присутня чи не у кожній йо-
го роботі. Гіперболізовані листки липи, вільхи, тополь, дуба, 
виноградні грона, квіти й трава не тільки виступають фоном, 
на якому відбувається головне дійство – життя лемків у його 
конкретно виписаних епізодах, а й несуть у собі додаткове 
змістове навантаження через закладену прадавню символіку: 
виноград – багате на результати праці людське життя, радість 
і умиротворення; дуб – символ стійкості, сили духу людини; 
липа, вільха – символ жіночої долі, невибагливого існування, 
буденності і нелегкої праці тощо. Серед квіткового розмаїття 
автор не випадково найчастіше обирає найбільш поширену 
на кислих гірських луках непримітну п’ятипелюсткову квітку 
терпибіди – уже в самій назві закладено відповідь на цей ви-
бір: алегоричне порівняння з долею закарпатця-лемка, яка ні-
коли не була легкою. На противагу їй, зустрічається у роботах 
Василя Шипа едельвейс – символ чоловічої відваги, рідкісно 
прекрасної любові.  

3. Художник ще на ранніх стадіях творчості відкрив свою, 
індивідуальну, манеру різьби, у якій впадає в око поєднання 
різних технік різьблення, сміливе аплікування різноманітних 
видів дерева, контрастність у тонуванні. В. Шип полюбляє ви-
конувати тонкі, філігранні портрети, постаті, де головну роль 
відіграє деталь, на якій автор ніби навмисне фокусує увагу 
реципієнта. Скрупульозно прошліфовані міні-деталі часто конт-
растують із навмисно брутально виконаним фоном, що також 
виступає засобом контрасту. Художнику завжди вдається від-
чувати гармонію в розмірах, пропорціях зображуваного, на-
віть вдаючись до гротеску, – у цьому високий рівень мисте-
цької культури автора.  

4. В. Шип у тематиці своїх творів широко використовує 
знаний ним ще з дитячих років побут та звичаї лемків, фольк-
лорні мотиви, уміло та лаконічно передає народні характери й 
костюми, лемківську ментальність, слідуючи, за К. Г. Юнґом, 
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«земній обумовленості душі», використовує в образах архетипи 
підсвідомого. Так, стилізація під народний витвір у роботі від-
чувається одразу на кількох рівнях як з точки зору вибору те-
ми, так і з точки зору її втілення.  

Отже, творчість Василя-Ласло Шипа за своїми ознаками 
водночас відповідає закарпатській різьбі як типовому явищу, 
чим вводить її автора в контекст закарпатської школи різь-
бярства, а також має низку індивідуальних характеристик, 
визначальними з-поміж яких є стильова особливість, що бере 
свій початок від народної лемківської різьби, новаторський 
підхід до поєднання різних матеріалів, використання архети-
пів колективного підсвідомого.  
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Анотація: У статті розглядається художній розвиток на те-
риторії сучасного Закарпаття в контексті історично-культурних 
змін в Австрійській імперії. Вказується, що відомі мистецькі яви-
ща як хронологічно, так і естетично пов’язані з процесами куль-
турних центрів держави. Зважаючи на конфесійну культурну 
специфіку, аналізуються особливості розвитку мистецтва на За-
карпатті. 

Ключові слова: Закарпаття, мистецтво, бароко, церква, жи-
вопис, художник, Австрійська імперія. 

 
Розвиток мистецтва XVIII ст. на Закарпатті сьогодні викли-

кає великий інтерес, адже саме в цьому часі відбулися зміни, 
які вплинули на культурне обличчя краю. Зростання свідомос-
ті населення зумовило значні трансформації у суспільстві, що 
проявилося через розвиток шкільництва, структурування цер-
кви, розвиток історії та мовознавства. У статті спробуємо з’я-
сувати ті художні процеси, у яких чи не найкраще відобража-
лись трансформації самого суспільства.  

Складна політична ситуація а Австрійській імперії кінця 
XVII – початку XVIII ст., пов’язана з війнами, загальмувала 
культурний поступ населення. Після останньої антигабзбур-
зької війни під проводом князя Ференца ІІ Ракоці (1703-1711) 
та заключення Сатумарського миру в Австрійській імперії 
встановився певний порядок. Ця стабілізація принесла пози-
тивні зрушення у життя суспільства, які сприяли як розбудові 
церкви, так і зростанню добробуту маґнатерії. Події майже 
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восьмилітньої війни наклали також значний відбиток на еко-
номічний та культурний поступ тогочасного Закарпаття. Це 
простежується й у відставанні розвитку художніх процесів на 
Закарпатті від мистецького поступу на інших територіях 
Угорського королівства, де уже в 1720-1730-их роках прово-
дилися активні роботи по відбудові храмів та монастирів.  

Зростання динаміки будівництва та оздоблення церков 
було зумовлено укріпленням політичної влади Відня. Разом з 
тим, починаючи десь із 1720-х років, починають слабнути по-
зиції італійських митців на території імперії [1; с. 165]. Зрос-
тання ролі австрійських митців пов’язано також з відкриттям 
придворним художником Петером Штруделем у 1692 р. Ака-
демії мистецтв. І хоч у 1720-х роках присутність австрійсько-
го мистецтва на території імперії була ще незначною, започат-
ковані в цьому часі мистецькі процеси свій розмах отримали 
пізніше, у середині століття, коли політичні зміни, стимульова-
ні імператрицею Марією-Терезією, позначилися на культурно-
му житті імперії. 

З 1740-х років уже на всій території Угорського королів-
ства спостерігаємо активізацію робіт по відбудові поруйнова-
них монастирських та приходських церков. Це викликало зро-
стання потреби в митцях та архітекторах, задовільнити яку за 
рахунок іноземців, головно італійців, було неможливо. Тож по-
чинається залучення до роботи художників, які походили з те-
риторії Австрійської імперії, а саме вихідців із Угорщини, Сло-
ваччини, Чехії, Польщі. У середині століття помітна деяка ак-
тивізація розбудови церкви і на території Закарпаття. Спе-
цифіка історичного та культурного розвитку краю зумовила 
значний застій у розгортанні будівництва, різьблення та жи-
вописних робіт. Зважаючи на бідність церкви грецького обря-
ду, основним будівельним матеріалом на Закарпатті залиша-
лося дерево. Тому нові загальноімперські архітектурні тенден-
ції на території краю бачимо у відображенні стилю бароко у 
формах дерев’яної архітектури, у першу чергу в лемківських 
храмах. Це підтверджується і датуванням цих будов, які від-
носимо до середини XVIII ст.  

Тож маємо підстави говорити, що загальноімперські ху-
дожні тенденції у цю пору зачіпали також територію краю. На 
це вказують перебудови Білого будинку в Мукачеві та єзуїт-
ського колегіуму в Ужгороді. Разом з тим на 1731 рік припа-
дає початок будівництва найзначнішого відпустового центру 
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тогочасної Мукачівської єпархії – Марія-Повчі. У цьому році 
Мукачівським єпископом Геннадієм Бізанцієм тут було закла-
дено монастирську церкву.  

Наростання динаміки в розвитку мистецтва на території 
краю особливо помітно з 1760-1770-х років, коли зауважуємо 
появу фундаторів, які коштами помітно підтримували значні 
будівельні та оздоблювальні роботи. Особлива роль фундаторів 
у розвитку церковного мистецтва притаманна усій імперії, де 
володарі певної території прагнули виступати меценатами 
храмів, монастирів, замовляли ікони чи вівтарі. У такій ситуа-
ції, не маючи власної шляхти, руській церкві чекати на значні 
кошти було марно, через що дивнішим виглядає феномен по-
статі Дмитра Раца, який помітно підтримав будівництво в 
Марія-Повчі, а згодом – у Мукачеві. Подібну роль брали на 
себе як єпископи, так і окремі священики. 

Зростання потреби в оздобленні церков сприяло появі на 
мистецькій арені людей випадкових. На Закарпатті це най-
частіше – звичайні селяни. Саме з цим феноменом можемо 
пов’язувати значну кількість архаїзуючих образів з доміную-
чою лінеарною манерою моделювання. Ці твори не відзнача-
лися ані високою художньою якістю, ані якістю використано-
го матеріалу. Прикладами можуть служити зразки іконопису, 
наприклад свв. Онуфрія та Петра, свв. Антонія та Феодосія 
Печерських, Богородиці з Сокирниці, які можемо характери-
зувати як площинну живописну манеру [2]. Це стосується та-
кож і ікони Успіння Пресвятої Богородиці з с. Кривої Хустсь-
кого району.  

У часі, коли в імперії активізувався розвиток професійно-
го мистецтва, ці твори замінювалися на нові. Підтверджен-
ням критичного ставлення до творів, виконаних непрофесій-
ними художниками у другій половині XVIII ст., є оцінка іконо-
пису в тогочасних храмах Мукачівської єпархії єпископом 
Михайлом-Мануїлом Ольшавським. У протоколах візитації 
1750 року владика Ольшавський часто зазначає, що образи не 
зовсім відповідають потребі [3]. Цікавим з цього огляду є до-
кумент, який походить зі Свидницького округу, де сповіщає-
ться про вилучення розп’ять із трьох церков, які були невідпо-
відного вигляду. Таку інформацію подає диякон Свидницький 
до Егеру, що дозволяє говорити про значну увагу керівництва 
церкви до цього питання.  
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 Зростання вимог до якості, тобто до професійної довер-
шеності, позначилося у художніх змінах на території усієї ім-
перії. Високі вимоги до якості мистецьких творів в останній 
третині XVIII ст. зумовили як створення нових творів мисте-
цтва, так і значні трансформації старих. Свідченням цього є 
перемалювання в дусі рококо творів XVII ст. Зокрема, візуаль-
не обстеження «Архангела Михаїла» та «Богородиці-Одигітрії» 
Іллі Бродлаковича говорить про пізніші втручання у живопис 
XVII ст. Аналіз моделювання обличчя Архангела Михаїла дає 
підстави говорити про наявність рококової манери живопису, 
який перекриває попередній фарбовий шар лику і рук ангела. 
Обстеження ікони Богородиці з Бороняви наштовхує на дум-
ку, що цей твір зазнав подібних втручань. З цього огляду, ма-
ючи відомості, що у Відні було виконано три копії ікони Бого-
родиці Марія-повчанської, можемо припустити, що бороняв-
ська належить до цих творів. На сьогодні знаємо про місце-
знаходження двох копій: одна знаходиться у монастирській 
церкві у Марія-Повчі, друга – у Кошицькому соборі св. Єлиза-
вети. Зважаючи на те, що боронявська ікона – це копія з ма-
рія-повчанської, де тільки лик та руки зазнали значного втру-
чання (за умови доведення пізнішого перемалювання лику) 
можна було б говорити про третю копію ікони з Марія-Повчі.  

1740-1770 рр. – це період укріплення абсолютизму в Авст-
рійській імперії. Розпорядження імператриці втілюються досить 
чітко в життя. Ці роки в Угорщині позначені зростанням ролі 
дрібної шляхти та ростом національної самосвідомості населен-
ня. Це стосується не тільки угорської, але й усіх національнос-
тей, які проживали на цій території, серед них можемо назвати 
й українців (русинів). Однак національні ідеали в імперії ще не 
стали тим чинником, який визначав би сюжетну лінію творів 
мистецтва. Особливо це помітно на Закарпатті, де бачимо чітко 
виражену конфесійну свідомість руського населення, що сприя-
ло домінуванню релігійних сюжетів. Ця ситуація добре вписува-
лася в культурний контекст імперії, де церква відігравала важ-
ливу культуротворчу функцію. Імператриця Марія-Терезія, під-
креслено демонструючи свою набожність, активно підтримувала 
церкву. Тому не дивно, що найбільш актуальним мистецтвом на 
території усього Угорського королівства залишається церковне.  

Третя чверть XVIII ст. в Угорщині вважається епохою най-
більшого піднесення пізньобарокового будівництва [1]. Одно-
значно, що тогочасна греко-католицька церква на Закарпатті, 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 127

знаходячись у активному процесі розбудови, відображає ху-
дожні орієнтири суспільства. У цьому часі відносної політичної 
стабільності єпархії отримують досить помітні прибутки, які ін-
коли спрямовувалися на спорудження нових чи перебудову ста-
рих храмів. Для Мукачівської єпархії таким важливим із фінан-
сового боку подарунком стало набуття прав на володіння Та-
польцьким абатством у комітаті Боршод. Фінансова підтримка 
церкви сприяла активізації як процесів будівництва, так і при-
крашення храмів.  

До 1760-х років найбільше високоякісного живопису ви-
конується для ордену єзуїтів. Однак, коли для ордену почина-
ється не найкращий період, ця мистецька активність перехо-
дить до інших чинів. До таких чинів відносимо і орден Васи-
лія Великого, серед ченців якого у документах згадуються Та-
дей та Михайло Спалинські, а також Євменій Савчак [2]. Така 
увага до мистецтва з боку чину св. Василія Великого відобра-
жає ті ж тенденції, які були притаманні усім католицьким ор-
денам. У творчості цих майстрів досить чітко проглядається 
вплив стилю бароко, який так часто використовували єзуїти. 
Через свою живописність та емоційність стиль був зрозумілим 
простому населенню, але присутність значної кількості алегорій 
надавала йому і складнішого інтелектуального забарвлення.  

Серед надзвичайно цікавих пам’яток цього часу на Закар-
патті слід назвати розписи плафону єзуїтського костьолу в 
Ужгороді. Для живопису цього часу згідно з усталеними вимо-
гами барокового мистецтва у святилищі обов’язково зобража-
лася Трійця. Цю композицію бачимо і в Ужгороді, хоча образ 
останньої передано через зображення всевидячого ока, навко-
ло якого виконано у легких хмарах маленьких ангелів. Манера 
письма надзвичайно легка, лінія віртуозна, кольори органічно 
пов’язані між собою, творять легкий теплий колорит.  

Бачимо, що у храмах латинського обряду навіть на пери-
ферії особливо уважно ставилися до якості творів образотвор-
чого мистецтва. Прикладом може служити оздоблення костьо-
лу св. Юрія в Ужгороді, де за рекомендацією яського протоіє-
рея Зауберера, Лукас Краккер, один з найвизначніших митців 
епохи бароко в Угорщині, виконав вівтарний образ. У 1763 р. 
ужгородський замісник декана Імре Горват замовляє образ св. 
Георгія на коні для головного вівтаря у новозбудованій церкві 
«у знаменитого художника на ім’я Краккер – мешканця Мора-
вії» [4, с. 651]. Відомо, що цей майстер особливу увагу приді-
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ляв сюжету, а не архітектурному стефажу [1]. Залучення для 
роботи в Ужгороді майстра такого рівня, свідчить, що навіть 
на периферії досить добре орієнтувалися в художніх тенденці-
ях цього часу.  

Таким чином, бачимо активізацію мистецьких процесів в 
Австрійській імперії, що також впливало на художнє життя на 
периферійних землях. Культурні зміни на Закарпатті органіч-
но пов’язані з релігійними, політичними і економічними змі-
нами в самій державі. Серед найбільш виразних ознак у обра-
зотворчому мистецтві виділяємо наростання реалізму, що стає 
особливо помітним з середини XVIII ст. Це явище можна б 
вважати механічним наслідуванням художніх форм, які при-
ходили на Закарпаття з приїжджими митцями, наприклад, 
Краккером, проте тільки візуального сприйняття для цього є 
замало. Це дає підстави говорити про перенесення нових прин-
ципів формотворення на ґрунт, де домінувала іконографічна 
традиція церкви грецького обряду. Тому серед важливих пи-
тань, які потребують з’ясування, стоять джерела появи мисте-
цтва, притаманного кругу братів Михайла і Тадея Спалинських. 
Бо саме в живописі цих майстрів бачимо ознаки нових підхо-
дів як до трактування форми, так і до відображення ідеї.  
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Отже, саме у XVIII ст. відбувалися значні мистецькі транс-
формації, які чудово вписуються в культурно-історичну ситуа-
цію, що склалася на Закарпатті. На основі досягнень профе-
сійних барокових митців у подальшому відбувається форму-
вання мистецтва Закарпаття. У цьому часі з’явилася низка 
митців-професіоналів, які працювали для потреб церкви та 
світських осіб. Серед них – Михайло Манкович, Йосип Змій-
Микловшич, Фердинанд Видра, Ігнатій Рошкович, Юлій Віраг 
та інші. Розвиток сакрального живопису набув особливого 
розвитку у творчості визначного закарпатського живописця 
Йосипа Бокшая, який став найвиразнішим явищем у сакраль-
ному мистецтві Закарпаття ХХ ст. Таким чином, у роботі роз-
глянуто особливості розвитку та історичну тяглість художньо-
го процесу, який у першій половині ХХ ст. породив явище за-
карпатської художньої школи. 
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Анотація. У дослідженні розгорнуто художній аналіз найви-

значніших оздоблених пам’яток рукописного мистецтва Закар-
паття. Виділено найважливіші етапи розвитку рукописної книги 
в процесі історичних реалій, за якими визначається мистецька ха-
рактеристика рукописів Закарпаття. Цей аналіз проводився на 
основі дослідження оригінальних зразків манускриптів періоду XІV-
XІХ століть; звернено увагу на датовані кириличні книги, май-
стерність каліграфів, мініатюристів та орнаменталістів; брали-
ся до розгляду й оригінальні самобутні зразки народних майстрів. 

Ключові слова: Закарпаття, переписувачі, рукописна книга, 
титульний аркуш, шрифти, заставки, оздоби. 

 
Рукописна спадщина Закарпаття у нашому дослідженні 

розглядається на тлі історичних та культурно-мистецьких про-
цесів, поступового переходу елементів традиційної книжності 
від елітарних рукописів до рукописання книг народними май-
страми Закарпаття в ХІV – першій половині ХІХ століття. Істо-
ричні передумови формування мистецтва творення рукопис-
ної книги на Закарпатті проходили в синкретичній єдності 
розвитку цього виду графічного мистецтва із традиціями Кар-
патського регіону. Важливо зазначити, що ґенезу рукописів 
Закарпаття доцільно розглядати в контексті мистецтва Украї-
ни, що пов’язано насамперед із формуванням власних куль-
турних особливостей та художніх принципів, які також тісно 
пов’язані із загальноукраїнською культурою. Історичний ана-
ліз вказує на те, що процеси, які проходили на території За-
карпаття, впливали на зміну стилістики та етнічні особливості 
рукописів. Такі приклади відстежуємо завдяки збереженим 
зразкам манускриптів ХІV–ХІХ століть.  

Розвиток та поширення рукописної книги на Закарпатті 
середини ХVІІІ – початку ХІХ століття дав підставу твердити 
про чималу локалізацію народного рукописання серед насе-
лення. Завдяки таким процесам збереглися тогочасні тради-
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ційні, технічні і художньо-стилістичні особливості рукописів, 
які мали чималий вплив на розвиток мистецтва книги. Про-
цес дослідження рукописної спадщини викликає інтерес спів-
відношення загального і етноспецифічного, традиційного і но-
вого. Поряд із загальними рисами української рукописної кни-
ги збереглися трансформовані в регіональному аспекті руко-
писні традиції, що сягають давніших часів. Поєднання рис го-
тики, ренесансу й бароко з народними мистецькими смаками 
є визначальними у змісті та оформленні кращих зразків руко-
писів краю. Керуючись набутими естетичними уподобаннями, 
майстри – книжники наслідували тенденції попередніх періо-
дів, але разом з тим вносили нові авторські інтерпретації.  

До рукописів найдавнішого, «пергаментного», часу, що збе-
реглися на Закарпатті, відносять «Ужгородський півустав», 
який вчені датують ХІV–ХV ст. [14, с. 108], і пов’язують з осеред-
ком Грушівського монастиря. О. Колесса доводив, що пергамен-
тну книгу «Ужгородський півустав» переписано в кінці ХІV ст.1 
[6, с. 1-39, 54]. Кодекс написаний уставним письмом з елемен-
тами півуставу, трьома почерками. Оздоблений цей мануск-
рипт дрібними кіноварними стовпчикоподібними ініціалами. 
На арк. 119 намальовано кіноварні пасхальні ключі у формі рук 
та календарні кола [4, с. 266]. Під час дослідження літературних 
джерел, нами виявлено ще одну рукописну пам’ятку, пов’язану 
з цим осередком. Це копія «Апостола» ХVІІ ст. Про неї довідує-
мося із дослідження І. Свєнціцького [15, с. 10, № 19]. У переліку 
майстрів з виготовлення книг є запис про Юрія Грушівського – 
поповича із села Грушево, який у першій половині ХVІІ століття 
зробив копію «Апостола». Як відомо, Грушівський монастир 
був повністю зруйнований під час повстання селян під керів-
ництвом Імре Текелі у 80-х роках ХVІІ століття; тому цей за-
пис доводить, що книжна справа проводилася в осередку до 
руйнування монастиря. Таких пергаментних пам’яток зберег-
лося дуже мало не тільки в Закарпатті, але й в Україні зага-
лом. Вони мають величезну цінність не тільки як витвори мис-
тецтва, але і як джерела з історії писемності. 
                                                 

1 Підставою для цього є запис на арк. 151 а, в якому йдеться про 
Олексія Митрополита Київського та Всія Русі від року 1354 до 1376, а 
також запис про його смерть 12 лютого 1378 року. О. Колесса писав, 
що: «Первовзором для всіх тих Півуставів та Молитовників служив та-
кий прототип, який зберігся нам в Ужгородській пергаміновій рукописі 
ХІV ст. В ній дійшов до нас найдавніший текст монастирського Пів-
уставу на східнослов’янських землях» 
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Заставка балканського стилю, 

пергамент, пізній устав, прямий. 
Мукачівський псалтир, ХV ст. 

Аркуш № 73 

Заставка кольорова тератоло-
гічно-рослинна, півустав нахиле-
ний, ініціал стовпчикоподібний з 

елементами плетінки. 
Королівське Євангеліє, 1401 р. 

Аркуш № 13 
 

Вищезгдана пергаментна книга «Мукачівський псалтир», 
яку науковці відносять до ХV ст., відома своєю мініатюрою та 
записом про те, що її написано за наказом Іоана Логофета1 [4, 
с. 59]. «Мукачівський псалтир» оздоблений мініатюрою, застав-
ками і взористими ініціалами. Мініатюра виконана досвідче-
ним майстром. Це лаконічна, позбавлена сторонніх аксесуарів 
сторінкова трифігурна композиція. Я. Запаско порівнював цю 
мініатюру із зображеннями Пролога кін. ХІV – поч. ХV ст. Він 
писав: «Можна навести аналогію з болгарською книгою періо-
ду її розквіту. Ми схильні думати, що групове зображення 
Христа, царя Івана Олександра і Костянтина Манасії з «Мана-
                                                 

1 Логофет ( від грец. logothetes – той, що встановлює рахунок) – у Візан-
тії назва деяких вищих державних урядовців, що відали фінансами, пош-
тою, зовнішньою політикою, контролем над провінціями; хранитель пат-
ріаршої печатки. Л. великий – найвищий придворний боярський чин у 
Молдавській державі ХIV-ХІХ ст. Див. Словник іншомовних слів.К.: 1974.  
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сієвого літопису» середини ХІV ст. і мініатюра «Мукачівського 
псалтиря» виконані якщо не в одному стильовому ключі, то в 
дуже близькій творчій манері. Не менший інтерес становлять 
заставки та ініціали рукопису. У рукописі «Мукачівського 
псалтиря» з’являється новий вид узористих ініціалів, які зго-
дом стали дуже поширеними не тільки в рукописній, а й у дру-
кованій книзі, де вони отримали назву ломбардів» [4, с. 69].  

Від початку наступного – ХV ст. – у галузі книжкової спра-
ви в Україні відчутно зрушення. Пергамент рішуче замінюєть-
ся новим матеріалом для письма – папером, хоча книги на 
цьому матеріалі писали лише в окремих випадках. Це привело 
до суттєвих змін у книжковій справі взагалі, зокрема, в мис-
тецтві художнього оздоблення [4, с. 61]. Ці зміни були зумовле-
ні подальшим економічним та суспільно-політичним розвит-
ком українських земель, піднесенням духовної культури. Від-
булося формування центрів українського книгописання як на 
сході, так і на заході. Монастирі відігравали, як і в попередній 
період, значну культурно-освітню роль. Зокрема, на Закарпат-
ті у ХV-ХVІІІ ст. основна частина рукописів, а пізніше друко-
ваної богословської та світської літератури, зосереджувалась у 
Мукачівському монастирі. 

Із ХV ст. до нашого часу збереглося приблизно удвічі біль-
ше книг, ніж з попередніх чотирьох століть разом узятих. 
Особливо варті уваги датовані рукописи. Таких рукописів збе-
реглося в Україні понад два десятки, серед них закарпатський 
рукопис «Королівське Євангеліє», переписане та оформлене Ста-
ніславом Граматиком 1401 року. Цей манускрипт є одним із 
найкращих взірців українського книжкового мистецтва. «Коро-
лівське Євангеліє» 1401 р. переписане в селі Королево (Виногра-
дівський р-н, Закарпатська обл.) поблизу колишнього замку 
«Нялаб». На лицьовому боці дарчого «Королівського Євангелія» 
1401 р. (вкладного арк. № 175-176) є записані імена власника 
(дарителя) рукопису Стефана Винца та його численних родичів 
і священика Микити, якому було подаровано цю книгу. До цьо-
го періоду належать не менш цінні рукописні пам’ятки – «Єван-
геліє апракос» 1422 р. та «Мукачівський літопис» 1458 р.  

З появою нових осередків та переходу від пергаменту до 
дешевшого матеріалу – паперу відчутно зросла потреба писем-
ної літератури, яка набувала широкого розповсюдження в на-
родному середовищі. Значно розвинулась актова писемність, 
адміністративні, ділові папери [4; 63]. Кодекси, переписані на 
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папері, стали компактнішими від пергаментних, змінився ви-
гляд самих аркушів, використання водяних фарб надало яск-
равості та свіжості кольору. Відбулася зміна самого почерку 
за рахунок швидкості написання. Показові зміни на зламі 
ХІV-ХVст. чітко прослідковуються в уже згадуваному «Королів-
ському Євангелії», написаному на папері півуставним шриф-
том, оздоблення виконане сильно розбавленими гуашевими 
фарбами, що близькі до акварелі. Водночас гармонійно вжи-
вається старе з новим, наприклад, поряд із плетінчастою рос-
линною орнаментикою, що нагадує нововізантійську (прогля-
дається тератологія), поєднуються декоративні елементи. По-
ряд з архаїчними рисами літер використовуються літери з від-
чутними видозмінами, так звані ломбарди. Вживаються різні 
форми книжкових оздоб з імпровізованими орнаментальними 
мотивами народного мистецтва.  

Зносини західних і східних слов’янських і неслов’янських на-
родів у епоху Середньовіччя були тривкими і всебічними, а За-
карпатська Русь була своєрідним містком і посередником цих 
зв’язків на Сході та Заході. Різноманітні зв’язки закарпатців бу-
ли і з південними сусідами – Молдавією та Волощиною. Часто ці 
зносини сягали аж Греції та Італії [7, с. 20-21]. Така ситуація зу-
мовила значний вплив європейських західних культур, а саме – 
грецької, німецької та італійської. Зокрема, це пов’язано із за-
прошенням угорськими королями майстрів та ремісників з Італії 
й Німеччини. Вони оселялися в містах Земплин, Гуменне, Миха-
йлівці (сучасна Словаччина), Ужгород, Середнє, Мукачеве, Бере-
гове, Виноградів, Королево, Хуст, Вишково, Тячів (сучасне За-
карпаття), Довге Поле, Серет, Сату Маре, Бая-Маре (сучасна Ру-
мунія) [11, с. 66-71]. Відповідно проходили певні зміни естетич-
них пріоритетів і в церковному мистецтві східного обряду. Взає-
мозв’язок між традиційним та професійним є очевидним, коли 
народні майстри запозичували моделі західноєвропейських зраз-
ків і навпаки, професійні майстри зберігали традиційні форми. 
Такий процес тривав аж до кінця ХVІІІ ст., його можна пов’яза-
ти із активізацією на початку ХVІІ ст. міського цехового вироб-
ництва. Хоча на Закарпатті такі процеси проходили значно по-
вільніше, ніж в Угорщині, Словаччині, Україні, зокрема в Гали-
чині [12, с. 109-110]. Проходили відповідні зміни і в розвитку 
книжкового мистецтва. Процес запозичування мистецьких 
форм у традиційному і новітньому відбився і на формуванні но-
вої естетики оформлення рукописної книги Закарпаття ХV ст.  
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Період початку і середини ХVІ ст. характерний розвитком 
багатовікових традицій власної культури, рукописна книга 
Закарпаття цього періоду піднялась на вищий щабель, творчо 
сприймаючи кращі риси світового мистецтва, передовсім ре-
несансу. З появою нових осередків книгописання формували-
ся і книжкові бібліотеки при монастирях та духовних цент-
рах. Про організацію роботи скрипторію Мукачівського мона-
стиря до початку книгодрукування на Закарпатті свідчать за-
писи в рукописних книгах. Наприклад, у манускрипті Служеб-
ної Мінеї ХVІ ст. є запис Ігнатка, поповича (запис 1591 Мука-
чівський монастир, тепер Закарпатський краєзнавчий музей, 
№ 2834), «…слуга поволний и роботник книжний…». Визначен-
ня «роботник книжний» треба розуміти як майстер книжкової 
справи. Із таких записів можемо формувати відомості про пе-
реписувачів Мукачівського осередку. До нього можна віднес-
ти: Прокопія – ієрея з Мукачівщини, переписувача «Псалтиря» 
1549 р. (Хіландарський монастир) [24, с. 77]; Василя – попови-
ча, ієрея переписувача «Служебника» 1648 р. (ЗКМ, № 16) [4, 
с. 68]; Павла – даскала Мукачівского, який переписав «Молит-
веник» 1726 р. Місце походження – м. Сигот (Румунія) та (1–429) 
«Октоїх» (написаний румунською мовою); Ігнатко – попович, 
майстер книжкових справ, який виготовив «Служебну Мінею» 
ХVІ ст. (ЗКМ, № 2834) [4, с. 72].  

Ще одним підтвердженням цього є запис на задньому фор-
заці рукописної книги Івана Югасевича «Ірмологіон» 1806 ро-
ку. В ньому йдеться про те, що 1854 року цю книгу передав 
до Мукачівського монастиря для палітурних робіт священик 
церкви села Невицьке отець Михайло Бокшай. Оплата за ро-
боту становила 48 срібних1 [17, с. 98-103]. Це незначний пере-
лік імен, які за записами, належать до одного із найпотужні-
ших рукописних осередків Мукачівщини.  

Із закарпатських пам’яток ХVІ ст. заслуговує на увагу 
«Євангеліє» середини ХVІ ст. (бібліотека Ужгородського універ-
ситету, № 738). В оздобленні використано надзвичайно краси-
ві плетінчасті заставки прямокутної форми, рослинні обрам-
лення, зображення євангелістів, красиві ініціальні літери, які 
вживаються разом з орнаментикою ренесансного стилю. До 
цього періоду належать не менш цінні рукописи: «Ужгородсь-
                                                 

1 Ірмологіон 1806 р. – віднайдений у с. Невицьке Ужгородського р-ну 
Закарпатської обл. 
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ка празнична Мінея» ХV-ХVІ ст., «Мінеї» 1500, 1556 років (біб-
ліотека Ужгородського університету, № 2-Д), «Поляно-Коби-
лецька тріодь» 1561 року, «Герляхівський толковий Апостол» 
кінця ХVІ ст., «Тереблянський пролог» ХVІ ст., а також «Псал-
тир» 1549 року, який зберігається у Хіландарському монастирі 
(Греція). Псалтир переписав ієрей Прокопій у районі Мукаче-
ва, про що свідчить запис у рукописі з 1552 року про напад 
турків на Мукачево та Темешвар, описуються події про вчине-
ний там погром [4, с. 22].  

У цих манускриптах переважає новий ренесансний стиль 
у мініатюрі та орнаментиці. Насамперед, це – рослинне об-
рамлення початкових аркушів, рідше – мініатюр. Ця особли-
вість оздоблення виражена в поєднанні плетінчастої орнамен-
тики ХV ст. із рослинними мотивами обрамлення, характер-
ними для ґотичного періоду. З часом вона набула нової якості, 
і в середині ХVІ ст. поступово утворилося оздоблення з інши-
ми стильовими принципами, в яких мирно співіснували пле-
тінчасті, геометричні та тератологічні узори. Вони були поши-
рені в першій половині ХVІ ст. у таких регіонах України, як Во-
линь, Галичина (Львівський, Перемишльський осередки), Київ-
щина [4, с. 76]. Відбувся ще один важливий момент в оздоблен-
ні рукописних книг цього періоду – звернення переписувачів до 
джерел народної творчості. Виконання мініатюр набуло харак-
терних рис, притаманних місцевому іконопису, завдяки чому 
збереглася стильова індивідуальність місцевих осередків.  

Через брак власної друкарні книжні потреби Закарпаття 
задовольнялись переписуванням уже існуючих рукописних 
взірців, а також ввезенням великої кількості книг із Заходу та 
Сходу, зокрема з Європи, України та Росії. Для забезпечення 
основними, потрібними для відправ текстами більшість церков 
усіх регіонів України, включно з тими, де не було кириличних 
друкарень – Закарпаття, Буковина, Слобожанщина, Холмщина 
– друкували церковні книги в кількох друкарських осередках.  

Як показали статистичні дослідження примірників із за-
писами, православні й греко-католицькі церкви в Україні ко-
ристувалися переважно книжками українських друкарень: 
Лавра, братство, Сльозка, Чернігів, Унів, Почаїв; видання з-по-
за України – Вільнюс, Москва – становили незначний відсо-
ток. При цьому деякі книги, видані в Україні, використовува-
лися в Білорусії, Росії, Молдові, Болгарії, Сербії [22].  
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Після появи друкарства рукописна справа не припиняла-
ся, а, навпаки, значно пожвавилася за період кінця ХVІ – по-
чатку ХVІІ ст. Через несприятливі історичні умови не друкува-
лися твори світської літератури, книги літургійного призна-
чення, пізно було освоєно друкування нотних книжок – Ірмо-
логіонів, відповідно друкованих книг не вистачало. У зв’язку з 
цим збільшилася кількість рукописних осередків, у тому числі 
і локальних, наприклад, у західному регіоні України – Стрий, 
Дрогобич, Городок, Судова Вишня. Тут книги виготовляли в 
рукописних майстернях не тільки для власних потреб, але й 
на продаж, на замовлення фізичних осіб та церковних гро-
мад. Навіть заснування потужних друкарень Львова та Києва 
не вплинули на продовження та розвиток рукописних книг. 
Збільшилася потреба в книгах світської літератури, наприк-
лад, чільне місце посідає Граматика І. Ужевича.  

Набуває нової мистецької якості художнє оформлення кни-
ги. Особливо відзначається орнаментальна оздоба рукописів. 
Розвивається такий вид орнаментики, як традиційні плетін-
часті композиції та тератологічні мотиви. Особливого поширен-
ня досягла рукописна рослинна орнаментика, яка стає панів-
ною. Мініатюра набуває вигляду сюжетних «гравюрних» зоб-
ражень, поширюються й розвиваються фронтиспісні зобра-
ження та текстова ілюстрація1.  

До кінця XVIII – середини ХІХ ст. навіть попри велику ав-
торитетність друкованої книги, яка коштувала дорожче, руко-
писна книга і світського, і, особливо, літургійного характеру 
користувалася попитом у краї. Як бачимо, значна кількість 
стародруків, яка зберігається донині у книгосховищах із над-
звичайно цінними книгами, що видані у Кракові Ш. Фіолем 
(«Осмогласник», «Часословець», «Тріодь Цвітная» та ін.), у Празі 
– Г. Скориною «Библия руская», венеціанські видання братів 
Божидара та Вікентія Буковичів («Соборник», «Молитвеник» та 
ін) [3, с. 30]. Однак та кількість друкованих літургійних книг, 
яка завозилася для закарпатських церков, не могла задоволь-
нити потреби пастви.  
                                                 

1 Поява текстових ілюстрацій у вигляді графічного штрихового малюн-
ка, що формувався тоді у самостійний, відмінний від кольорової мініатю-
ри вид книжкової оздоби, мала важливе значення не тільки для продов-
ження «життя» рукописного мистецтва, яке ще тривалий час існувало по-
ряд з друкарством, а й для прискорення введення в оздоблення друкова-
ної книги сюжетної ілюстрації. Відомо, що в українському друкарстві тек-
стові ілюстрації з’явилися вже на початку ХVІІ століття і набули значного 
поширення. – Див.: Я. Запаско. Українська рукописна книга. – С. 102.  



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 138

Закарпатські рукописи продовжували розвиватися у взає-
мозв’язку традиційних та новітніх художніх форм, які вини-
кали в процесі переписування із вже друкованих взірців книг, 
завезених на закарпатські землі. Такий спосіб переписування 
книг тривав упродовж XVII-XVIII ст. та першої половини ХІХ 
століття, аж до появи друкарської справи на Закарпатті. У 
процесі переписування та запозичення із друкованих книг 
змінювалися стильові особливості, які характеризувалися більш 
спрощеними схемами оздоблення рукописів. Розширюється се-
редовище рукописних майстрів-аматорів, які переписували й 
оформляли книги, як уміли. За матеріалами Я. Запаска, руко-
писне мистецтво поступово перетворилося на «…своєрідну га-
лузь народного малювання»1. Такі приклади спостерігаємо в 
рукописах Федора Дудича із села Порошково, що переписав 
«Толкованіє псалмов Давидових» 1883 року (І–433, ЗКМ). Як 
бачимо, художник-аматор звертається до традиційних зразків 
народного мистецтва, а саме до народної вишивки. Дещо по-
іншому виглядають орнаментальні оздоби у рукописах пере-
писувача-аматора ієрея Козьми. У них в оформленні перема-
льовані чудові взірці мереживних узорів.  

Паралельно із народними переписувачами працювали про-
фесійні каліграфи та майстри оздоблення рукописів. Звичай-
но, такі рукописи коштували дорожче. Однак багатші церков-
ні громади, які бажали мати гарно написані і оформлені збір-
ники духовних пісень, замовляли їх у фахових переписувачів. 
Наприклад, церковна громада на Іршавщині замовляла ману-
скрипти відомому переписувачу-художнику Іванові Югасевичу 
[13, с. 13]. Переписуючи книги з метою продажу, майстер фік-
сував це у записах, завдяки чому довідуємося, що Ірмологіон 
1778-1779 рр. виконав І. Югасевич на замовлення церковної 
громади храму святого архістратига Х(с)ва Михаїла [16, с. 95], 
Ірмологіон 1800 р., – на замовлення пароха Петра Боровски [2, 
с. 204-205, 206-209, 212-213], Ірмологіон 1803 р. – на замовлен-
ня Димитрія Ганчака Зарічовського. 

                                                 
1 У другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. в основному рукописна книга, не 

витримавши конкуренції з боку друкованої, віддаляється на перифе-
рію, переходить у середовище рукописних майстрів-аматорів: звичай-
них писарів, канцеляристів, дрібних службовців, сільських учителів-да-
даскалів, дячків, які переписували і прикрашали книги. Рукописне ми-
стецтво, таким чином, перетворюється у своєрідну галузь народного 
малювання. – Див.: Я. Запаско.Українська рукописна книга. – С. 107.  
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Переписувались і розповсюджувались найрізноманітніші 
рукописи: медичні та господарські порадники і календарі, лі-
тературні твори і літописи, збірки народних пісень і церков-
них піснеспівів, історичні, науково-популярні твори і т. ін. У 
матеріалах Збірника Львівської Ставропігії [5, с. 325] йдеться: 
«…аж до XVIII в. писана книжка все була дешевшою від дру-
кованої і не страчала своєї поваги; навпаки – спочатку друко-
вана книжка часто мала собі злу славу. Спочатку заведення 
друкарства особливо не зашкодило писарям; друкарство за-
ступало їх дуже поволі і все давало їм добрий матеріал до спи-
сування, а тим самим давало й заробіток. Списування з дру-
кованих книжок довго було в нас звичайною річчю; зустріча-
ються такі часті вирази в наших стародруках, як, наприклад: 
«Хотящіи прочитати и преписовати сію книгу». 

Поза чисто релігійними потребами в богослужбовій літера-
турі, молитовників і популярних богословських творів, які ви-
конували й національно-культурні завдання, церковнослов’ян-
ські книги зберігали певну позитивну роль на Закарпатті, в 
Галичині й на Буковині – вони були як протидія мадяризації, 
полонізації та румунізації. Багато творів словесності поширю-
валися в усній або рукописній формі. Саме XVII-XVIII століття 
стали періодом розквіту українського фольклору і небаченого 
раніше збагачення тематики, жанрів рукописної книжності.  

Місцева церковна влада на Закарпатті добивалася засну-
вання власної друкарні, книжкова продукція якої цілком узго-
джувалась би з вивченням католицької віри. У лютому 1770 
року імператриця Марія-Терезія видає декрет на дозвіл вида-
вати кириличні книги в Австрії віденському друкареві Осипо-
ві Курцбеку для обслуговування сербів, румунів та закарпат-
ських українців. 

Після прийняття 1656 року Ужгородської унії Мукачівський 
монастир був певний час резиденцією уніатської єпархії, аж до 
1772 року. Цього ж року мукачівським єпископом обирають Ан-
дрія Бачинського – визначного церковного та культурного діяча 
Закарпаття. Марієюя-Терезія дала згоду на відокремлення Мука-
чівської Єпархії від Еґерського латинського єпископства, що бу-
ло узаконено папою Климентом XIV. Упродовж 36 років Андрій 
Бачинський у своїх посланнях відкрито ставав на захист націо-
нальної культури, намагався розбудити творчі сили народу; ви-
ступав проти латинізації церковного обряду та обстоював рідну 
мову в культурному житті; організовував шкільну освіту та під-
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тримував наукові дослідження з історії, літератури, культури. 
Чимало закарпатців здобувало освіту в навчальних закладах 
Егера, Братислави, Трнави, Кошице, Відня, Будина. Деякі ви-
хідці із Закарпаття після навчання в Києво-Могилянській акаде-
мії емігрували до Росії, де стали відомими вченими. Про те, як 
закарпатська молодь сповна скористалася поступками уряду 
Австрії на культурно-просвітницькій ниві, писав Я. Головацький: 
«Неимоверная жажда знания и ревность к наукам овладела тог-
дашню молодую Русь. Русская интеллигенция засияла в полном 
блеску. В одно десятилетие успели русины розвинути столь чис-
ленных докторов богословия, что были в состоянии заместити 
ними все кафедры университетски на латинском и русском язы-
ках» [1, с.  77]. Як бачимо, попри всю неоднозначність оцінки ха-
рактеру просвітницьких заходів австрійського уряду, можна го-
ворити про об’єктивне сприяння піднесенню загальноосвітнього 
рівня і національної самосвідомості закарпатських русинів. Роз-
виваючи своє духовне життя, закарпатці синтезували культурні 
надбання багатьох сусідніх народів, здобуваючи освіту в на-
вчальних закладах Сходу й Заходу. Але його основою завжди за-
лишалася давньоруська культура [3; 51]. 

Пожвавлення духовних зв’язків Закарпаття з Україною та 
Росією помітно впливало на формування крайової української 
інтелігенції. Зростає зацікавлення історією свого народу, міс-
цем Закарпаття в загальнослов’янському історичному процесі. 
Це підтверджують праці історичного та літературного змісту, 
що надходили з України та Росії, наприклад «Синопсис»1, який 
виданий у Києво-Печерській лаврі і слугував підручником із 
вітчизняної історії [15, с. 51-53]. За підрахунками вчених, на 
Закарпатті знайдено кількасот рукописів та друкованих ки-
риличних книг з ХV-ХVІІІ ст. Популярними на Закарпатті була 
«Біблія сиріч кныги Ветхаго и Новаго Завіта по язику словенс-
ку» («Острозька біблія»), надрукована першодрукарем Іваном 
Федоровим в Острозі 1581 року. Її поява започаткувала розпо-
всюдження східноукраїнських, західноукраїнських і російсь-
ких друкованих видань [10, с. 13]. Ще однією поширеною дру-
кованою книгою на закарпатських землях був «Апостол» Івана 
                                                 

1 Синопсис или краткоє собраніє от различных летописцев о начале 
славяно-російского народа. И первоначалных князех богоспасаэмого 
града кієва…– Киев, Друкарня Киево-Печерської лаври, 1680. – Бібліо-
тека Ужгородського національного університету. – Відділ рукописів та 
стародруків. – Інвентарний № 75. – С. 51, 53.  
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Федорова, виданий 1574 року. Зростає кількість друкованих 
книг після заснування друкарень у Львівському братстві, Киє-
во-Печерській лаврі, Почаєві, Чернігові та інших українських 
містах. Гуртування найвизначніших культурних діячів Украї-
ни навколо Київського братства, а пізніше навколо Києво-Пе-
черської лаври і Києво-Могилянської колегії сприяло прове-
денню культурної роботи і на Закарпатті. Йдеться про освіт-
ню роботу, яку поширювали визначні церковні та культурно-
освітні діячі і завдяки якій книги на Закарпатті поширювали-
ся і в рукописному вигляді [3, с. 30].  

Таку форму розповсюдження на Закарпатті набули у ХVІІ-
ХVІІІ ст. наступні популярні твори: полемічні твори Лазаря 
Барановича «Меч духовный», виданий у Києві у 1666 і 1776 рр., 
Інокентія Гізеля «Мир с богом чоловіку», виданий у Києві 1661 р., 
Іоаникія Галятовського «Ключ разумения», виданий у Києві 
1659 р., у Львові 1663 та 1665 рр., твір «Небо новоє», виданий 
у Києві 1665 р., твір «Месия правдивый», виданий у Києві 
1669 р., та ін. Деякі із вищевказаних популярних творів, ска-
жімо, великий збірник проповідей чи «казань» «Ключ разумін-
ня» та не менш поширена праця К. Транквіліона-Ставровець-
кого «Перло Многоценное», стали взірцями для наслідування 
гуманістичних тенденцій, які утверджувалися в літературі, 
мистецтві, філософії на землях Західної України, зокрема на 
Закарпатті. Вони знайшли в рукописній формі нове художнє 
вираження гуманістичної філософії, яка розглядає людину пе-
редусім у її земному призначенні. Прикладом такої інтерпре-
тації є книга Кирила Транквіліона-Ставровецького «Перло 
Многоценноє», переінакшена дяком з Колочави Іваном Луго-
шем [18, с. 11-17]. У твір, починаючи від назви – «Перло доро-
гоцінноє», переписане й оформлене ним 1746 року, він вніс не 
тільки мовні особливості регіону, але й додав самобутні етно-
графічні риси в оформлення рукопису, який засвідчує синтез 
західно- та східнохристиянських культурних впливів і присут-
ність єдності двох духовних традицій у мистецько-релігійному 
світі українського бароко.  

Поява друкованої книги стала своєрідним каталізатором 
подальшого розвитку рукописного книгописання. Така ситуа-
ція спонукала майстрів рукописання до ще щедріших розмаї-
тих можливостей. Таким чином, цей період характерний знач-
ним пожвавленням та поширенням рукописного книжкового 
мистецтва в Україні. Свідченням цьому є низка манускриптів 
з новим мистецьким оздобленням та активним розвитком ос-
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новних компонентів рукопису: письма, декоративних прикрас, 
мініатюри, сюжетних зображень. Важливим в оформлені ману-
скриптів ХVІІ століття стало засвоєння реалістичних засад 
культури Ренесансу, завдяки яким українська рукописна кни-
га отримала нову мистецьку якість [4, с. 89].  

На Закарпатті цей період рукописання відзначився цілою 
низкою прекрасних книг – це манускрипт Мафтея Мигалеви-
ча, ієрея Колодницького «Служебник з молитовником», перепи-
саний 1652 року (АРХ–8437, ЗКМ), «Євангеліє» (И–439, ЗКМ), пе-
реписане дяком Василем Горянським, «Мінея» (И–472, ЗКМ), 
переписана ієреєм Василиєм (Нанкувским) у Малій Копані, 
«Апостол» (И–432, ЗКМ), переписаний Мигалем дияком Галаси, 
«Тріодь пісенна», переписана ієреєм Козьмою у 1676-1678 рр. 
(І-436, ЗКМ) [19; 52-62]. Цікавий своєю невибагливістю, але 
по-народному барвистою орнаментикою, багатьма простува-
тими мініатюрами, виконаними жваво і безпосередньо, при-
ваблює «Анфологіон» першої пол. ХVІІ ст. (ЛНБ, НБ, № 41), пе-
реписаний у селі Ясиня (тепер Рахівський р-н, Закарпатська 
обл.) дяком Яковом Дяченком [4, с. 89]. 

У 70-х роках XVIII ст. на Закарпатті за сприяння єпископа 
А. Бачинського було проведено шкільну реформу. Наявність 
шкіл і писемність населення викликали підвищений попит на 
книгу. В навколишніх землях друкування у XVII і особливо у 
XVIII ст. набуло значного поширення. А книжні потреби в За-
карпатті задовольнялись переписуванням уже існуючих руко-
писних зразків. Єпископ Андрій Бачинський заснував єпархі-
альну бібліотеку, яку перевіз до Ужгорода, зібрав дев’ять ти-
сяч книг, а згодом, 1804 року, видав п’ятитомну Біблію. Пізні-
ше бібліотека Бачинського була доповнена давніми і новіши-
ми книгами, серед яких унікальні рукописні пам’ятки Закар-
паття, що складають тепер основу фонду давньої літератури на-
укової бібліотеки Ужгородського національного університету. 

На Заході найдавніші літургійні рукописи наслідували дру-
ковані книги, проте невздовзі розпочався зворотний процес: 
нові форми набору і прикрас, які з’явилися у друкованій кни-
зі, стали впливати на книгу рукописну. Оскільки українська 
друкована книга мала замінити в богослужбовому вжитку ру-
кописну, вона перейняла від неї обриси літер, засади поділу 
тексту на розділи, підрозділи та рубрики, форму заголовків. У 
той же час від самого початку друкована книга мала багато 
такого, чого не було в давній рукописній книзі і що пізнішими 
рукописами було запозичено саме з друкованої книги [4, с. 89]. 
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Цю характерну особливість бачимо в манускриптах Закарпат-
тя ХVІІ-ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст., коли майстри рукописів по-
чали приділяти більшу увагу загальному художньому образу 
книги. Орнаментика набувала надзвичайного багатства форм, 
нових композиційних рішень та стилістики. Дальших видо-
змін зазнала традиційна плетінка, своїми візерунками стала 
ближчою до плетива зі шкіри, лози, соломи, полотняного пере-
плетення ниток у тканині. Вигадливі елементи стрічкового 
плетива ефектно розфарбовувалися вишневими, синьо-голу-
бими, малиновими, смарагдовими кольорами, а також підси-
лювалися блиском золота. Хоча декоративні прикраси різних 
форм і стилів мирно співіснували, все-таки провідну роль у 
цьому ансамблі відігравав рослинний орнамент. Його викори-
стовували в облямуванні сторінок і мініатюр, ініціальних літе-
рах, заставках, про що свідчить певний вплив друкованої ук-
раїнської книги. Поширення рослинного орнаменту та реаліс-
тичних мотивів того часу пояснюється гуманістичними зру-
шеннями, заглибленням у народні джерела [4, с. 98]. 

Друга половина ХVІІ ст. означила суттєві зміни в мистецт-
ві рукописної книги, що проходили під значним впливом дру-
кованої книги. В оформленні рукописів цього періоду з’явля-
ються сюжетні текстові ілюстрації у вигляді графічного штри-
хового малюнка (вплив гравюри). Приділяється більша увага 
мініатюрі, сюжетним фронтиспісним та текстовим ілюстраці-
ям. Поширився процес засвоєння реалістичних сюжетних зоб-
ражень, побутових мотивів. Передусім зазнає суттєвих змін 
мініатюра, яка все частіше перетворюється з кольорової на чор-
но-білу, виконується переважно пером або «розмивкою туші»1.  

У рукописному мистецтві зародилися нові тематичні жан-
ри – побутовий та історичний. Багатими на ілюстрації, зде-
більшого штрихові чорно-білі, були Ірмологіони (збірники цер-
ковних співів). Часто переписувачі-художники доповнювали 
відомі євангелістські сюжети мотивами побутових реалій, 
міських та сільських краєвидів [8, с. 61]. Оскільки рукописна 
книга не могла конкурувати з друкованою, поступово змен-
шилася потреба в професійних книжкових майстрах рукопи-
сання. Значна частина з них згодом перейшла до друкарських 
майстерень. За таких обставин рукописна книга переходить у 
середовище майстрів-аматорів. Ними були звичайні писарі, 
дрібні службовці, сільські дяки, які вміли писати та прикра-
                                                 

1 Див.: Я.Запаско Українська рукописна книга. – С. 98.  
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шати книжкові аркуші. Згодом рукописне мистецтво набуло 
вигляду народного малювання [4, с. 59-61]. 

Тематика закарпатських рукописів стала набувати широ-
кого репертуару. Заможні церковні громади замовляли доступ-
нішу – рукописну книгу. Найчастіше користовувалися тою лі-
тературою, якою послуговувалися під час літургії. Серед по-
ширених рукописних зразків ХVІІ ст. – Євангеліє, Євангеліє 
учительне, Мінея, Тріодь постна, Тріодь цвітна, Апостол, Ос-
могласник, Октоїх, Устав богослужебний, Правила церковної 
служби. Рукописи для потреб церкви замовляли у фахових пе-
реписувачів. Вони відзначалися складнішою структурною та 
образною схемою. Більш спрощену модель рукописів викону-
вали народні майстри-аматори. У ХVІІ столітті, окрім книг цер-
ковного характеру, переписувалися книги і світського змісту.  

Після ширшого впровадження друкованої книги спостеріга-
ється процес наслідування та запозичення елементів або струк-
турних частин стародруків рукописними майстрами. Ця тради-
ція закріпилася особливо на закарпатських землях аж до появи 
друкарства у середині ХІХ століття. Переписуючи тексти, май-
стри намагалися повністю відтворити сторінку оригіналу, вклю-
чаючи вступні та кінцеві статті, або зробити спуски в кінці роз-
ділу. Часто переписувачі-аматори намагалися, в міру своїх мож-
ливостей, повторити художнє оформлення, спрощуючи орна-
ментальні оздоби, або виконати більш спрощені запозичення, 
легкі для виконання. У цьому випадку варто згадати рукопис 
«Перло дорогоцінноє», переписаний і оформлений Іваном Луго-
шем із села Колочава. Тоді ж у рукописній книзі з’являється тип 
оформлення, який отримав назву «друкарського орнаменту», 
який нагадує чорно-білі відбитки з гравірувальних дощок. Як 
бачимо, взаємовпливи рукописної та друкованої книги співіс-
нували ще не одне століття, набираючи та запозичуючи одна 
від одної структурні складові й елементи оформлення. Треба за-
значити, що загалом друкована книга не була конкурентом ру-
кописній, однак у великих центрах Львова та Києва перевага 
надавалася більш прогресивним способам виробництва, особ-
ливо якщо книгописанням і книгодрукуванням займалася одна 
інституція, наприклад Києво-Печерський монастир.   

Значного розповсюдження у Закарпатті набув твір «Алек-
сандрія». Він неодноразово переписувався під різними назва-
ми «Ужгородський», «Пістрялівський», «Тишівський». Тут дава-
лися основні поняття з історії стародавнього світу, опис Маке-
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донії, Єгипту, висвітлювалась військова діяльність Філіпа, по-
ходи Олександра Македонського, війна з перським царем Да-
рієм. Ці рукописи використовувалися як навчальний підруч-
ник. У період ХVІІ-ХVІІІ ст. на Закарпатті спостерігається знач-
не пожвавлення та поширення рукописання народними пере-
писувачами, залучення до галузі книжкового оздоблення май-
стрів-аматорів, які створили власну аматорську рукописну ор-
наментику. Її можна умовно поділити на два види. 

 Перший вид – оригінальна орнаментика, яка передбачає 
інтерпретацію елементів народного мистецтва. У творах цих 
майстрів є стилізовані елементи народного прикладного мис-
тецтва, адаптовані у графічне оздоблення книги. Другий вид 
полягав у відтворенні у книжкових оздобленнях різних фраг-
ментів декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва 
без особливих змін.  

У другій половині ХVІІ, ХVІІІ ст. і навіть на початку ХІХ ст. 
велика частина художньої та наукової літератури опинилася 
за межами друкарства, але потреба на неї зростала. Твори 
красного письменства – прозові, віршовані, драматичні, праці 
з географії, ботаніки, наукової і народної медицини, господар-
ські порадники – здебільшого виконувалися в рукописах. У 
другій половині ХVІІІ-ХІХ ст. на Закарпатті переписувачами 
рукописних книг були мандрівні або сільські дяки. Служили 
вони учителями, переписувачами церковних книг, збірників 
та приватних паперів, писали книги релігійного, світського та 
напівсвітського змісту. Особливо це характерно для Ірмологіо-
нів – нотних збірників, у яких писалися не тільки обрядово-
церковні пісні, а й світські. Їх оздоблювали орнаментикою та 
ілюстрували малюнками побутово-портретних сюжетів, вико-
наних у реалістичному дусі. Обкладинки та титульні аркуші 
оздоблювали орнаментикою зі шрифтовими написами, а та-
кож віньєтками та алегоричними малюнками на окремих сто-
рінках. Для своїх особистих потреб і для потреб пастви дяки 
укладали цілі збірники церковних пісень з нотами і без нот. 
Часто дяки-переписувачі переробляли пісні на свій смак або 
вписували власні віршовані твори [9, с. 109]. Численні ілюст-
рації книги, часто алегоричні і символічні, набули поширення 
через різні види мистецтв – настінного малювання, гравюри, 
оздоблення ужиткових виробів, які проникли в рукописну кни-
гу і адаптувалися. Часто гравюри перероблялися, але сам факт 
звернення до найкращих взірців українського мистецтва того 
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часу заслуговує на увагу. Прикрашали Ірмологіони сюжетни-
ми ілюстраціями, подекуди в них спостерігається наслідуван-
ня гравюри, проте переважна частина є оригінальною, що ви-
конана барвами або чорним штрихом. До таких співців по-
чатку XIX ст. зараховують гашинського півце-учителя і дяка 
Івана Ріпу (1764-1851) та півце-учителя села Руська Мокра 
Михайла Бистрана [8, с. 27]. Проте навідомішим співцем-пе-
реписувачем на Закарпатті середини ХVІІІ – поч. ХІХ ст. був 
Іван Югасевич (1741-1814), півце-учитель села Невицьке.  

Твори цих авторів підкреслюють таке явище в рукописах 
Закарпаття, як самоусвідомлення себе як цінності, як індиві-
да у мистецтві й іншою гранню, а саме, появою підписних тво-
рів. Підписані не тільки літературні твори, зустрічаємо імена і 
під книжковими мініатюрами та ілюстраціями. Усвідомлюючи 
мистецьку вартість своєї роботи, автор вважав за потрібне за-
фіксувати власне ім’я у творі. Це явище особливо яскраво вира-
жене в українських друкованих виданнях, де майже всі перед-
мови підписані авторами. Ця тенденція стосується не лише пе-
редмов, книгу своїх поезій підписує К. Т. Ставровецький, «Пале-
нодію» – Захарія Копистенський. Під своїми творами підписує-
ться Іван Вишенський. Аналогічне прослідковується і в образо-
творчому мистецтві. Як бачимо, така тенденція продовжилася 
у рукописних творах Закарпаття ХVІІ ст., наприклад підписи у 
книзі Матфея Мигалевича, ХVІІІ ст., Павла даскала Мукачівсь-
кого, ХVІІІ-ХІХ ст. – Івана Югасевича. Окрім підписів на титу-
лах датованих рукописів, Іван Югасевич залишав підпис під 
мініатюрами з канонічними зображеннями.  

Пам’ятки свідчать, що на Закарпатті працювали майстри, 
які не тільки підтримували багаті традиції української рукопис-
ної творчості, переписуючи книги, а й вносили свою частку в її 
розвиток. Існувала група майстрів-аматорів, яка сміливо йшла 
на порушення усталених канонів, відтворювала навколишню 
дійсність в оформленні рукописних книг, що зближувало їх з на-
родною творчістю. Книжкове мистецтво оздоби вони збагачува-
ли вже відомими в інших видах народного мистецтва декоратив-
ними схемами та мотивами, переносячи їх на сторінки рукопис-
них книг. Хоч збірники духовних пісень для потреб церкви спи-
сували переважно дяки, але іноді й вірники переписували собі ці 
духовні пісні для власного вжитку. Так, наприклад, у селі Куш-
ниця Іршавського району знайдено найбільше таких рукописів 

[13, с. 20]. Народні умільці-аматори поповнювали коло професій-
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них переписувачів-майстрів у різних районах Закарпаття.  
За складеною характеристикою манускриптів ХІV-ХІХ ст. 

сформовано схему історичних та культурно-мистецьких періо-
дів, яка стала основою для аналізу мистецької характеристики 
при визначенні спільних та відмінних рис із рукописами За-
карпаття. Як бачимо, пам’ятки рукописного мистецтва Закар-
паття за мистецькою характеристикою співзвучні із пам’ятка-
ми інших регіонів України і супроводжуються трьома основ-
ними періодами, які мають свої стильові особливості: 

 – ХІV ст.– перша третина ХVІ ст. – продовження в основ-
ному (інколи помітні суттєві відхилення) традиційно умовно-
площинної манери;  

– середина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.– поява і утвер-
дження в рукописній книзі нового ренесансного стилю;  

– друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст. – період українського бароко, 
завершальний етап у розвитку української рукописної книги. 

Проналізувавши мистецьку характеристику рукописної 
книги Закарпаття на тих взірцях, у яких, на наш погляд, є 
найбільші показові видозміни у стилях, ми дійшли висновку, 
що найхарактерніші риси книжкової графіки в рукописах За-
карпаття проявилися в історичний відрізок середини ХVІІІ – 
початку ХІХ ст., коли в краї не тільки поширювалося, а й роз-
вивалося рукописне мистецтво від індивідуальних перепису-
вачів до народних майстрів. Творчість індивідуальних пере-
писувачів вирізняється багатством стильових проявів у пись-
мі, мініатюрах, оздобах, а конструкція книги має запозичення 
від друкованої. Рукописи народних майстрів побудовано за 
спрощеними схемами книжкової структури, письма, оздоб. 
Вони характеризуються багатонаціональними впливами та ет-
нографічними особливостями краю, про що свідчать калігра-
фія та орнаментальні оздоби.  
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Анотація. Рушник присутній у традиційному інтер’єрі укра-

їнського житла, є незмінним атрибутом свят та обрядів. Рушник 
являє собою значне явище духовної культури, є етнічним симво-
лом України. Як творча, художня, історична цінність функціонує 
в системі культури, здійснює живий зв’язок минулого з сучасним. 

Ключові слова: рушник, сакральний, орнамент, духовна 
культура. 
 

Обґрунтування проблеми та актуальність. Народне мис-
тецтво ніколи не було мистецтвом заради мистецтва. Те, що за-
раз ми цінуємо як художні твори, входило в життя народу як 
необхідна ужиткова річ із найбільш зручною формою, розміром 
та оздобленням, яке задовольняло духовні та естетичні запити. 
Кожний рушник, створений рукою народного майстра, крім 
безпосередніх функцій – бути корисним для людини, був також 
невід’ємною складовою світу, в якому жило певне покоління. 
Оздоблення і художньо осмислена форма рушників виявляли 
психологічний бік і культурно-історичну значимість творів на-
родного мистецтва. 

Аналіз публікацій. Як предмет дослідження рушник фігу-
рує у працях багатьох учених – етнографів, фольклористів, іс-
ториків, мистецтвознавців, дослідників вишивки, орнаменту і 
дохристиянських вірувань. У науці склалася своєрідна «руш-
никова мозаїка», нагромаджено велику кількість справді важ-
ливої інформації, яка, однак, не становить органічної єдності 
усіх аспектів його змісту і значення. Навіть твердження про 
те, що рушник є предметом не тільки матеріальної, а й духов-
ної культури, майже обов’язкове в усіх публікаціях, не сприяє 
цілісності трактування, оскільки не розкриває природи його 
дуальності та поліфункціональності, а відтак, очевидно, і полі-
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семантичності. Цій проблемі приділяли увагу дослідники Л. Бул-
гакова [3], Т. Кара-Васильєва [4], О. Никорак [6], С. Сидоро-
вич [9], А. Сушко [10] та інші.  

Метою публікації є, спираючись на досягнення поперед-
ніх досліджень, розглянути рушник як сакральний твір народ-
ного мистецтва і водночас як явище мистецької і духовної 
традиції в єдності усіх аспектів його змісту й значення.  

 Рушник – не тільки учасник обрядів, а й статичний еле-
мент народного побуту, зокрема ідеться про стало закріплену 
роль рушника в оздобленні житла. Розгляньмо звичаєві норми 
функціонування рушника в побуті. Адже поняття звичаю 
ширше, ніж обряду і його можна розглядати як історичний 
документ, на це звернули увагу дослідники етногенетичних 
процесів. Згідно з таблицею, розгляньмо обставу й оздоблення 
українського житла. В інтер’єрі української хати рушник зай-
має найпочесніше, радше, найголовніше – серцевинне – місце. 
Його розміщують у «красному куті», на покутті на схід сонця, 
на божниці разом зі святими образами. У розгорнутому вигля-
ді і спеціально укладений, він закріплений над вікнами і две-
рима. Рушники звисають по стінах із закріплених поміж вік-
нами кілків чи жердки. У такий спосіб рушник розгортає в ха-
ті велику священну панораму. Особливий стан житла добре 
відтворив С. Килимник, описавши селянську хату у Великодню 
ніч: «У хаті мов у віночку: по стінах на кілках розвішані виши-
ті рушники; на столі білі скатерки, а поверх них розставлені 
вибагливі печива – бабки, паски, мазурки та до свячення при-
готовлене; три пасочки на посвячення (жовта, біла та житня – 
чорна; цілушка житнього хліба), сирна паска, масло, ковбаса, 
шинка, печене поросятко з хріном у зубах, поріб’я, крашанки 
та писанки, хрін, сіль, пшоно, ніж та інше. Хата наповнена 
цими пахощами. Застелені лавки чистенькими рушничками, 
застелений піл чистим в окружочки рядном з «горою» поду-
шок; вибілена, сяє хата й при тьмяному світлі; всюди чисто, 
прибрано, помито, підмазано; оздоблений комин різними каз-
ковими вибагливими малюнками. Це творчість дбайливих гос-
подинь чи дівчат. За образами закладено нові «київські» руш-
ники, заквітчано васильками, ласкавцями та кудрявцями, що 
розпускають на всю хату такі приємні пахощі; горить перед 
образами лампада червоним чи зеленим світлом (у кольорових 
склах)... І все це, цей вигляд і лад селянської хати, вселяє в ду-
шу її мешканців глибоке романтичне чуття... На обличчі, від 
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найменшого до найстаршого – і дідуся–бабусі, і батька–матері, 
і дітей – сяє радість, щастя у хаті в цю ніч!» [5, c. 66]. 

 Як бачимо, рушник домінує в українському житлі, а в по-
єднанні з іншими речами й об’єктами (окрім згаданих, це вік-
на, двері, стіни, ряд ікон, лампадка та інші) значно розширює 
свої зв’язки, охоплюючи увесь хатній простір, і, як ми вже 
спостерігали в обрядах, окреслює – межі свого впливу і дії, пе-
ретворює житловий простір на сакральний. Бачимо, як роз-
ширюється те ж сакральне коло, яке ми визначили в обрядах. 
Тільки тут вже відома нам медіумно-магічна функція, функ-
ція творення сакрального кола виступає ще чіткіше і яскраві-
ше: рушник розміщується суто по периметру хати, творить на 
цьому прузі кола = периметру акцентовану східну точку – вів-
тар («алтар», «алатир») і всю дію скеровує в центр кола, на лю-
дину. Далі розгляньмо цей зв’язок із людиною, наголосивши 
на тому, що рушник тут виступає як предмет нерухомий, але 
не бездіяльний. Тут спрацьовує ефект його присутності в інте-
р’єрі. Для наочності можемо скористатися схематичним ма-
люнком сакрального кола, накресленим у результаті дослі-
дження значення й функціонування рушника в обрядах. Кола 
ці справді суміщаються, бо їх центром є людина, отже, центр 
незмінний, але тепер він розширився. 

Кожний рушник, як постійна незмінна варта на межі сак-
рального простору, обернений «обличчям» до центру. У нього ті 
ж самі сакральні зв’язки із тими ж самими предметами, що і в 
обрядах. Але тут він виділений і піднесений. В сакральному 
колі, утвореному інтер’єром, він стає центром. І хоча він ста-
тичний, але він активно діє, діє своєю енергією святості і світ-
ла. Як писав С. Килимник, Великодня ніч наповнюється сяй-
вом і у відповідь «сяє радість, щастя у хаті в цю ніч». Отже, 
він знову рушій – рушник сакрального кола, але в цьому випад-
кові виступає у найвищій, очевидно, основній ролі священно-
дійства. Він діяч і в особливу Великодню ніч виявляє свою 
особливу силу: він одухотворений, живий. У дослідженнях ет-
нографів є твердження і записи, які свідчать, що українці 
ставилися до рушника як до живої істоти. Не раз доводилося 
чути від старших жінок повторюване правило вішати чи роз-
стилати рушник «лицем» до людей, а «спинкою» до стіни, столу 
і таке інше. Явище персоніфікації, одухотворення звичайне не 
тільки у фольклорі – народних піснях, загадках, приказках, а 
й в усному мовленні і в сучасній поезії. 
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Розглядаючи теорію словесності, О. Потебня довів, що во-
на невіддільна від історії словесності, і встановив, що вирі-
шальним і надзвичайно тяглим у часі етапом творення словес-
ності був міфологічний етап з його міфічним світосприйнят-
тям і міфічним мисленням. Основою ж міфологічного мислен-
ня, сутнісною основою творчого механізму є образ, породже-
ний уявленням, яке з’являється в результаті переробки зов-
нішніх вражень почуттями і розумом. Із теорії О. Потебні ви-
ділимо лише те, що допоможе, на нашу думку, з’ясувати «жи-
ву» сутність рушника. Учений вказав, що міфічне (і міфопое-
тичне) мислення «апріорні в тому розумінні, що передбачають 
пізнане (нами самими чи попередніми поколіннями), збереже-
не для теперішньої миттєвості за посередництва слова і зобра-
ження» (підкреслення – Л. А.) [8, с. 418].  

Дослідник увів до системи міфічного мислення і передачі 
його досягнень не тільки Слово (звук), що передає образ, а й 
паралельне його зображення, накреслення. Далі О. Потебня 
розширив і пов’язав зі словом-міфом і міфічним мисленням та 
світобаченням не тільки зображення, а й обряд, ритуал, зви-
чай і предметні знаки та символи, предметні пам’ятки [8, с. 
426]. Ці теоретичні положення вченого озброюють нас методо-
логічним підходом, за яким можемо розглядати увесь пред-
метний комплекс внутрішнього обладнання українського жит-
ла і, зокрема, функції та значення рушника в ньому. Насам-
перед, розгляньмо обрамлення вікон, дверей і покуття. Поміт-
на невипадковість, системність і порядок у розміщенні руш-
ників. Вони всі на одній лінії, високо від підлоги над вікнами, 
дверима, образами; вони однаково укладені – переділені по 
довжині, а в центрі над вікном однаково укладена квітка-ро-
зета, від якої симетрично звисають розгорнуті полотнища руш-
ника, викінчені тороками або мереживом у вигляді зубчиків. 
Так, у рушниковому обрамленні вікна з’являються три акцен-
ти: рушник як цілісність; центр-квітка (розета); розправлені 
«крила» – поля полотнища із зображеннями і тороки (схема 1).  

Інакше обрамлюється рушником мисник у традиційному 
інтер’єрі української хати (схема 2). По-перше, мисник розмі-
щений нижче, ніж вікно, а, по-друге, в укладенні рушника не-
ма квітки-розети. У цій деталі (квітка-розета), що є, очевидно, 
ритуальною, вважаємо є спеціальна вказівка на особливе, ви-
няткове значення рушника при вікні в інтер’єрі українського 
житла. Адже ніде більше, у жодних обрядах, рушник не укла-
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Схема 1 

 
 

 

 
Схема 2. 

дають в такий спосіб. Це та пер-
шорозета-квітка, яка пізніше в 
усьому мистецтві семантично по-
в’язується із Сонцем. Ідеться, як 
припускаємо, про онтологічні і 
гносеологічні витоки цього широ-
ко вживаного образу. Рушник із 
розетою-квіткою при вікні в укра-
їнському житлі з’явився тому і то-
ді, коли Сонце через вікно увійшло 
в хату, і освітило космічним світ-
лом Всесвіту, і принесло людям у 
хату ні з чим не зрівняну радість. 
Ясне, красне, світле й трисвітле, 
божественне – сам Бог. 

Це легко зрозуміти, якщо поду-
мати, який довгий шлях пройшла 
людина до цього моменту, живучи в 
природних печерах, землянках, ку-
ренях, наметах із кісток і шкір ма-
монта... Раз увійшовши в хату, Сон-
це оселилося в ній назавжди. Руш-
ник, власне, і став утіленням і об-
разом його приходу і його самого, 
його постійного перебування. Оче-
видно, маємо тут реалізацію акту 
міфологічного мислення, акту об’єк-
тивування думки, який науково 
сформулював і довів О. Потебня: 
«перенесення... суб’єктивної думки 
в об’єкт» У нашому випадкові руш-
ник – персоніфіковане Сонце, що є 
алегорією чи метафорою. Так само 
це не порівняння. Рушник із розе-
тою-квіткою і виступає Сонцем. 
Живий божественний його лик, 
якому поклонялися. Тут воно схо-
дить, доходить до апогею (квітка-
розета) і заходить. Рушник утілює 
його шлях і його самого. Це пред-
ставлено на схемі 2. 
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І це не умовність, а безпосереднє об’єктивоване знання. Ре-
лігія і віра, говорячи сучасною науковою термінологією, – етап 
пізнання світу, або, як писав О. Потебня, це є «міфологічне сві-
тоспоглядання, в чому б воно не виражалося: у слові і переказі 
(міфі. – Л. А.) чи в речовій пам’ятці, обряді і звичаї». Учений 
стверджував, що це той крок міфологічного мислення, який 
«необхідний для подальшого розвитку всього людства» [8, с. 426]. 
Сприйняте завдяки чуттям і спостереженням велике космічне 
явище, що викликало напружену роботу думки, породило таке 
ж велике уявлення, яке об’єктивується тільки завдяки образо-
ві, названому словом. Відповідно цей образ набуває такого ж 
всеосяжного, космічного (упорядкованого божественною си-
лою) масштабу, примноженого тим, що образ постав як Сонце 
в русі. Сонце і його рух невіддільні: воно зійшло, пішло, стало 
в найвищій точці, рушило по схилу, зайшло... Слід зрозуміти, 
що для міфологічного мислення важливий момент усвідомлен-
ня великого космічного явища: Сонце зійшло, стало на свій 
небесний шлях і зрушило до життя – руху, діяльності – до зем-
лі і до всього живого на ній. 

Аналіз функціонування рушника в інтер’єрі традиційного 
українського житла дав змогу встановити, що рушник є косміч-
ним сакральним образом, втіленим у найдоцільніший, найвід-
повідніший предмет, що здатний виявити водночас і склад-
ний синкретичний образ, і його багатозначну синкретичну й 
сакральну ідею. Рушник – це міфологічна з’ява самого Бога-
Сонця. Саме ця космічна потуга вселенського божества і на-
дала рушникові тієї сили, яка поширилася на всі випадки йо-
го функціонування в обрядах, ритуалах, звичаях. Це дає під-
стави думати, що перший рушник виник із духовної потреби 
саме для вікна і дверей, через які в оселю входило Сонце, його 
проміння і світло. Тоді й першою його назвою була назва бож-
ник. Звичайно, озвучення слова було інакшим, але зміст слова 
саме цей. Обіймаючи ще не християнських богів на домаш-
ньому вівтарику, закономірно зайняв він красний кут (покут-
тя), оскільки само – Сонце – «Красне». 

Отже, у свідомості українців рушник не тільки сакральний 
ритуальний предмет і не є неживим предметом, це святий об-
раз, живий символ самого Бога-Сонця. 

Рушник-божество увійшов в український побут так надов-
го, що супроводжував українців із доісторичних часів.  
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В інтер’єрі української хати рушники виконували виразно 
художньо-естетичну функцію. Рушники здобули належне ви-
знання та користувались підвищеною увагою саме завдяки їх 
художній цінності, досягнутій багатством орнаменту, у який 
вкладено багато праці, хисту і нестримного прагнення краси. 
Рушники стали мистецькою ознакою і характеристикою всіх 
етнографічних регіонів, які разом складають і творять непов-
торну українську культуру. 

Традиційний рушник не є звичайною утилітарною річчю, 
котра служить людині повсякдень у виконанні її трудових про-
цесів, як усяке знаряддя праці або начиння. У колі звичайних 
ужиткових речей є його двійник. Класифікуючи рушники за 
призначенням, етнографи назвали його «господарським рушни-
ком». У народній термінології цей предмет має іншу назву: ути-
ральник (найпоширеніша, уживана на всій території України), 
втиральник, отиральник, утирка, утиранка, утирачка, утирач і 
посудник (Полтавщина, остання назва, очевидно, пізня) [6, c. 
96]. Ці назви є за суттю варіантами однієї, це спільнокореневі 
слова, які вказують на конкретне ужиткове призначення пред-
мета, що служив для витирання обличчя і рук. Господарські 
рушники виконували побутову функцію. 

Власне рушник має в українській мові велику кількість 
назв, які, однак, не замінювали головної – рушник, а слугували 
додатковими, акцентуючи на призначенні, способі виготов-
лення, техніці виконання, характері оздоблення, колориті, на-
віть на місці виготовлення. У кожному регіоні України існували 
свої назви, були й такі, що мали загальноукраїнський характер.  

Різноманітними є й атрибутиви рушника: на Закарпатті: 
«брусо», «брусята», «грядовий», на Гуцульщині – «заснівчастий», 
«картатий», «писаний»; на Бойківщині – «перебраний»; на Бу-
ковині – на «оказію», «натиканий», «старосвітський», «бурундук»; 
на Полтавщині – «покутний», «божковий», «божник», «іконний», 
«кілковий», «кільковий», «ключовий», «стінний», «плечовий», «по-
датковий», «для хрестин», «вінчальний», «на смерть», «для хворо-
би», «на скот», «тканий», «шитий», «вишиваний», «вибійчастий», 
«мережаний», «мальований», «пісний», «червоний», «кролевецький», 
«королівський», «калінкоровий», «полотняний», «паперовий», «ви-
рішуваний», «наклеюваний» [7, c. 19]. Усюди в Україні пошире-
на назва «обітний» і «обиденний». Українці ототожнюють опови-
тий святістю рушник із живою істотою; Ще й донині на Черка-
щині (Чорнобаївський р-н), Київщині (Переяслав-Хмельницький 
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р-н) для одно- і двостороннього рушника функціонують відпо-
відні назви: «одноличко» і «дволичко» [7, c. 36].  

Це вербальне багатство дуже промовисте, воно втілює 
кілька критеріїв для називання: по-перше – за призначенням 
(«кілковий», «божник», «покутний», «на оказію», «на смерть», 
«весільний» та ін.); по-друге – за територіальним поширенням, 
а часом і виготовленням («київський», «полтавський», «черні-
гівський», «кролевецький» та ін.); по-третє – за технологією ви-
готовлення тканини і оздоблення («перебраний», «тканий», «ви-
шиваний», «мережаний», «вибійчастий» та ін.); ритуальний 
точного призначення і разового вживання («обиденний», «на 
смерть», «на вінчання», «вирішуваний»).  

В інтер’єрі кожен «знав» своє стале місце: на кілках – «кіл-
кові», «на сволоки», «на жердки», на ікони – «божники», «зав’є-
си», «зав’єски», «занавіси», «занавіски». 

У Карпатах, як і в багатьох інших регіонах України, хліб, 
що лежав на столі, накривали спеціальним рушником, який 
мав назви: «пулка», «пілка», «хлібувця», «портя», «порток». У різ-
них населених пунктах «пулку» виготовляють згідно із традиці-
ями кожного осередку. Рушником вкривали паски, несучи їх 
святити до церкви на Великдень [6, c. 102]. Окремим видом 
рушників, які відомі лише на Луганщині, є рушники «діжни-
ки», які використовували для прикривання діжі [10, c. 40]. 

Рушники та «утиральники» різняться за розмірами, за техні-
ками ткання тканини і за оздобленням. Утиральники найчасті-
ше робили із гладкого безузорного шматка полотна, відірваного 
від сувою. Багатші родини мали спеціальні господарські руш-
ники невеликих розмірів (30×50 см) зі стриманим декором. На 
Гуцульщині такі рушники ткали найчастіше саржевими пере-
плетеннями. Декор розміщувався на повздовжніх кінцях. Такі 
рушники не позбавлені декоративних якостей і викликають чи-
малий інтерес. У міщанських хатах їх вішали над умивальника-
ми. Утиральники мають загальноукраїнський характер.  

Інакше виглядали власне рушники. Зокрема «кілкові» руш-
ники, характерні для центральних і північно-східних районів 
України та українського Полісся від Сумщини, Чернігівщини до 
Волині, були найбільші за розмірами. Такі рушники розвішува-
ли над віконними отворами, над одвірками та у простінках. Се-
редню частину рушника складали, перевішували на кілках, 
спадаючі донизу кінці надівали на прутик, щоб повністю пока-
зати орнаментовану частину. На Рівненщині і Волині, на Пів-
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нічній Чернігівщині і на Поліссі такі рушники мали вузьку ви-
довжену форму (1,5-2,1м×0,3-0,4 м). Орнамент розвивався по-
перечними смугами, залишалася незначна частина білого поля. 

Під кінець першої чверті ХХ ст. під впливом культурних 
зв’язків зі східними областями України рушники як постійний 
елемент інтер’єру поширилися в західних областях. До того 
часу на Львівщині та Західному Поділлі прикрасою стін, точ-
ніше образників і міжвіконних простінків, одвірків були штучні 
квіти. У Кам’янко-Бузькому районі Львівської області стіни 
розмальовували кольоровою глиною за допомогою естампів, 
вирізаних із прив’ялих картоплин. На Гуцульщині аналогічну 
функцію виконували нанизані на шнурки писанки [9, c.82]. 

Довжина рушників була різною. Найкоротші рушники – 
на Закарпатті (45×65). На них орнаментовано тільки один кі-
нець. Такі рушники розвішували не на стінах, а рядочком, на 
«грядці», над ліжком. Перекинута – прихована – частина ви-
ткана із пряжі гіршого сорту, іноді навіть із небіленої пряжі. 
Відкрита, зовнішня, видима частина займала дві третини 
довжини рушника і була вся переткана широкими узорчасти-
ми смугами. Очевидно, що таке виконання – пізнє нововве-
дення. Найдовші зі знайдених рушників мають довжину до 
шести метрів, це так звані житомирські «занавіски» та черні-
гівські перебірні рушники.  

Отже, як бачимо, рушник і утиральник – різні функціональ-
но предмети, хоча і споріднені, виконані з одного матеріалу – 
із лляних, конопляних чи бавовняних ниток. Рушник вплинув, 
звичайно, і на утиральник, що втілилося у звичаєвій життєвій 
нормі: «вставати раненько, вмиватися біленько», тобто встава-
ти до схід сонця, вмиватися непочатою водою та втиратися 
чистим білим рушником. Це також обряд, але вже інший – об-
ряд очищення, який постійно повторює сама людина. Пред-
мети тут зведені до мінімуму, зв’язки також: людина → вода 
→ утиральник. Дійство також пов’язане із Сонцем і з почат-
ком дня. Це, умовно кажучи, «мікрообряд», у якому функцію 
утиральника зведено до функції полотна. Він і знакується як 
частинка полотна.  

Сам же рушник, як свідчать результати мистецтвознавчих 
досліджень, ніколи не був річчю ужитковою. Від самого по-
чатку – від виникнення ідеї речі і створення – він, подібно до 
намітки, став священною річчю, опредмеченим символом, 
предметом ідеальним, сакральним [2, c. 87-103]. Цей висновок 
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підтверджує вся народна традиція. Упродовж багатьох століть 
рушник не змінював своїх функцій й навіть більше – такий 
кардинальний факт, як зміна релігії (християнство витіснило 
язичництво), не змінив сутнісного значення традиційного 
рушника. Рушник не десакралізувався і в християнські часи, 
як багато інших рукотворних предметів. Натомість він долу-
чився до найвищих сакральних символів і предметів нової 
християнської релігії – до свічки, хреста, ікони. 

Про це свідчить багато обрядів (весільний, поховальний, 
новосілля та ін.), це бачимо і в інтер’єрі українського житла та 
у храмі. Традиційний український рушник і сьогодні функціо-
нує в українському християнському храмі як священний 
предмет. Власні спостереження дають підстави стверджува-
ти, що в наш час відбувається актуалізація саме сакрального 
значення рушника (масове вживання у храмах, у храмових 
інтер’єрах; державний рівень обряду гостинності) [1, c. 330-
335]. Це дає змогу розглядати рушник як сакральний образ 
типологічно такого ж рівня, як і ікона. На типологічному рівні 
український рушник як сакральний символ синтезує, подібно 
до ікони, релігійні, естетичні й етичні принципи не тільки на 
рівні ідей, а й у предметному художньо-знаковому втіленні. 

Висновки. Отже, можемо стверджувати, що упродовж ти-
сячоліть рушник не змінював своєї функції. Змінилася релігія: 
на зміну язичництву прийшло християнство, але й ця визна-
чальна епохальна подія не змінила сутнісного значення тради-
ційного рушника. Рушник не десакралізувався і в християн-
ські часи, як багато інших рукотворних предметів, а своєю 
сакральною силою долучився до найвищих символів і предме-
тів нової християнської релігії. 

 Це дає підстави розглядати традиційний рушник як сак-
ральний твір народного мистецтва за всіма правилами мисте-
цтвознавчого і художнього аналізу, подібно до того, як мисте-
цтвознавча наука розглядає ікони за всіма законами іконо-
писного живопису. Вважаємо, що тільки на цьому шляху від-
кривається можливість наукового аналізу художньо-мистецьких 
особливостей традиційного українського рушника і тлумачен-
ня його семантики.  
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ІІІ. МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ 
 
 

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА  
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Анотація. У статті розглядаються проблеми, тенденції та 

перспективи спільної польсько-української мистецької спадщини у 
Харкові. 

Ключові слова: Польща, Україна, спадщина, мистецтво, проб-
лема, тенденція, перстпектива. 

 
З найдавніших часів польська й українська історія тісно 

переплітались. Не є винятком і Схід України, т. зв. Слобожан-
щина з її головним містом – Харковом. Тут і досі мешкають ти-
сячі українців з польськими коренями, серед яких є і представ-
ники відомих шляхетських родин. Однією з них є засновниця 
товариства польської культури в Харкові Юзефа Чернієнко, що 
походить зі стародавнього роду Гнєвошів. У місті працюють на-
щадки Гедройців, Квятковських, Шидловських і т. д. Їхні пред-
ки опинилися в Україні або ж в результаті переселення під час 
польських заворушень, коли їхня країна потрапила в залежність 
від російської корони, або ж у період, коли в культурному роз-
витку Харкова виникла гостра проблема у зближенні з європей-
ською освітою. Особливо це прослідковується на початку ХІХ ст., 
коли у місті було засновано перший в Україні університет 
(1805), попечителем якого став рідний брат польського графа 
Яна Потоцького граф Северин Потоцький, котрий залучив до 
викладання кількох польських вчених.  

Помітну роль у становленні мистецької освіти в Харкові ві-
діграв польський художник Бонавентура Клембовський. Уро-
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дженець Волині, професійну освіту він отримав в «навчальних 
закладах, відомих своїми вченими, мистцями і багатьма тала-
новитими вихованцями в інших галузях, – Кременецькому лі-
цеї і Віленському університеті» [1]. Завершивши її в Парижі у 
Антуана Гро і повернувшись в Україну, не позастав ні Креме-
нецького ліцею, ні Віленського університету, які були закриті, 
як розсадники вільнодумства, після польських революційних 
подій 1830-1831 років. З січня 1834 року Клембовський почав 
працювати викладачем малювання у Київському університеті, 
що тоді відкрився [2]. Утім у 1839 році був переселений на 
східну частину України у зв’язку з вилученням відтіля польсь-
ких елементів після страти в цьому році польського революціо-
нера С. Конарського [1]. Так мистець розпочав свою діяльність 
у Харківському університеті, де вчив малюванню студентів, 
поки не повернувся до Кременця у 1844 році. І хоча не збе-
реглося конкретних відомостей про систему навчання малю-
ванню в Харківському університеті, в якому на відміну від Ві-
ленського не ставилося завдання виховувати професійних ми-
стців, немає сумніву, що в особі Клембовського Харківський 
університет отримав талановитого і високоосвіченого майстра.  

Доробком спільної спадщини польського, українського і 
російського народів є творчість всесвітньо відомого мистця 
Генріха Семирадського (1843 – 2002). Саме на Слобожанщині 
народжувався його великий талант. У Харкові він закінчив 
гімназію, університет, захистив дисертацію, отримав міцні ос-
нови мистецької освіти у місцевого художника Дмитра Безпе-
речого, що дозволило йому вступити відразу до гіпсофігурного 
класу академії мистецтв у столиці Російської імперії – Санкт-
Петербурзі, що в академічній практиці зустрічалося досить 
рідко. Харківський вчитель Семирадського був учнем славно-
звісного Карла Брюллова, який залишався для нього непере-
вершеним авторитетом. З ним, його майстерністю пов’язував 
свої погляди на високе мистецтво, передаючи їх учням. Якщо 
«Брюллов не геніальний живописець, то вже, напевно, жоден з 
мистців не заслуговує такої назви» [3], – писав Семирадський 
своєму харківському вчителю у жовтні 1864 року невдовзі 
після вступу до Санкт-Петербурзької академії, бачачи в ньому 
однодумця. Таким чином, роки, проведені Семирадським у 
Харкові, і перші кроки в мистецтві, зроблені тут, стали для 
нього надзвичайно важливими в подальшому визначенні на-
пряму своєї творчої діяльності.  
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Навчаючись у столичній академії, Семирадський не пори-
вав зв’язків з Харковом. Брав участь у виставковій діяльності в 
місті. Дещо з його творів зберігається у Харківському художньо-
му музеї. Академічні рисунки майстра, що знаходяться в Хар-
ківській державній академії дизайну і мистецтв, протягом бага-
тьох десятиліть активно використовуються в навчальному про-
цесі як взірці високої професійної майстерності. За радянських 
часів масштаб творчості цього великого майстра розглядався 
офіційною наукою як менш достойне явище, аніж мистецтво 
російських передвижників, присвячене соціальній тематиці.  

Нині ставлення змінюється завдяки посиленню діалогу між 
польською та українською культурами. Відзначаючи його ефек-
тивність, не можна обійти увагою діяльність товариства польсь-
кої культури в Харкові, яке виступило ініціатором вшанування 
пам’яті митця з нагоди 100-річчя від дня його смерті восени 
2002 р., що супроводжувалось проведенням міжнародної нау-
ково-практичної конференції «Творча особистість Г. Семирадсь-
кого у контексті вітчизняної і світової культури», в якій взяли 
участь вчені України, Польщі і Росії. У с. Печеніги на Харківщи-
ні, де народився Г. Семирадський, митцеві було встановлено па-
м’ятник роботи харківського скульптора Сейфаддіна Гурбанова. 

Ще одним досить помітним явищем у художній культурі 
Харкова вже 1910-х років став польський мистець Болеслав 
Цибіс, родом із Вільно, учень відомого польського художника 
першої половини ХХ століття Тадеуша Прушковського. Яким 
чином Цибіс опинився в Харкові, відомостей, на жаль, не збе-
реглося. Втім відомо, що він був членом авангардного об’єд-
нання «Спілка Семи», виставка якого відбулася в 1917 році. 
На ній, за словами самих учасників, «демонструвалося декіль-
ка творів у чистому кубізмі» [4], зроблених ними. Цибіс демон-
стрував свої ліногравюри, що для Харкова на той час було но-
вим мистецтвом. Безумовно, він був одним з «найцікавіших 
творчих особистостей серед молодих харківських авангардис-
тів» [1]. Але в атмосфері суспільно-політичної ситуації, що різ-
ко змінилася, «Спілка Семи» розпалася. Коли у 1920-х роках у 
Харкові відновилася виставкова діяльність, Цибіса серед міс-
цевих художників уже не було. 

У кінці ХІХ ст. у Харкові працював видатний фотопортре-
тист поляк Альфред Федецький, який першим в Україні роз-
почав тут робити кінозйомки. Вивченням його діяльності нині 
займається харківський науковець Тетяна Павлова.  
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Про позитивні сучасні тенденції у ставленні до спільної 
польсько-української спадщини в Харкові свідчить і відро-
дження релігійного життя католиків міста, чому сприяло від-
новлення діяльності римсько-католицького собору Успіння 
Пресвятої Діви Марії, що є пам’ятником архітектури кінця 
ХІХ ст. Побудований за проектом харківського інженера поль-
ського походження Болеслава Міхаловського у 1887-1892 ро-
ках [5] та зберігаючи в архітектурі риси романтичної ідеаліза-
ції готики (базилікальна форма, висока готична дзвіниця, на-
ва має вікно-розу, перехрестя увінчане шпилем), за радянсь-
ких часів він поділив долю сакральних споруд в Україні будь-
яких конфесій: священнослужителів було розстріляно, а храм 
передано державним структурам. Правда, певною мірою йо-
му, можна сказати, дещо пощастило, бо на відміну від бага-
тьох православних храмів тут було розміщено не зерносхови-
ще або винно-горілчаний склад, а базу кінопрокату. 

Новий етап в духовному житті католиків міста настав з 
кризою тоталітарного режиму. У грудні 1991 року будівлю бу-
ло повернуто віруючим. Розпочалися відновлювально-рестав-
раційні роботи. У центральному вівтарі знову з’явилася мар-
мурова статуя Пречистої Діви Марії, яка знаходилась тут і ра-
ніше – до закриття собору за радянських часів. Віруючі пере-
ховували її, закопавши на 1-му міському цвинтарі. Коли тут 
було вирішено розбити молодіжний парк, студенти Харків-
ського художньо-промислового інституту (нині академія ди-
зайну і мистецтв) перенесли її, як витвір мистецтва, до цього 
навчального закладу. Переживши тут важкі часи, скульптура 
Пречистої Діви Марії знову «повернулась» до віруючих прихо-
жан, де їй і належить бути. 

Невід’ємною частиною католицьких храмів завжди була і є 
наявність вітражів. У Харкові цей вид мистецтва почав роз-
виватися відносно не так давно – з другої половини ХХ ст. За-
сновником харківської школи вітражу став колишній випуск-
ник Харківського художньо-промислового інституту Олександр 
Пронін (1934-2002). Опанувавши різноманітні вітражні техні-
ки, він разом зі своєю дружиною мисткинею Галиною Тищен-
ко виконав і встановив у громадських спорудах Харкова чи-
мало творів з кольорового скла. Але лише з відновленням ді-
яльності костьолу ці майстри отримали можливість працювати 
в архітектурному середовищі, споконвіку пов’язаному з віт-
ражним мистецтвом. Перші вітражні композиції, присвячені 
Успінню Богородиці, було встановлено у вівтарі у 1997 році. 
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Далі Пронін і Тищенко створюють все нові й нові вітражі. 
З північного боку цього однонавового собору з’являються сю-
жети, присвячені головним епізодам з життя Діви Марії – 
«Благовіщення», «Заручення», «Зустріч Марії та Єлизавети», 
«Різдво Господнє», «Стрітення Господнє», «Втеча до Єгипту». З 
південного – сюжети, що розкривають останні дні земного 
життя Ісуса Христа – «В’їзд до Єрусалиму», «Несіння Хреста», 
«Розп’яття», «Оплакування», «Покладання до гробу» і «Воскре-
сіння». Ще по шість вітражів, присвячених стовпам Церкви, 
розміщено у двох малих вівтарях. 

Над центральним вівтарем возноситься бронзове Розп’ят-
тя на дубовому хресті, виконане харківським скульптором 
Олегом Шевчуком, а на арці центральної частини знову ж та-
ки Проніним і Тищенко зроблено розпис на тему «Ангельські 
сили». Після передчасної смерті майстра монументального жи-
вопису Олександра Проніна над живописом склепіння цент-
ральної нави продовжувала працювати Галина Тищенко, яка 
виконала загалом 240 кв. м. розпису на тему «Славні таємниці 
святого Розарія», що розкриваються у сюжетах «Воскресіння 
Христа», «Вознесіння Христа», «Зішестя Святого Духа на Апо-
столів», «Небовзяття Пресвятої Діви Марії», «Коронування Сла-
вою Богородиці». 

Розписи західної стіни центральної нави виконав випуск-
ник Харківської академії дизайну і мистецтв Михайло Киба, 
який створив також і настінні композиції у притворі собору. 
Таким чином, собор Пресвятої Діви Марії в Харкові перетво-
рювався в осередок творів монументального мистецтва хар-
ківських майстрів, часом з польськими коренями, розкрива-
ючи перед прихожанами чистоту і святість віри, надаючи 
можливість відчути у храмі присутність Бога.  

На початку ХХ ст. в духовному житті харківських католи-
ків сталася знаменна подія: згідно з буллою Папи Римського 
Іоанна Павла ІІ «Od perpetuam memoriam» у східній частині 
України створено нову Харківсько-запорізьку єпархію, а со-
бор Успіння Пресвятої Діви Марії переведено у ранг кафед-
рального, що ставить перед ним нові важливі завдання у від-
родженні духовності. 

Спільна історія, що поєднала українців і поляків Харкова у 
багатьох культурних досягненнях, містить і трагічні сторінки, 
особливо за сталінських часів. За всі прорахунки і провали ко-
лективізації, індустріалізації, внутрішньої і зовнішньої політи-
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ки радянської влади в Україні з 1919 року, коли вона була 
встановлена, і до 1937 року відповідальність перекладалася 
на «українських буржуазних націоналістів» та їх посібників 
або ж польську розвідку. Було репресовано не лише тисячі 
українців. На період з серпня 1937 по березень 1938 року ли-
ше на одному єврейському цвинтарі у Харкові було поховано 
у спільних могилах 4363 особи польського походження, звину-
вачених у шпигунстві та диверсійній діяльності [6]. 

Апогеєм цієї кривавої вакханалії стала «Катинська спра-
ва». Зі Старобельського спецтабору (нині Луганська обл.), де 
утримувалися не лише польські генерали й офіцери, взяті в 
полон Червоною армією під час т. зв. «визволення» західної 
частини України і Білорусії на початку ІІ Світової війни, а й 
десятки всесвітньо відомих учених, до Харкова було пере-
правлено і тут розстріляно у 1940 році 3841 польських вій-
ськовополонених. Довгі роки правда про цю жахливу розправу 
НКВС залишалася невідомою для широкої громадськості. 

З падінням тоталітарного режиму було відкрито доступ до 
архівів НКВС і розголошено таємниці «Катинської справи». 17 
червня 2000 року в Харкові було відкрито цвинтар Жертв то-
талітаризму, а перед тим закладено освячений Папою Римсь-
ким Іоанном Павлом ІІ пам’ятний камінь. Кожної осені Харків 
стає місцем паломництва поляків, які приїжджають, щоб взя-
ти участь у траурній месі, на яку приходять і самі харків’яни. 
У листопаді 2008 року тут побував і молився польський режи-
сер Анджей Вайда – автор фільму, присвяченого катинській 
трагедії, однією з жертв якої став і його батько. 

Жертвою сталінської політики став і відомий у світі ук-
раїнський мистець – засновник цілої школи монументального 
малярства в Україні першої третини ХХ ст. Михайло Бойчук, 
який був вихованцем Краківської академії мистецтв. У Кра-
кові він формувався як майстер малярства, зблизившись з 
кращим цвітом польської творчої інтелігенції свого часу – мист-
цем Станіславом Виспянським, поетом Тадеушем Міциньсь-
ким, письменником Стефаном Жеромським, архітектором Ста-
ніславом Віткевичем – творцем т. зв. «закопаньського стилю». 
У 1937 році Михайло Бойчук був розстріляний разом зі своїми 
найвидатнішими учнями. Долю Михайла Бойчука поділила і 
його дружина польського походження Софія Налепинська – 
засновниця яскравої школи ксилографії в Україні. Вивченню 
їхньої творчої спадщини присвячена монографія автора цієї 
статті «Графіка бойчукістів» (Харків – Нью-Йорк, 2002). 
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Позитивні тенденції у ставленні до спільної польсько-укра-
їнської спадщини в Харкові, що прослідковуються за останні 
15 років, багато в чому є результатом активної діяльності у 
місті товариства польської культури на чолі з Юзефою Черні-
єнко, історія якого розпочалася у 1991 році, коли до його 
складу входило лише 30 членів з мешканців міста польського 
походження. Нині цей центр відвідує біля тисячі харків’ян. 
Чимало робиться з вивчення мови, народних звичаїв поляків. 
Щорічно товариство проводить дні польської культури, органі-
зовує святкування ювілеїв її великих представників – Адама 
Міцкевича, Станіслава Монюшко, Юліуша Словацького, Фреде-
рика Шопена, Папи Римського Іоанна Павла ІІ та ін. 

Одне із завдань товариства – пошук відомостей про поля-
ків, які мешкали в Харкові протягом його історії, та вивчення 
їхнього внеску в розвиток науки, культури в цьому регіоні Ук-
раїни. Деякі матеріали такого характеру опубліковані в часо-
писі «Polonia Charkowa» – першому післявоєнному виданні в 
Україні польською мовою, що здійснюється силами товарист-
ва. Останнім часом і харківське радіо почало приділяти біль-
ше уваги спільній польсько-українській спадщині, проблемам 
її вивчення і збереження, чому присвячено чимало радіопере-
дач Ірини Мироненко. 

Поширення уваги в суспільстві до польської культури та її 
місця і значення в історії Харкова не могло не відбитися на ді-
яльності освітніх закладів. Нині Харківський національний пе-
дагогічний університет імені Г. С. Сковороди готує фахівців-
філологів з викладання водночас української і польської мови, 
вивчення якої розпочалось в кількох школах міста і області. 
Поширюється обмін студентів і школярів Харкова та навчаль-
них закладів Польщі. Всі ці позитивні тенденції були б немож-
ливими без активної, всебічної підтримки польського консуль-
ства у Харкові. 

А сама увага до спільної історії, спільних досягнень і поми-
лок, прагнення їх проаналізувати і подолати на основі взаємо-
поваги допоможе в майбутньому запобігти тих негативних 
явищ, що ставали на перешкоді в історії стосунків між поль-
ським і українським народами. Як вчив Папа Іоанн Павло ІІ, 
ХХІ століття повинно стати «цивілізацією любові». 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню історичного жи-

вопису в закарпатському малярстві другої половини ХХ століт-
тя. Загальні тенденції розвитку живопису Закарпаття після воз-
з’єднання із радянською Україною значно розширили межі цього 
жанру та позначились взаємовпливами і взаємопроникненням по-
бутового й історичного живопису. На конкретних прикладах твор-
чості закарпатських художників робиться спроба означити те-
матичні межі та особливості динаміки розвитку цього жанру в 
крайовому малярстві. 

Ключові слова: історичний живопис, побутовий живопис, те-
матична картина, взаємозв’язок, традиція. 

 
Однією з характерних рис українського образотворчого 

мистецтва другої половин ХХ століття став вільний розвиток 
всіх стилів і жанрів живопису. Історичний живопис, будучи 
динамічним і складним поняттям, до початку XXI століття не 
зберіг чистоти і меж жанру, що пояснюється тенденцією до 
стирання кордонів між жанрами, розмиванням понять «ху-
дожність» і «мистецтво». Сьогодні відбувається переоцінка міс-
ця історичного жанру в мистецтві, який радянські мистецтво-
знавці визначали одним з найвпливовіших серед усіх образо-
творчих жанрів, що відтворює перед глядачами події, особи, 
взаємовідносини людей, відображаючи уявлення про час і йо-
го героїв, допомагає краще зрозуміти минуле. У закарпатсько-
му малярстві ХХ століття існує великий комплекс живописних 
творів, який майже не досліджений з точки зору відображен-
ня та інтерпретацій в них історичних подій, що дає підстави 
наголосити на актуальності зазначеної теми.  

Аналіз живопису Закарпаття другої половини ХХ століття 
років дозволяє зауважити посилену увагу митців до відтво-
рення історичних подій у крайовому малярстві. При цьому, 
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переосмислення подій минулого в історично-соціальному кон-
тексті у закарпатських художників було невіддільним від заці-
кавленості митців життям та побутом свого народу. Наше до-
слідження є спробою заповнити цю прогалину та відобразити 
особливості взаємодії і взаємопроникнення жанрового та істо-
ричного жанрів в закарпатському малярстві 1945-1991 років. 

Багатозначним явищем в українському образотворчому 
мистецтві історичний живопис став у другій половині XIX ст. 
Цей факт був викликаний глибокими соціальними причина-
ми, посиленими зростанням напруженої визвольної боротьби 
українського народу. Майже на сто років пізніше складна й 
багатозначна історія Закарпаття стала об’єктом зацікавлення 
митців. Значним поштовхом у цьому процесі було возз’єднан-
ня Закарпаття з Радянською Україною у 1945 році, що спону-
кало розвиток історичної картини як цілісного художнього ор-
ганізму. Суспільні зрушення, прагнення до національного са-
мовизначення стимулювали художників до створення картин 
на теми закарпатської історії.  

Відсутність професійного художницького середовища в 
Закарпатті, що у середині ХІХ століття входило до складу Авст-
ро-Угорської імперії пояснює орієнтацію місцевих художників 
на процеси, що відбувалися в угорському мистецтві. На хвилі 
нових перетворень в післяреволюційний період в Угорщині 
виникли сприятливі умови для розвитку національної худож-
ньої традиції. У цей період творчість багатьох художників бу-
ла присвячена революційним перетворенням та іншим змінам 
в соціальному та політичному житті Угорщини, пов’язаним із 
революційними подіями 1848-1849 років. Частина художни-
ків зверталась до теми історії, адже під псевдонімом минулого 
відображались події, що були актуальними. У картинах худож-
ники наголошували на громадянському обов’язку та засуджу-
вали чужоземний гніт Австрії.  

Cлід відзначити, що чотири великі майстри угорського ре-
алістичного мистецтва (в тому числі історичного жанру) тією 
чи іншою мірою напряму були пов’язані із Закарпаттям.  

Мігай Мункачі – найвидатніший представник угорського 
реалізму кінця ХІХ століття, який народився в Мукачеві у 1844 
році. (Мункачі з угорської – «Мукачівський».) Уже ранні роботи 
присвячені революційним подіям в Угорщині 1846-1849 років 
(«Бій під Ішагесом» (1867), «Жінки скубуть корпію» (1871)). Ши-
року відомість художнику принесла картина «Камера смертни-
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ка. Останній день засудженого до смерті» (1869), яка отримала 
золоту медаль Паризького салону в 1870 році. Монументальна 
композиція про події із давнього минулого угорського «Знайден-
ня батьківщини» (1893) відображала зустріч угорських кочови-
ків на чолі з Арпадом із київськими князями [7, с. 7]. 

Багато робіт, присвячених подіям угорської революції, зна-
ходимо в Імре Ревеса – учня Мігая Мункачі, одного з найви-
датніших представників угорського реалізму кінця ХІХ ст. 
Життя художника було тісно пов’язане із Закарпаттям. Він 
часто приїжджав у Севлюш (сьогодні – Виноградів), а серед 
його вихованців у Будапештській академії мистецтв були 
майбутні фундатори крайової школи живопису – Й. Бокшай 
та А. Ерделі. Класикою угорського мистецтва в історичному 
жанрі стали «Петефі серед народу», «Петефі в таборі Бема», 
«Вимагаємо хліба» [7, с. 10], а робота «Дезертир» є окрасою 
збірки Закарпатського обласного художнього музею. 

Певне пожвавлення ситуації спостерігалося в мистецтві 
Закарпаття на межі ХІХ-ХХ століть. Не відходячи від доміну-
ючої релігійної тематики, в станковому живописі все більш 
проявлявся світський характер. Ознаки історичного жанру 
знаходимо у творах Гната Рошковича. Навчаючись у Буда-
пештській Академії художеств у видатних угорських історич-
них живописців Д. Бенцури та Б. Секея художник опанував 
традиції реалістичного живопису [9, с. 21]. «Св. Мефодій і Ки-
рило – апостоли слов’ян» (1876) – один з найвідоміших творів, 
де зображені історичні особи. Лики святих – приклад слов’ян-
ського типу обличчя. Художник уникає офіційної парадності, 
що була властива жанру портрету в Угорщині та створює об-
рази тонкі за психологічною характеристикою.  

Бажанням оцінити і візуально представити окремі події з іс-
торії Закарпаття можна побачити у батальних композиціях Дю-
ли Іяса на початку ХХ століття. Серед кращих у цьому жанрі 
картина «Біженці». У творі художник відобразив події І світової 
війни, проте, домінуючим у композиції був етнографічний під-
хід, що заважало глибинному розкриттю ідеї [9, с. 34]. 

На початку ХХ століття художники Закарпаття подають 
історичну тему у межах релігійно-реалістичної образної систе-
ми. Значна частина сюжетних ситуацій в іконописі та мону-
ментальному живописі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. виявляє історич-
ний підхід у зображенні біблійних подій. Реалістичне відтво-
рення простору, намагання передати матеріальність предмет-
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ного середовища, народний типаж обличчя – ознаки вияву 
конкретно-історичних тенденцій у релігійній тематиці живо-
пису Закарпаття на межі століть. 

Після розпаду Австро-Угорщини у вересні 1919 року за Сен-
Жерменською угодою Закарпаття як автономна одиниця уві-
йшло до складу новоствореної держави – Чехословацької рес-
публіки під назвою «Підкарпатська Русь» [4, с. 5]. Завдяки діям 
чехословацького уряду, його ліберальної політики щодо інших 
слов’ян, ситуація в культурі та мистецтві краю значно зміни-
лася. Чехословаччина проводила в регіоні широкомасштабні 
акції на модернізацію політичного, економічного та культур-
ного життя населення. Були створені якісно нові умови для 
розвитку всіх національностей, що проживали на території 
краю: українців (русинів), угорців, німців, румунів, поляків, 
євреїв та ін. [2, с.132].  

Охоплена почуттям національної гідності, інтелігенція краю 
отримала широкі права і можливості для розвитку національної 
культури, розгорнула активну роботу по збиранню і вивченню 
народної творчості. Важливим фактором пожвавлення фольклор-
но-етнографічної діяльності в регіоні стали громадсько-культурні 
діячі з Галичини, Наддніпрянської України, Праги [11, с. 525]. 

Одним із перших чеських мистецтвознавців, якого заціка-
вила як об’єкт історичного дослідження Підкарпатська Русь був 
Флоріан Заплетал. Він був першим чеським журналістом, який 
інформував чеську громадськість безпосередньо із Закарпаття 
про події цього краю. Обіймаючи посаду секретаря та першого 
радника у військових справах першого губернатора Підкарпат-
ської Русі Юрія Жатковича, він став одним із найвизначнішим 
дослідником церковної архітектури Закарпаття у першій поло-
вині 20-х років ХХ ст. Йому вдалося здійснити 14 подорожей по 
Підкарпатський Русі та сфотографувати давні пам’ятки дере-
в’яної архітектури. Ф. Заплетал написав багато статей і науко-
вих публікацій, де розглядав закарпатську церковну дерев’яну 
архітектуру як продукт роботи народного генія закарпатського 
селянства, створений на території органічного схрещення двох 
відмінних культур: східної і західної. 

Вацлав Фіала – чеський художник, етнограф, що декілька 
років провів на Закарпатті, вивчаючи народне мистецтво 
краю. Упродовж 1936-1937 років митець разом із родиною піш-
ки мандрував гірськими заклунками краю. У горнилі творчого 
осмислення побачене переплавилося майже у 200 живописних 
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полотен і графічних малюнків, яких автор публічно не вистав-
ляв [8, с. 76]. Йому вдалося уникнути однобічності у змалюванні 
життя закарпатців. Він дотримувався історичної точності у зоб-
раженні етнографічних деталей, що на думку багатьох дослідни-
ків витікає з традицій чеського образотворчого мистецтва, зок-
рема, спостерігається у творчості Й. Манеса, М. Алеша, М. Шва-
бінського та інших.  

На основі закарпатських студій у 1940-х один з найвидат-
ніших майстрів чеського реалістичного мистецтва виконав се-
рію «Давньослов’янське життя», що ілюструвало історичний 
розвиток матеріальної культури українців. В той же час В. Фі-
ала став автором ілюстрацій до роману І. Ольбрахта «Микола 
Шугай, розбійник», які стали безцінним історико-етнографіч-
ним матеріалом, в якому реалістично відтворене життя закар-
патських українців [10, с. 366].  

 

 
 

Федір Манайло. В’їзд у Єрусалим. 1930-ті рр. 
  
Досліджуючи довоєнний період закарпатського живопису 

констатуємо, що формування мистецьких вподобань на За-
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карпатті базувалося переважно на народному мистецтві. Ор-
ганічний контакт з фольклором в усіх його проявах – основна 
риса, що спостерігається і у проявах історичного жанру в об-
разотворчому мистецтві Закарпаття у І половині ХХ століття.  

Аналіз творчості засновників регіональної школи живопи-
су та їхніх учнів у 1930-40-х рр. дозволяє зауважити чітку ди-
ференціацію жанрів живопису, де домінуючі позиції займає 
пейзаж. Загальне зацікавлення вивченням етнографії краю 
проявилося у жанрових композиціях, що носили інформатив-
ний, а згодом й соціальний характер. Прояви історизму у жи-
вописі краю і на цей час є доволі кволими і проявляються у 
низці портретів («Портрет протоієрея В. Гаджеги», 1930-ті рр., 
«Портерт Єпископа Гебея», 1937 р., «Портрет єпископа Стой-
ки», 1934 р. Й. Бокшая; «Портрет губернатора К. Грабаря», 
1930-ті рр. невідомого автора тощо). З точки зору наступності 
історичного жанру, звернення художників до відтворення іс-
торичних подій в прямому їх віддзеркаленні у міжвоєнному 
Закарпатті були реалізовані як «ідея історичної народної па-
м’яті», що дозволяє говорити про синтез жанрів (жанрового та 
історичного зокрема) живопису в образотворчій практиці краю. 

Новий етап розвитку закарпатської художньої традиції по-
в’язаний із входженням Закарпаття до Української РСР. Мисте-
цтво краю опинилося в ситуації, коли потрібно було дотриму-
ватися сталінського заповіту «спільного і єдиного». Новій владі 
вкрай необхідними були пролетарські митці – «товариші-ху-
дожники». Керуючись апробованими методами в закарпат-
ське мистецтво вживлюється геть іншородне тіло – соціалістич-
ний реалізм, основними вимогами якого було «правдиве, істо-
рично-конкретне зображення дійсності у її революційному роз-
витку (із статуту Першого Всесоюзного з’їзду радянських пис-
ьменників (17 серпня – 1 вересня 1934 р.). Саме в цей час між-
жанрова взаємодія побутового та історичного живопису знач-
но розширила параметри морально-етичної проблематики, а 
ідея спадковості поколінь набула громадянського характеру.  

Уже в 1945 році на першій обласній виставці з’явилося 
кілька творів, присвячених конкретній історичній події – ви-
зволенню Закарпаття в 1944 році від угорсько-фашистських 
загарбників. При цьому слід зауважити, що у період 1939-
1944 років Закарпаття територіально входило до складу Угор-
щини, яка у ІІ Світовій війні була в коаліції з Німеччиною. Ця 
тема особливо плідно розроблялася в тематичній картині із се-
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редини 1940-х років. Художники висловлювали єдиний порив 
народу в боротьбі за нове майбутнє, що проявлялося в «хоро-
вих» композиціях сцен зборів та мітингів.  

«Хоровий» початок проявляється у роботах «Зустріч визволи-
телів», «Мітинг миру» (1945) Ф. Манайла, «Зустріч радянської ар-
мії на Закарпатській Україні» (1945) А. Борецького. На тлі укра-
їнського офіційного мистецтва, що визнавало лише одну «пе-
редвижническую традицію», картини закарпатців відчутно ви-
різнялися західноєвропейськими впливами. Так, Манайло важ-
ливу історичну подію подавав як веселе народне гуляння, де у 
коловороті яскравих динамічних плям проступають узагальнені 
фігури селян. Картина більше нагадує народний стінопис, роз-
мальовку дерев’яних скринь, ніж велично-епічний твір. Звер-
нення Ф. Манайла до обрядових сюжетів завжди мало складне, 
багатошарове символічне навантаження. У кожній з подібних 
картин ідеться не про події приватного життя, а про якийсь пе-
реломний момент в історії цілої людської спільноти – верховин-
ців, усіх закарпатців, а то й цілого людства. У картині А. Боре-
цького проявилась пантеїстична концепція творчості художни-
ка, що в ті роки набула монументального звучання, не втрачаю-
чи при цьому ліризму та імпресіоністичної чуттєвості довоєн-
них років. Добре знання побуту верховинців, тонке відчуття йо-
го етнографічних особливостей зумовили національний колорит 
і задушевність цього полотна, складного і нешаблонного за ком-
позицією, з поетичним відтворення стану природи. 

В умовах офіційної мистецької політики, слідуючи ідеоло-
гічному замовленню та вимогам часу, протягом кін.1940 –
поч.1950-х років художники створювали сюжетно-тематичні 
картини, в яких відображали історичні віхи часу. Ідеологічний 
вплив деформуюче впливав на трактування історичних подій, 
відтворюючи їх у дусі гіпертрофованого пафосу. Підтверджен-
ням цих процесів є твори А. Борецького «Про великі будови 
комунізму», 1950 р. та А. Ерделі «Лікнеп»,1947 р. [13]. Нехту-
вання істиною призводило до художніх втрат, порушення іс-
торичної правди вело до втрати образної достовірності, зни-
ження естетичного і морального впливу твору.  

Ідейна спрямованість та програмність офіційного мисте-
цтва висунули на перший план тематичну картину. Цей жанр 
живопису став провідним у малярстві та найповніше відбивав 
основоположні риси радянської епохи. У дослідженні Г. Юхим-
ця знаходимо аналіз семантики жанру тематичної картини. 
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Дослідник стверджував, що формування жанру відбулось на 
базі дореволюційного реалістичного мистецтва, а саме побуто-
вого, історичного та батального живопису [12, с. 3]. Чітко озна-
чені тематичні жанрові кордони охоплювали відображення 
радянського способу життя, революційних перемін, героїки 
минулого та сучасності. Серед особливостей «нового явища у 
мистецтві» дослідник виділив ідейну насиченість, глибину ху-
дожнього аналізу життя й людських характерів та пристрасне 
звернення до глядача. 

Приклад відображення радянського способу життя, кар-
динальних змін та сучасності знаходимо у творчості А. Коцки 
початку 1950-х років. При зовнішніх ознаках побутовості сю-
жету в картинах «Казка», «Читають книжку» та «За читанням» 
у житті закарпатців помітні якісні зміни. В основі сюжету 
творів – процес читання. Сучасність як момент втілення істо-
ричних перемін у побуті простих селян прослідковується у по-
силеному акцентуванні процесу читання та одязі (піонерські 
хустки, вдягнені поверх вишиваних сорочок або дівчата у 
червоних хустках). В інтер’єрі верховинської хати на картині 
«За книгою» відображення часу знаходимо у появі радіо, книг 
та журналів на шафі.  

Послаблення ідеологічного пресингу після смерті Й. Сталі-
на, для закарпатських митців стало часом виходу на всеукра-
їнську та всесоюзну художню арену. Якщо для решти україн-
ських митців ці часи характеризувалися певною лібераліза-
цією та послабленням ідеологічного пресингу, то для «наймо-
лодших» учасників художніх процесів на Україні – це час пре-
зентації регіональної школи живопису, основа якої була сфор-
мована на поєднанні модерних традицій європейського живо-
пису та народного мистецтва краю. 

Першоосновою образних пошуків було прагнення зробити 
свої відкриття в історії. Починаючи із 1957 року на виставках 
з’явилися роботи з більш об’єктивним трактуванням подій. За-
карпатські художники активно використовували художні тра-
диції, що в першу чергу помітно у проявах фольклорно-етно-
графічних мотивів. Суспільний інтерес до історії, з’єднавшись 
з прагненням художників дійти до витоків подій і характерів 
героїв, затвердило людину головною фігурою історії. «Ненав’яз-
ливий національний колорит, що був наслідком правдивості 
відтворення реального життя» [6, с. 291] відображали твори по-
бутового живопису. Митці, які залишилися вірними традиціям 
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української жанрової картини, відверто нехтували у творах 
декларативністю у розкритті сюжету, акцентуючи увагу не на 
ідейності, а на людині та її почуттях. 

У період кін. 1960-1970-х років при всій неоднозначності 
процесів суспільного розвитку, відбувається помітне пробу-
дження історичної самосвідомості, що особливо проявилося 
поступовим ствердженням ідеї історичної пам’яті. В структурі 
живописних творів ця тенденція втілювалася в прямому зоб-
раженні історичних сюжетів та прагненні митців поєднати 
минуле з сьогоденням. Картини цього періоду позначені зрос-
танням масштабності образів, містили риси розвиненою сю-
жетної драматургії, романтичної, символічною, фольклорної 
інтерпретації художнього документалізму.  

Помітно зросла зосередженість закарпатських митців на 
ідеологічних завданнях, що поступово впроваджувало партій-
не керівництво. Саме у 1970-х роках у закарпатському живо-
писі активно прозвучала тема ІІ Світової війни. В образно-ху-
дожньому трактуванні тема війни у закарпатських митців не 
стала своєрідним продовженням меморіальної традиції. На 
відміну від інших українських митців, їхня творчість не зупи-
нялася на документальному цитуванні історичних фактів, а 
створювала узагальнене рішення народного життя.  

У крайовому історичному живописі воєнна тематика най-
активніше прозвучала в різноманітних сюжетах визволення 
Закарпаття. У порівнянні із картинами перших повоєнних ро-
ків у 1970-х стверджувалась героїчна здатність людини вли-
тися у творення нової дійсності, активне прилучення до нової 
історії. Це підтверджують картини Е. Медвецької «Хліб визво-
леним братам» (1975), М. Медвецького «Мукачево. 26.11.1944 
року» (1975), В. Микити «Зустріч братів-визволителів у с. Рако-
шино» (1975), «Зустріч братів визволителів із трудящими За-
карпаття» (1978), Ю. Герца «Весна перемоги» (1978), М. Ігна-
тика «День визволення» (1974), П. Фелдеші «Зустріч червоної 
армії на Закарпатті» (1978). Головним героєм у творах зали-
шився верховинський народ. Увага до етнографічних та побу-
тових деталей надавала гуманістичного звучання композиціям. 
Ознаки часу бачимо в атрибутах радянської влади – червоних 
прапорах або одиничних постатях військових та техніки. 

Окрему групу становлять твори, сюжет яких побудовано 
на розгортанні конкретних трагічних події. Для творів цієї 
групи характерний принцип документалізму у відтворенні 
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сюжету. Велику увагу розробці цієї теми приділив у творчості 
народний художник України, академік АМ України Володи-
мир Микита. «Казнь шести патріотів у 1942 році угорськими 
фашистами у дворі Ужгородських казарм» (1979), «Страта ви-
ноградівських підпільників у 1944 році» (1972), «Страта під-
пільника» (1976), «Страта О. Борканюка» (1974) – картини, ви-
конані на замовлення для різних офіційних установ не місти-
ли у собі пафосу та бажання гіперболізувати подію.  

При цьому художник зумів не зрадити своєму творчому 
кредо. Стилістика його полотен вражає лапідарністю вира-
жальних засобів: стриманий колорит, суха й жорстка фактура 
поверхні картин посилюють інтелектуальну напругу та психоло-
гізм творів. Саме ці ознаки були характерні для «суворого сти-
лю», що у 1960-1970-х був досить розповсюдженим на теренах 
Радянського Союзу. Воєнна тематика органічно поєднувалась із 
вимогами цього стилю. Це був своєрідний протест проти засил-
ля соціалістичного реалізму, можливість певного творчого екс-
перименту, відповідно до вимог часу [3,163]. Саме в ці роки з’я-
вились «Реліквії Бресту» (1968) В. Рижих, «Брати. 1941 рік» (1967) 
М. Вайнштейна, «На місці минулих боїв» (1964-1965) І.-В. Задо-
рожного чия творчість представляла перші пошуки нонконфор-
міського мистецтва в Україні в період відлиги.  

Твори Олександра Бурліна становлять окремий пласт у ви-
світленні героїв воєнних років. Учасник оборони Сталінграда, 
Харкова, Полтави, Румунії, Угорщини та Австрії [1] протягом 
усієї творчості звертався до теми воєнних подій. «Тривожні 
дні Сталінграда» (1974), «Фашистів вибито із Енська» (1970), 
«Шляхи перемоги» (1975) – композиції, які глибоко розкрива-
ють душевні переживання і почуття людини – учасника бойо-
вих дій. Звичайне в його творах набуває особливої значимос-
ті, а реалістичне трактування подій сприймається поза часом 
та стає загальнолюдським. Такий підхід до теми не був харак-
терним для закарпатських художників, що обумовлено не тіль-
ки віддаленістю Закарпатського краю від лінії фронту, а й пе-
рипетіями долі тих, хто брав участь у війні не з «тієї» сторони. 

Однак більшість живописних творів 1960-70-х відповідали 
вимогам офіційного мистецтва. Участь художників у числен-
них ювілейних чи приурочених до дат виставках вимагала 
відповідності ідеологічним настановам. На тлі життєправдивої 
проблематики історико-революційні полотна, портрети вождів 
різних рангів, надуманий пафос історичних перемог сьогодні 
виглядають мертвими та фальшивими. Прикладом історичної 
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невідповідності є твори, присвячені відвідинам вождем про-
летаріату В. І. Леніним Закарпаття або реакція жителів Верхо-
вини на революційні події в Росії 1917 року. «1919 – в русин-
ську червону дивізію» М. Медвецького (1974), «Закарпатці до 
Леніна» (1977), «В. І. Ленін серед селян» (1970) В. Микити – жи-
вописний оксюморон історії Закарпаття. Подеколи історична 
картина набувала рис плакатності та агітаційного мистецтва, 
як це побачимо у композиціях «Шляхом Жовтня» (1978) В. Са-
бова та «Вістка про революцію» (1977) П. Балли. Однак і в цих 
творах художники вигадані «реальні події» поєднували із етно-
графічними елементами. Романтика гір, епічна велич природи 
краю, краса людей надавали певної реалістичності картинам, 
що часом важко визначити де закінчується фантазія худож-
ника і починається реальне життя. 

Серед історично-жанрових полотен кінця 1970-х років ви-
діляються твори виконані на замовлення Ужгородського му-
зею атеїзму, відкритому в 1979 році в обласному центрі За-
карпаття. Ідея створення на базі відділу Закарпатського крає-
знавчого музею окремої тематичної інституції виникла у 1978 
році. Будівля Покровської церкви на 11 років (1979-1990) ста-
ла «прихистком» для унікальних історичних церковних релік-
вій XVІІ-ХІХ ст. Формування тематичних експозицій вимагало 
ілюстративного ряду. На замовлення музею атеїзму було вико-
нано близько 15 картин тематичних композицій, що відтворю-
ють конкретні постаті та події з історії Закарпаття.  

«Урок катехізису» Ф. Манайла, «Андрелла у Мукачівській 
темниці» В. Сабова, «Страта Д. Дожі» М. Медвецького, «Страта 
патріотів-атеїстів» («Урок атеїзму»), «Страта куруців» В. Мики-
ти – яскравий приклад «чистого» історичного жанру в живо-
писі Закарпаття. Методом художнього узагальнення – від на-
ївної символіки та алегорій до розгорнутої розповіді – худож-
ники створили документальні відтворення окремих подій та 
фактів. Використання досягнень суміжних жанрів, що впли-
нуло на розширення суспільної проблематики бачимо у творах 
«Похоронна процесія» Е. Контратовича, «Життя у горах» Ф. Ма-
найла, «Проводи на полонину» В. Скакандія. Композиції виріз-
няються цілісністю задуму, стриманою патетикою, з прита-
манним для митців заглибленим пізнанням національного ха-
рактеру закарпатців.  

1980-ті – період, коли досягнення історико-жанрового жи-
вопису 1970-х років розчинилися у хвилі конформізму. У тво-
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рах все помітніші втрати уважного ставлення до деталей, чи 
то історичний костюм, чи народний інтер’єр («Захист міста 
Севлюща у 1919 році від інтервентів» М. Медвецький (1980), 
«Велике переселення мадярських племен у Карпатах» (1981-
1984), «В тридцяті роки. Останнє коло Данте – вони вороги 
народу» (1985-1990) О. Бурліна). Розлога епічна композиція 
змінюється репортажним висвітленням. Характерний у всі ча-
си для закарпатського живопису фольклорно-етнографічний 
струмінь набув оновлення типологічних і художніх форм. У 
творах чітко прослідковувався взаємозв’язок людини і часу в 
тісному контексті суспільнозначущих ідей. На противагу істо-
рично-побутовій з’явилися сюжети про новобудови та інду-
стріальні пейзажі, що до кінця 1980-х витісняють цей жанр із 
закарпатського живопису. 

Творчість вищеназваних художників у ІІ пололовині ХХ сто-
ліття стала суттєвим внеском у скарбницю культури Закар-
паття. Історична тема в їхніх творах виокремилась у самостій-
ний жанр. Незважаючи на жорсткі вимоги соціалістичного 
реалізму картини на теми з історії Закарпаття відрізнялися 
тонким колоритом, були проникнуті любов’ю до народу, ша-
ною до його побуту, традицій і звичаїв минулого.  
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Анотація. Автор робить спробу вибудування власної концеп-
ції художнього образу, пояснення його енергетики, укоріненої в ко-
лективному підсвідомому; спираючись на вчення психоаналітиків, 
доводить, що митець – це своєрідний інтерпретатор «душі тися-
чоліть». Наголошується на важливості культурного та професій-
ного досвіду митця в процесі творення художнього образу. 

Ключові слова: художній образ, енергетика образу, колектив-
не підсвідоме, архетипи колективного підсвідомого, оптимальна 
організація мистецького твору. 

 
На цей час існує кілька концепцій образу в мистецькому 

творі, у вітчизняній традиції здебільшого розглядають образ 
як основу творчості в конкретній галузі мистецтва, специфіч-
ну форму відображення. У широкому розумінні – це весь твір, 
у вузькому – найменша художня «клітина» твору. Вчення 
Фрейда-Юнґа [4; 5], на нашу думку, найбільш точно передає 
розуміння образу як своєрідного енергетичного згустку, що 
бере свої початки з підсвідомого. А концепції образу як пер-
шопочатку мистецтва, напрацьовані в сучасному літературо-
знавстві, багато в чому піддатні і для інструментарію дослі-
дження інших видів художньої творчості. Адаптація їх до та-
кого завдання і є метою нашої статті. 

На думку Г. Клочека, «…вивчення закономірностей функ-
ціонування твору як генератора художньої енергії неможливо 
здійснити без найуважнішого вивчення засобів, які цю енер-
гію генерують» [2, с.18]. У власній концепції виходимо з того, 
що митець повинен привернути увагу до свого твору, а спо-
живач повинен виділити його твір з-поміж інших на основі 
наступних критеріїв: 

 оригінальність форми;  
 оригінальність змісту; 
 оригінальність форми і змісту водночас. 
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Під оригінальністю розуміємо новаторство, небуденність, 
невідповідність усталеному стереотипу. Іншими словами, зу-
стріч із твором мистецтва – зустріч із відкриттям, твір мисте-
цтва змушує не просто задуматись – він спочатку сколихує 
емоційно, впливаючи на підсвідоме, а вже звідти – на свідо-
мість, а не навпаки. 

До оригінальності форми відносимо індивідуальний стиль, 
притаманний твору від автора як спосіб вираження; компози-
ціонування з уже відомого чогось свого; винайдення раніше 
невідомого тощо. 

До оригінальності змісту відносимо винайдення автором 
своєї теми або віднаходження в уже звичній темі незвичної 
проблеми, а також вираження теми через неповторний образ 
чи комбінацію їх як елементів неповторного цілого, винайден-
ня проблематики, актуальної для кожного і пов’язаної з конк-
ретним часом, проте водночас і вічної – незалежної від часу і 
території. 

 Художній образ, як відомо, наділений своїми особливостя-
ми: йому притаманна узагальненість, конкретність, умовність, 
цілісність, емоційність. 

Творчість митця – це вічний пошук гармонії у змісті і у 
формі, в поєднанні деталей у гармонійне ціле. Працюючи над 
твором, митець постійно перебуває в ситуації вибору, вибір 
присутній уже в час визріваня задуму, «проектування» май-
бутнього твору. Вибір теми, постановка завдань, як і вибір оп-
тимальних засобів, виражають талант митця: «Силу … таланту 
засвідчує та невідступність, з якою митець прагне дійти опти-
мального, найбільш точного варіанта» [2, с. 18]. 

Завдання митця – передати в конкретному вічне, типове, 
тому справжній митець – завжди філософ, він через інтуїцію 
уловлює і передає ієрархію речей, важливу людині, а також 
виступає виразником гармонійності всесвіту. Іншими слова-
ми, віднайдення гармонії у хаосі світу, «зчитування» законів 
всесвіту – ще одне завдання мистецтва і митця, хоч воно бу-
ває не усвідомлене конкретним автором. Інколи, проте, від-
найдена автором гармонійність іде в розріз із загальоприйня-
тою – таких митців називають «бунтарями», «провокаторами», 
«руйнівниками» усталених норм, їх не розуміють у своєму часі, 
роблять по-справжньому оцінку їх відкриттів уже згодом, з 
позиції нових реалій. 
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Якщо твір, яким митець дивує, виділяється з кола йому 
подібних, «засвічується» в сприйнятті споживача-реципієнта, 
то це означає, що в ньому пульсує енергія, здатна викликати 
резонанс. Свого часу ще Гегель заявляв про «минущий харак-
тер мистецтва», що пов’язано з «живучістю» цієї енергії – вона 
різнотривала. Є твори, що тільки на певний період активізу-
ють реципієнта своєю енергією, наприклад, у часи бурхливих 
змін у суспільстві верх брало мистецтво на догоду суспільним 
ідеям (яскравим прикладом цього може бути шлягер «Разом 
нас багато» часів Помаранчевої революції в Україні), з’явля-
лось псевдомистецтво, що хвилювало не менше за високопро-
фесійні зразки (Проліткульт у постреволюційні часи в СРСР).  

Мистецькі твори, виконані великими майстрами, утриму-
ють енергію, що йде від авторського підсвідомого, дуже довго, 
вони ілюструють не тимчасові «модні» ідеї, а базуються на віч-
них, базових цінностях, базуються на культурних та виховних 
константах.  

У чому ж секрет енергетики образу?  
У тому, що образ базується на архетипах колективного 

підсвідомого, він – виразник закодованої інформації, що міс-
титься у колективному підсвідомому, яка раптом стає зрозумі-
лою, «зчитуваною» завдяки витвореному майстром відображен-
ню. Іншими словами, образ – видима вершина архетипу під-
свідомого (а підсвідоме, як відомо, і є середовищем душевної 
енергії індивіда).  

Таким чином, через образ відбувається «розмова» митця і 
реципієнта на підсвідомому рівні – своєрідний обмін енерге-
тикою. 

Зрозуміло, що митець повинен бути наділеним сильною 
енергією підсвідомого, в ідеалі великий митець – харизмат. Іс-
торія мистецтва це доводить біографіями авторів. 

Здивувати – це: упорядкувати уже відоме людям і подати 
його по-новому, або ж змінити форму і зміст (тому митець – 
новатор), а також пристосувати уже винайдену раніше форму 
до нового змісту чи новий зміст умістити в стару форму (тому 
митець – продовжувач традицій).  

Твір, що не несе нового, вторинний, не цікавий. Вторин-
ність у мистецтві дратує, і дратує тим більше, чим більш обі-
знаний реципієнт сприймає мистецький твір. Адже саме він 
зазнає найбільшою мірою розчарування.  
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Образ повинен задіювати уже відомі стереотипи, установ-
ки, моделі поведінки, тобто сітку ідей-констант1, на яких три-
мається соціалізація особистості, відбуваються її складні сто-
сунки з навколишнім світом. Образ – своєрідний подразник, 
дзвінок, від якого ця сітка починає діяти (тому твір мистецтва 
завжди виховує або провокує реципієнта до дій) [3].  

Твір мистецтва здатен створювати і утверджувати нову 
символіку, «відкривати» через символи код суспільного підсвідо-
мого, таємницю, глибину, що уже з самого початку «захована» 
завдяки інтуїції та творчим зусиллям автора в образі. У цій гли-
бині зблискує неуловимий діамант колективного підсвідомого – 
архетип. Не можна, однак, не погодитися з К. Юнґом: «Усі 
психічні струмені у свідомості можуть бути пояснені причинно, 
але творчі первні, що кореняться у безмежності підсвідомого, 
назавжди закриті для людського пізнання» [5, с. 121]. Архетип 
через образ, і тільки так, стає «видимим» нам, через образ «гово-
рить» із нами підсвідоме, передається його енергія.  

Шедевральні твори з’являються тоді, коли митець перепов-
нений зсередини цією енергією і переживає стан натхнення, 
осягаючи дійсність інтуїтивно. Натхнення – це своєрідний 
підсвідомісний «смерч, який захоплює все, що йому трапляє-
ться на шляху, і те, що він викидає назовні, здобуває видимий 
образ» [5, с.129]. 

 Архетип утілюється в образі різними шляхами. 
Спочатку, буває, з’являється словесний образ, який веде 

за собою добре розгорнуті ідеї-константи, а згодом – зоровий 
чи звуковий (у творах Т. Шевченка «Катерина», у музиці М. Ли-
сенка за творами Т. Шевченка, «Останній день Помпеї» К. Брюл-
лова). Отже, логічно передбачити, що є образи, які перебува-
ють, умовно кажучи, на різній віддалі від архетипа. Зрозу-
міло, що найбільш енергетичні мали б бути першими, проте це 
не завжди так. Історія мистецтва знає багато прикладів, коли 
не перший, а наступні твори ряду на одну тему були вищими 
в енергетичному плані. Та й сама енергетика образу не випли-
ває безпосередньо зі складових твору – це скоріше надскладо-
ве утворення, що завдячує взаємодії цих складових: «відсвіт» 

                                                 
1 Ідеї-константи – це судження типу: «Людина мусить працювати», 

«Необхідно турбуватися про своє здоров’я і здоров’я сім’ї», « Треба мати 
дах над головою», «Кожен мусить мати і любити свою Батьківщину», 
«Поважай старших», «Шануй батька-матір» тощо. У кожного народу во-
ни сформовані в прислів’ях, в крилатих виразах, в символах мистецтва. 
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над словами у тексті, над тонами у музиці, над фарбами і зоб-
раженням на полотні. 

Очевидним є те, що, за визначенням Г. Клочека, існує «оп-
тимальна організація мистецького твору», яку інтуїтивно від-
чуває талант, саме вона змушує його переживати муки твор-
чості. І саме вона дозволяє з мінімальними затратами переда-
вати архетипну енергію спочатку твореному образу, а від об-
разу – реципієнту як споживачу мистецького твору. Тут особ-
ливу роль відіграє не тільки інтуїція, а й досвід митця – його 
освіта, опанування мистецькими канонами, вплив на нього 
засвоєної культури. 

Серед образів виділяємо найбільш енергетичні, такі, що 
вже добре утвердились у свідомості – символи. Наявність у 
творі символу (хрест, дорога, місяць, сонце, річка, вівця, дере-
во, ягода-плід, поріг, вікно, вино тощо) завжди означає задіян-
ня в реципієнта кодової системи підсвідомого і культури вод-
ночас, які ввібрав у себе кожен символ протягом тяглості в 
часі. К. Юнґ називає символ «справжнім прадавнім пережи-
ванням», «виразом для невідомої сутності», в основі якого – ві-
зія-архетип [5, с.127]. 

Оптимальна організація мистецького твору ще не пояснює, 
однак, індивідуального стилю автора. Стиль – це щось універ-
сальне, притаманне всім і в усі часи. Як зазначає К. Юнґ, «кож-
на епоха – це як душа окремої людини, у неї свій, особливий, 
специфічно обмежений стан підсвідомості…» [5, с. 131]. Інди-
відуальний стиль – це, на нашу думку, складне утворення, що 
включає в себе «відсвіт» епохи як конкретного часу і досвіду 
автора, а також його внутрішнього духовного світу, засвоєної 
ним культури. Коли митці заявляють про те, що талант – це 
лиш один відсоток успіху, а все інше – титанічна щоденна 
праця (І. Стравінський), мається на увазі саме досвід, без яко-
го неможливо досягти оптимальної організації мистецького 
твору. Індивідуальний стиль митця виражає як неповторну 
духовну ауру автора-індивіда, так і неповторну ауру його часу 
та простору. Індивідуальний стиль – неповторна призма, через 
яку, заламуючись, проникає образ у світ реципієнта. 

Отже, митець – це своєрідний інтерпретатор «душі тисячо-
літь», яка «шукає себе» у різних способах вираження (Л. Кос-
тенко), вона перебуває в архетипах колективного підсвідомого 
і виражається через образи мистецького твору завдяки талан-
ту як енергії душі, а також набутому власному досвіду автора 
як механізму інтерпретації дійсності та ідей. 
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Анотація. У статті аналізуються традиційні інтер’єрні тка-
нини рівненського Полісся; проведена типологія та простежені ху-
дожньо-стилістичні особливості текстильних виробів.  

Ключові слова: інтер’єрна тканина, типологія, художні особ-
ливості. 

 
Сформувавши протягом століть зразки матеріальної куль-

тури регіону, поліщуки забезпечували свої багатодітні родини 
всім необхідним у господарстві. Побутування тканин власного 
виробництва на теренах північної Рівненщини простежується 
до середини ХХ ст.  

Так, до висвітлення особливостей художніх інтер’єрних тка-
нин Полісся звертаються науковці І. Гургула, С. Сидорович, О. Ду-
дар (надалі О. Нестер), Г. Курилович, Ю. Лащук, Т. Лупій, М. Се-
лівачов, А. Українець. Поповнила сучасні досліди монографія 
О. Никорак «Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст. Типоло-
гія, локалізація, художні особливості» [3], перша частина якої 
зосереджена на дослідженні інтер’єрних тканин Західної Ук-
раїни. Зважаючи на вагомість наукових досліджень зазначе-
них науковців, проблематика типології та художніх особливос-
тей інтер’єрних тканин рівненського Полісся спеціально не роз-
глядалася, чим і зумовлений вибір тематики даної публікації.  

Завдання статті: проаналізувати традиційні інтер’єрні тка-
нини рівненського Полісся, провести типологію та простежи-
ти художньо-стилістичні особливості текстильних виробів.  

Традиційні поліські інтер’єрні тканини різняться з-поміж 
інших регіонів країни використанням текстильного матеріалу 
(переважно лляного), за технологією виготовлення, художнім 
вирішенням (орнаментально-композиційним та колористич-
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ним), функціональним призначенням тощо. Вивчаючи ткацт-
во рівненського Полісся, ми виділяємо рушники, скатертини, 
наволочки, покривала, доріжки.  

Рушники. Щодо закономірностей композиційного вирі-
шення декору рушників, найбільш традиційною орнаменталь-
ною схемою є тридільний уклад декору: центральна частина 
чиста, декоруються лише кінці виробу. Так, особливістю лля-
них рушників Марії Онищук з с. Світанок Корецького району, 
декор яких характеризується ритмом смуг на кінцях виробу, є 
видозмінювання орнаменту на кожному наступному рушни-
кові, зберігаючи задану ткалею кольорову гаму – червоні, чор-
ні, сині відтінки на сірому тлі. Друга орнаментальна схема руш-
ників рівненського Полісся характеризується гладкотканими 
або дрібноузорними смугами, що перетинають повністю по-
лотнище тканини. Третя – клітчастий уклад декору по усьому 
виробу, наприклад, рушник з с. Білка Березнівського району.  

За призначенням С. Сидорович виокремлює три основні ти-
пи рушників: декоративні, побутово-гігієнічні та обрядові [4, с. 
82]. Відповідно до орнаментального оздоблення і функціональ-
ного призначення Т. Лупій домоткані рушники умовно поділяє 
на побутово-господарські та обрядово-декоративні. Побутово-
господарські оздоблювали досить скромно: кілька вузьких чер-
воних гладкотканих або дрібноузорних смуг, часто тридільного 
укладу, на кінцях рушника [2, с. 10]. Обрядово-декоративні 
рушники відзначаються високим ґатунком полотна, багатством 
декору, виразним виявленням регіональної і локальної самобут-
ності орнаментики, композиційних схем [2, с. 10-11]. 

Класичним типом декоративних рушників є «кілкові» руш-
ники. Середню частину рушника складали, перевішували на 
кілках, спадаючі донизу кінці одягали на прутик, щоб повніс-
тю показати орнамент [4, с. 82]. «Кілкові» декоративні рушни-
ки Рівненщини мають здебільшого вузьку, видовжену форму. 
Їх орнамент розвивається на білому фоні полотна поперечни-
ми смугами, які залишають незначну частину білого поля. Па-
нівний у забарвленні – червоний колір. Однотонність орна-
менту оживляє ледве видна темно-синя смужка, на пізніших 
рушниках – чорна [4, с. 82].  

Декоративність ахроматичних поперечносмугастих рушни-
ків з переливчастими світлотіньовими ефектами залежить від 
ширини білих та сірих смуг, ритму їхнього чергування та вираз-
ності структурного дрібновзористого малюнка. Він створюється 
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різновидами саржевого переплетення найчастіше у вигляді го-
ризонтально спрямованих зиґзаґів. Своєрідними акцентами в 
них звучать переливи природних сірих та білих барв, на фоні 
яких приємно виблискує мереживо фактурних скісних пруж-
ків, зиґзаґів чи ромбиків, що рельєфно виступають [3, с. 442]. 
Також, характерною особливістю рушників рівненського Поліс-
ся є ритміка чергування білих чи сірих смуг по основі.  

Особливою художньою досконалістю відзначались ткані 
рушники, виготовлені з сірих та вибілених лляних ниток пере-
бірною технікою «під дошку» (в такому випадку ткали вдвох: 
хтось ткав, а хтось притримував дошку, щоб «не розкида-
лось»). Орнаменти з квітів і птахів, створені світлотіньовим 
ефектом, вкривали всю площину виробів. Таке ткання нази-
вали «в лузку» (с. Мутвиця, Зарічненський р-н) [5, с. 122].  

Поліхромні поперечносмугасті рушники значною мірою 
споріднені з ахроматичними за величиною смуг, їхньою кіль-
кістю та ритмом укладу на площині виробу. Однак вони від-
різняються від них уведенням обмеженої кількості насичених 
яскравих кольорів – домінуючого червоного (різної тональної 
насиченості) та підпорядкованого йому темно-синього або чор-
ного [3, с. 443]. Це підтверджено виробами Березнівського ра-
йону, рушниками з сіл Поліське, Богуші. Поширеним є компо-
зиційний прийом плавного переходу від групи смуг, сконцент-
рованих на вужчих кінцях, у бік центральної площини виробу, 
не заповненої кольоровими стрічками, – за рахунок поступового 
збільшення відстані між ними [3, с. 444]. До прикладу, таке 
композиційне рішення застосовує Ганна Леончук з смт. Володи-
мирець, майстри з Сарненського та Корецького районів. 

Домінуючим мотивом у геометричному орнаменті є лама-
на лінія. Простежуються такі закономірності її використання: 
ламана лінія присутня як єдиний і самодостатній мотив; дві 
зиґзаґоподібні лінії, що перетинаються, утворюють ромбічний 
ряд, який може ускладнюватися трикутниками, квадратами, 
розетами, формуючи складні орнаментальні комплекси (з дослі-
джень Т. Лупій) [2, с. 12]. Композиційне вирішення рушників на 
основі поєднанням та чергування ромбів, трикутників, квад-
ратів, розеток, які ритмічно розташовуються на кінцях виробу, 
яскраво відслідковується у творчості майстрів Сарненського 
району – Єфросинії Мельник і Федори Сороки з села Велике 
Вербче, Катерини Давидюк й Тетяни Колдун з села Бутейки, та 
Фекли Макарчук з села Озерці Володимирецького району. 
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Одним з осередків виготовлення традиційних поліських 
тканин на Рівненщині є село Крупове Дубровицького району. 
Дбаючи про збереження текстильних особливостей регіону, тка-
лі У. Кот, Н. Дем’янець, О. Придюк, Н. Рабчевська докладають 
зусиль над створенням рушників та інших виробів. Молоді май-
стрині Полісся в особі Галини Логощук з села Балашівка Берез-
нівського району, зберігаючи традиції орнаментальної побудови 
тканин, збагачують кольорову палітру візерунка на рушниках.  

Скатертини. При значній різноманітності художнього ви-
рішення скатертин, можна виокремити дві основні групи ви-
робів цього типу: прості (ахроматичні) та узорноткані (поліхром-
ні), багатоваріантні за композиційною структурою [3, с. 342].  

За способом виконання, що зумовлює орнаментацію, полі-
ські скатерті поділяються на декілька видів: ткані чиноватим 
переплетенням з ускладненими композиціями в ромби і хви-
лясті лінії, в ромби посередині з крапкою, ромби в чергуванні 
з перехрестями тощо (за матеріалами О. Дудар) [1, с. 72]. Іншу 
групу складають скатерті, де перебором на основі в процесі 
ткання створюються ажурні орнаменти по їх площині, побудо-
вані на чергуванні рельєфних і кольорових акцентів. Є ще 
скатерті «обсновані». Це вироби, які утворюються шляхом особ-
ливого комбінування основи, де поряд з білими по боках ви-
ступали нитки червоного кольору. В процесі ткання по краях 
скатерті постають смуги червоного забарвлення. По кутах на 
чотирьох кінцях, де стикаються червоні нитки основи і піткан-
ня, утворюються барвисті акценти, які гармонійно поєдную-
ться з червоно-білими відтінками із поздовжніх і поперечних 
смуг (з досліджень О. Дудар) [1, с. 72].  

Поліські скатертини – «настілники» – ткали з високоякісно-
го льону, утворюючи складні художні переплетіння. При золін-
ні, багаторазовому пранні, висушуванні тканин на морозі, ви-
білюванні на сонці досягався ефект м’якості, білизни, полиску 
на скатертинах.  

Ахроматичні поперечносмугасті скатертини належать до 
загальновживаних виробів рівненського Полісся, до прикладу 
ткацтво м. Березне, с. Орлівка Березнівського району. Тло цих 
тканин заповнене позмінним поперечним чергуванням сірих 
та білих смуг різної ширини, виконаних саржевим перепле-
тенням ниток основи та піткання, що створює ефект мерехт-
ливої поверхні виробу. Поздовжні краї скатертин, як правило, 
перетинають червоною пряжею.  
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Клітчасті ахроматичні настільники притаманні для дослі-
джуваної території Полісся. При тканні, здебільшого, застосо-
вували саржеве переплетення ниток. Такого типу тканини ак-
центувалися в поздовжніх кінцях виробу групою горизонталь-
них червоних смуг, наприклад у виробах м. Березне. 

Часто у побуті поліщуки застосовували білі лляні скатерти-
ни, прикрашені орнаментикою на вужчих кінцях виробу. Тут 
розташовували групу поперечних тонких червоних смуг, як це 
виявлено на тканинах з с. Хотин Березнівського району, с. Ве-
ликі Межиричі Корецького району. Іноді майстри додавали 
вкраплення чорного кольору, це просліджується на скатерті з 
с. Моквин на Березнівщині.  

Клітчасті одно і двохуточні скатертини – тип ахроматич-
них та поліхромних узорних виробів. Багатством і різноманіт-
ністю виділяються клітчасті композиції «у карти», «у косточ-
ки», «у кружки». Основу декору становлять неоднакові за ве-
личиною та формою прості геометричні елементи – квадрати-
ки і прямокутники, що формують узорні комплекси різної 
складності й густоти заповнення. З дрібних елементів створю-
вали найдивовижніші комбінації шахових квадратних і ви-
довжених по вертикалі та горизонталі прямокутних площин, 
які поєднані зі смужками чи стовпчиками такого ж верти-
кального або горизонтального спрямування. Іноді вони заком-
поновані так, що загалом сприймаються як кола чи овали 
концентричної будови [3, с. 388]. До прикладу у скатертинах з 
с. Новий Корець та з с. Крилів Корецького району ахроматич-
ний клітчастий уклад декору виробів на кінцях орнаментова-
но ритмом смуг червоного, оранжевого, чорного, зеленого, 
фіолетового кольорів.  

З другої половини ХХ ст. у побуті поліщуків використову-
валися скатерті, виготовлені з фабричної пряжі, при цьому роз-
ширюється кольорова палітра у порівнянні з ахроматичними 
тканинами кінця ХІХ – середини ХХ ст. Інколи при тканні майс-
три поєднували нитки домашнього та фабричного виробницт-
ва. Так, у кольорове рішення орнаментики скатертин Г. Леон-
чук з смт. Володимирець вводить відтінки сірого різної наси-
ченості, жовтого, тло виробів біле, рідше – сіре. Художню схе-
му тканин майстриня компонує на ритмічному повторі смуг, 
сформованих з кіл та овалів концентричної будови.  

Для ткання скатертин використовують перебір, застосову-
ючи при цьому не більше двох-трьох кольорів, яким тчуть склад-
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ні квіткоподібні мотиви. Такі скатерті зустрічаються у с. Муль-
чиці Володимирецького району.  

Наволочки. На рівненському Поліссі до початку ХХ ст., в 
окремих селах до середини минулого віку, подушки та наво-
лочки застосовувалися рідко. Замість них селяни під голову 
клали кожухи, свити, поношений одяг. З другої половини ХХ ст. 
і понині поліщуки при виготовленні наволочок використову-
ють фабричну бавовняну тканину, для художньо-естетичного 
оздоблення виробу – вишивку.  

Покривала. На Поліссі такі вироби називають рядна («рад-
на», «радюжки», «рабі радна», «рабчуни», «раденки», «рядюжки», 
«рєдна», «редна», «постілки», «постилки», «застилки») [3, с. 248], 
«кіліми», «кілімки», «килімки». Залежно від виду і якості сиро-
вини рядна можна виокремити на: валові, портяні та вовняні 
(за О. Никорак) [3, с. 248].  

У композиціях смугастого типу відповідно до способу роз-
ташування виділяється декілька варіантів (за О. Дудар). Най-
більш давні композиції характерні смугами, що повторюються 
щільними рядами, відмежовані один від одного вузькими пе-
ретичками – «сирітками». До прикладу, у Рокитнівському ра-
йоні констатовано, що смуги укладаються щільнішими ряда-
ми [1, с. 75]. Крім цього, нескладна ритміка смуг просліджує-
ться у ряднах із смт. Рафалівка Володимирецького району, з се-
ла Крилів Корецького району.  

Інший варіант компонування характерний тим, що дрібні 
кольорові смуги укладаються на тканині певними групами – 
«плашками». Плашки можуть складатися з трьох смуг, а також 
з більшої кількості шириною 20-25 см. Інтервали між плашка-
ми мають назву «поля», «стовпи». Компонування смуг має свої 
локальні особливості. Для Березнівського та Костопільського 
районів типовими є композиції широких смуг-плашок з широ-
кими інтервалами між ними. Інтервали одноколірні, а плашки 
утворюють вузькі рядки багатобарвних смужок зі сміливим 
чергуванням теплих і холодних тонів [1, с. 75]. Таку компози-
цію та колористику підтверджують тканини с. Моквин Берез-
нівського району, смт. Рафалівка Володимирецького району, з с. 
Крилів Корецького району, с. Бутейки та с. Велике Вербче Сар-
ненського району. 

«Килімки» рівненського Полісся характеризуються ритмом 
смуг різної товщини та тональної насиченості. У кольоровому 
вирішенні застосовують відтінки червоного, синього, зелено-
го, жовтого кольорів, використовується чорний. Тло виробу 
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зазвичай темне. На підтвердження – тканини Марії Радчиши-
ної з смт. Рафалівка Володимирецького району. Такий тип 
«килімка» жителі краю звуть «в райдугу», «в полосочку». Рядна 
«в райдугу» віддзеркалюють всі барви веселки, звідси, ймовір-
но, і пішла назва тканин. Крім основного призначення – за-
стеляння постелі, рядна «у райдуги» часто використовували 
для оздоби стін та підлоги помешкання.  

На рівненському Поліссі виготовляли рядна «в райдугу з ко-
лоском». Завдячуючи ефекту скручених ниток піткання, конт-
растних між собою по тону та кольору, створювався декора-
тивний ефект візерунка колоска, як на тканинах з м. Березне, 
з с. Велике Вербче на Сарненщині.  

Клітчасті покривала зустрічаються в с. Городище та с. Біл-
ка Березнівського району, серед різновиду ряден Сарненсько-
го району. Схеми розташування горизонтальних, як і верти-
кальних, вузьких стрічок та ширших площин, варіантність їх-
нього співвідношення в клітчастих поліських ряднах співзвуч-
ні з темпоритмами смугастих виробів [3, с. 251]. Забарвленню 
клітчастих тканин притаманне поєднання, переважно, двох 
кольорів.  

Значно багатшими за декором і складнішими за технікою 
ткання є перебирані багаторемізні узорні поліські рядна, ви-
ткані технікою двохуточного перебору «під дошку», «набиран-
ня», «у виклади», «у перебори» [3, с. 251]. Так, мотив восьмипе-
люсткових розет, який часто зустрічається у тканинах рівнен-
ського Полісся, використовують при тканні Василина Ващеня 
та Ганна Булан з с. Мульчиці Володимирецького району, Ган-
на Леончук з смт. Володимирець, Єфросинія Мельник з с. Ве-
лике Вербче Сарненського району.  

Окрім геометричних, застосовують і стилізовані рослинні 
мотиви – розети, ромбовидні та хрещаті фігури, вазони, а та-
кож зооморфні й антропоморфні зображення (птахи, людські 
фігурки тощо) [3, с. 254]. Такі композиції просліджуються у 
тканинах К. Давидюк і Т. Колдун з с. Бутейки Сарненського 
району, Г. Леончук з смт. Володимирець, Г. Булан із с. Муль-
чиці Володимирецького району.  

У 1980-1990-х роках щораз більшого поширення набува-
ють на Поліссі перебирані рядна зі замкненими (у вигляді ме-
дальйонів) композиціями, в яких виділяються основна цент-
ральна площина і краї, що обрамляють її з усіх боків. Орнамен-
тальні площини середини полотнища й облямівки створені зде-
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більшого з одних і тих же геометричних і стилізованих рослин-
них мотивів, які укладені за подібною схемою, а різняться ли-
шень за масштабом [3, с. 254]. До підтвердження, покривало з 
яскраво вираженим композиційним центром та підпорядкова-
ними йому стилізованими рослинними елементами у виконанні 
Єфросинії Мельник з с. Велике Вербче Сарненського району та 
рядно з колекції Сарненського історико-етнографічного музею.  

Доріжки. Сировиною для ткання доріжок слугувала лля-
на, конопляна, рідше вовняна пряжа найнижчої якості. Часто 
майстрині застосовують вузькі стрічки тканини, що заміню-
ють нитки, до прикладу ткацтво Володимирецького та Сарнен-
ського районів. У другій половині ХХ ст. почали використову-
вати і нитки текстильних підприємств. Орнамент доріжок 
рівненського Полісся характеризується поперечним почерго-
вим ритмом смуг, застосовується теж асиметричний уклад де-
кору. Інколи бічні сторони виробу обрамляли поодинокими 
або спареними вузькими поздовжніми смугами, як у доріжках 
з с. Мульчиці Володимирецького району.  

Тканинам останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. прита-
манне довільне колористичне вирішення, яке залежало від на-
явності у господині пряжі. Часто у хідниках зустрічається ім-
провізація ритму, тону, кольору. Зокрема, традиції поліського 
ткацтва просліджуються у доробку Ганни Лашти з м. Корець. 
На одній із доріжок майстриня використовує пряжу сірих від-
тінків різної насиченості, в іншій – застосовано поєднання 
фарбованого льону жовто-коричневого та червоного кольорів.  

 Певної виразності декору в таких непретензійних (з мис-
тецької точки зору) виробах досягають також за рахунок 
структури і фактури, створеної полотняним, репсовим варіан-
тами чиноватого переплетення, а також різницею в товщині 
ниток основи і піткання. Завдяки уточним прокидкам неод-
накової товщини смужок і ниток, які поперемінно чергують-
ся, формується рельєфна поверхня у вигляді поперечних не-
рівномірних за шириною рубчиків, які дещо збагачують та 
урізноманітнюють монотонне полотнище хідника, надають 
йому більшої привабливості й декоративності. Скручуванням 
різних, часом контрастних за кольором ниток чи стрічок (з по-
різаних тканин чи одягу) на піткання ткалі також досягали 
додаткового ефекту меланжу [3, с. 460].  

Отже, проведений аналіз традиційні інтер’єрних тканин 
рівненського Полісся, здійснена типологія та виділені худож-
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ньо-стилістичні особливості дають нам підстави виокремити 
текстильні вироби регіону як одне з важливих явищ декора-
тивно-прикладного мистецтва країни. Народний майстер 
завжди йшов за матеріалом, розкриваючи красу його факту-
ри і кольору, дотримуючись при виконанні виробу декоратив-
ності, конструктивності та орнаментальності.  
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Анатоція. У статті розглядається використання символів у 

геральдиці та сфрагистиці, зокрема, на прикладі родового герба і 
печатки знакової дворянської родини Баторі (ХІV-ХVІІ ст.) в Угор-
щині, за матеріалами, виявленими у фондах 4, 151 Державного 
архіву Закарпатської області. 

Ключові слова: герб, геральдика, дворяни, символ, сфрагістика.  
  
Баторі – це дуже знатна сім’я, яка помітно вплинула на по-

літичний та економічний розвиток Трансільванії, Угорщини, 
Польщі [1]. Вважається, що Баторі є самостійною гілкою 
швабського роду Гуткелед. Якщо довіряти повідомленням се-
редньовічних угорських хроністів, то предки роду Гуткелед 
мали походити з того замку в Швабії, що й Гогенштауфени. В 
«Ілюстрованій хроніці» («Віденська хроніка», «Хроніка Калті 
Марка») [2], а пізніше в «Хроніці» Я. Туроці [3, 61] розповідає-
ться про двох збіднілих рицарів, братів із замку Штоф – Гута і 
Келеда, яких прикликав на допомогу угорський король Петро 
Орсеоло (1038-1046). Ця подія віднесна до 1044 р., проте, за 
іншими даними, вони могли з’явитися в Угорському королів-
стві на зламі ХІ та ХІІ століть.  

Рід Гуткелед дуже розгалужений і нараховує понад 20 лі-
ній дворянських сімей та інших відгалужень: Баторі Ечеді, 
Баторі Шомльої, Баторі Саніслафі, Ракамазі, Закалі, Зелемері, 
Марцалтої, Амаде, Мароті, Бочкаї, Гуті, Гуті Орсаг, Дароці, 
Дароці Дерегнєї, Атяі, Анарчі, Балкані, Богдані, Рошалі Кун, 
Цейгеі, Вашш, Дракула, Буткаі, Рошкаі, Малцаі, Чатарі. Самі 
ж Баторі зберігали традицію про походження від славетного 
лицаря Батора Апостола. Про приналежність інших знатних 
родів до Гуткеледів ми здогадуємося лише з герба, в якому 
зображено три стилізовані вовчі (драконячі) зуби. 
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Власне, сам рід Баторі походить від Андраша Лисого з Ра-
камаза, котрий у 1250 р. був настоятелем монастиря Сарвар у 
комітаті Сатмар [4].  

14 березня 1330 р. угорський король Карл І Анжу звільнив 
жителів вілли Батор, яка належала синам Берека Баторі, а та-
кож тих, хто жив на їх маєтках, від сплати королівських по-
датків: «З цієї причини бажаємо донести до відома як тепе-
рішнім, так і наступним нащадкам, що сини Берека (Бріція) 
Баторі, святійший варадський єпископ Андраш, магістри Янош, 
Локош і Міклош, які звернулися до нас з проханням, щоб їх 
маєток Батор і усі, хто поселився там і хто у майбутньому по-
селиться, кріпаків і народи було звільнено від усіх судів у кра-
їні; від суду, від примусових повинностей навіки. Вони звер-
нулися до нашої Світлості, яка в змозі їх ощасливити, схилив-
шись до наших ніг смиренно благати того. Отож, ми на їх бла-
гання та прохання обернути наше королівське судження та 
звернути погляд у їх бік, прийнявши до уваги їх вірність та 
вірну службу, сумлінне виконання обов’язків, у щасливих і ви-
падкових подіях, братів, родичів і усіх до них належних з 
усією худобою від повного винищення, особливо із землі Ба-
тор, звідки з хорошої землі походить більшість родів, які з по-
кірливості, відданості приєдналися до нас і через те зазнали 
від наших ворогів, нападів, винищення, руйнування і вими-
рання. Багато з їх родичів, кріпаків, наші вороги, сини Тома-
ша за часів Копаса і Беке, кидали до в’язниці, жорстоко пока-
лічили та зазнали багато знущань через вірність вищезгада-
них синів Берека. Цим вони хотіли викликати королівське 
благовоління, ланцюгами та шнурами були пов’язані і бага-
тьох з кріпаків, членів їх родин, наприклад з Батора числом 
53 – це були ті, які згідно з Євангелієм і будучи вірним нашій 
королівській світлості, не жаліючи себе, ні наших родичів, ні 
піддаючись іншим звабам, які відрізняються, протирічать по-
ставленій меті, добре виконаній роботі, нам здається, що які 
були на рівні, носять Хрест Господній. Тому ми вважаємо пра-
вомірним і справедливим, щоб великі справи віддячувати ве-
ликими ділами, щоб їх безмірні труди були винагороджені, 
щоб їх приклад став і для інших вірників і щоб все більше лю-
дей вчилося більше служити для Всемилостивого правителя. 
Тому ми бажаємо своєю милістю нагородити достоїнства і без-
корисну відданість і, приймаючи до уваги чого їм це коштува-
ло, вислухавши їх прохання та благання, стало нашим боргом, 
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яким і залишиться, вищезгаданим єпископу Андрашу, а та-
кож магістрам Яношу, Лакошу, Міклошу та їх нащадкам і 
спадкоємцям, надати нашою королівською милістю право, що 
серед інших маєтків вищезгаданий маєток Батор і усі, хто ту-
ди переселяється, гості, кріпаки та люди були звільнені від 
влади надора, державного судді, особливо жупана Сатмару, 
суддів, їх заступників, і взагалі всі наявні у нашій державі те-
пер і ті, хто будуть встановлені у майбутньому, правові устано-
ви, вивести з-під їх влади, звільнені навіки від влади усіх тих, 
що їх самих не можна було затримати, відібрати або призна-
чати різні податки або збори, або інші каральні міри, ніякого 
виду збору провіанту податків, грошових штрафів, особливо 
збору продуктів для сусідніх областей і сіл, не можна було зби-
рати податки під приводом збору королівських грошей, особи їх 
нащадків королівським розпорядженням виводимо з-під влади 
суддів з однією умовою, що кожен хто звертається з позовом у 
судовій справі з дворянином, справа повинна розглядатися 
справедливо, їх особу і нащадків беремо під наше довічне коро-
лівське правосуддя з тим обмеженням, що у будь-яких судових 
справах вони повинні бути на правій стороні, тому як до на-
шого відома дійде, якщо вони не виконали наші обов’язки, то 
ці дворяни та їхні гості будуть викликані перед його святістю, 
щоб дати звіт про свої дії. Крім того, з нашої королівської ми-
лості ми додаємо право господарям цієї вілли і цієї землі вирі-
шувати будь-які справи, навіть вбивства, спричинення калі-
цтва, підпал, право проведення суду, якщо злочини скоєні на 
території вілли і навколо. Це право передаватиметься в поко-
ліннях, а також надаємо право встановлення постійної шибе-
ниці для виконання вироку і для залякування злодіїв від зло-
чинів. Крім того, ми даємо згоду на те, щоб будь-хто із жите-
лів мав право відкупитися від вбивства сумою 25 марок, а як-
що порушив присягу – півмарки. Документ дано руками ма-
гістра Андраша – феєрварського препоста, придворного кан-
целяра у 1330 році напередодні 15 березня на 30-му році на-
шого правління...» [5]. 

Щодо загального герба родини Баторі, за легендою, один із 
перших представників роду Гуткелед – Вітус викликався вби-
ти дракона, який оселився у болотах поблизу замку Ечед (на-
справді, зведеному у XIV ст.) та полював на людей. За більш 
вірогідною версією, це трапилось в околицях Вейсенбурга. Ві-
тус убив дракона трьома ударами свого списа і в нагороду 
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отримав замок Ечед. Вдячні люди прозвали його Батор (по-
угорськи мужній, сміливий, відважний). У 1325 р. сини Бере-
ка створили герб, пов’язаний з цією легендою: три драконячі 
зуби в червоному полі [6]. 

Відомий словацький геральдист Ладіслав Вртел, зауважує, 
що з роду Гут-Келед, швабського походження, вихідці якого 
отримали маєтки у Словаччині, вийшли роди Амаде, Орсаг, 
Баторі та інші. Основу герба у червоному щиті утворюють три 
срібні клини. Герб братів Гута і Келеда описаний так, що сріб-
ні клини спрямовані направо і за середньовічними геральдич-
ними правилами, цей герб описується з погляду того, хто його 
несе, проте може бути і навпаки [7].  

У дослідженні Альфреда Знамйеровського в проіллюстро-
ваному гербі польського короля Стефана Баторія (Баторі) кін-
ця XVI ст. у гербовому щиті, увінчаному королівською короною 
в червоному полі, спрямований направо коронований срібний 
орел, у центрі щитка якого саме загальний герб всіх Баторі – 
три срібні драконячі зуби в чорному полі, спрямовані наліво [8].  

Якщо загалом взяти гілку Шомльоі Баторі, то у її представ-
ників головний символ – драконячі зуби в гербовому щиті бу-
ли спрямовані як наліво, так направо. Так, у Шомльоі Баторі 
Іштвана (1533-1586) переважав герб з драконячими зубами 
(спрямованими як наліво, так і направо), навколо якого, як 
правило за центром щитка, знаходились давні герби Великого 
князівства Литовського та Польського королівіства, а вже піз-
ніше Речі Посполитої [9], а також так само у гербах Шомльоі 
Баторі Жігмонда (1572-1613) [10] та Шомльоі Баторі Габора 
(1589-1613) [11], у гербі Шомльоі Баторі Андраша (1566-1599) 
– драконячі зуби спрямовані наліво [12].  

У фондах Держархіву Закарпатської області нами було ви-
явлено наступні два документи, котрі стосуються печатки та 
герба дворянської родини Баторі.  

Документ 1. Фонд 4. Наджупан Ужанской жупы, г. Ужго-
род. – Опис 2. – Справа 146. Решение венгерской королевской 
курии в г. Эперьеш о возвращении помещикам земель, при-
своенных другими помещиками. 1592 г. [13]. 

На п’ятому аркуші документа:  
1. Сургучева печатка червоного кольору. 
2. Форма кругла, щит іспанський.  
3. Діаметр – 36 мм. 
4. У крулому полі печаті зображення гербового щита, у по-

лі якого три драконячі зуби; навколо щита обвивається змія, 
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що свідчило про належність власника цієї печатки до Ордену 
Дракона (Рис. 1). 

5. Легенда не розбірлива.  
Документ 2. Фонд 151. Правление Мукачевской греко-ка-

толической епархии. г. Ужгород. – Опис 25. – Справа 65. Об-
разцы гербов дворянских семей. 1.6.1636 – 23.31664 [14]: на 
третьому аркуші документа: зверху дата: 1661 р. з надписом, 
посередині, власне, намальований фарбами герб княгині (гер-
цогині) Софії Баторі (1660-1680) – вдови трансільванського 
князя Дьєрдя ІІ Ракоці (1621-1660), володарки Мукачівського 
замку, а ще нижче: Sofia Anna Katarina Batori з власноручним 
підписом [14]. Подібне, проте дещо видозмінене зображення 
герба з прикрашеного надгробка Софії Баторі (нині зберіга-
ється в замку-музеї Ракоці в угорському місті Шарошпоток) 
раніше знаходилось у Кошицях (Словаччина), місцевій тодіш-
ній церкві єзуїтів – щит у формі серця з легендою, у полі якого 
малий щиток круглої форми, увінчаний князівською короною, 
всередині якого, італійський щит у якому спрямовані направо 
драконячі зуби, а на задньому другому щиті у главі – символ 
сейкеїв: сонце та півмісяць, з лівого боку: символ трансільван-
ських мадярів – орел, а з правого: символ трансільванських 
саксонців – сім башт. Надпис на легенді: DE SOMLYO•1681• 
PRINCIPISSA SOPHIA BATORY• (ДЕ ШОМЛЬО • 1681• КНЯГИ-
НЯ СОФІЯ БАТОРІ). [15]. Опис герба Софії Баторі (Рис. 2) на-
ступний: у синьому полі малий французький щиток (головна 
частина герба; іноді цей щиток називають серцем гербового 
щита), у червоному полі якого три срібних драконячих зуби 
спрямовані направо; над щитком ліворуч – місяць, а праворуч 
– сонце. Задній щит: лівий бік – сім срібних башт, котрі сим-
волізують сім німецьких міст у Трансільванії. Правий бік – 
орел із шаблею стоїть на фортечній стіні. Зверху на задньому 
щиті великокнязівська корона [16]. 

Отже, три срібні драконячі зуби в червоному полі гербово-
го щита, обвитого змією, котра кусає себе за хвіст стали впіз-
наваним символом дворянської родини Баторі, яка виділила-
ся із швабського роду Гуткелед. Цей рід Гуткелед нараховує 
відділених від нього не тільки дворянських гілок Баторі Ечеді, 
Баторі Шомльої, Баторі Саніслафі, але і ще зо два десятки 
дворянських родів Угорського королівства, частина яких пус-
тила своє коріння у комітаті Берег.  
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Анотація. У статті проводиться дослідження тенденцій су-

часного художнього текстилю на основі авторських творів, що де-
монструвались у виставкових експозиціях Львівського палацу ми-
стецтв.  

Ключові слова: художній текстиль, художник, виставка, екс-
позиція, новації. 

  
Художній текстиль є важливою складовою сучасного укра-

їнського декоративно-ужиткового мистецтва. Досліджуючи 
тенденції розвитку цього виду мистецтва, варто зупинитися 
на огляді тематичних художніх виставок у мистецьких галере-
ях, зокрема, Львівському Палаці мистецтв (далі ЛПМ), в експо-
зиціях якого часто виставляються унікальні авторські твори. 
Проте, через короткий час експонування, нерідко ці твори за-
лишаються поза увагою мистецтвознавців. Інформація про 
текстильні твори на художніх виставках розширить уявлення 
про можливості сучасного авторського текстилю, допоможе 
простежити, яким шляхом він розвивається та з’ясувати, які 
творчі завдання вирішують митці. 

У контексті досліджуваної теми увага зверталася на публі-
кації, де висвітлено інформацію про збірні виставки декора-
тивно-ужиткового мистецтва, на яких демонструвалися твори 
текстилю та проводився їх аналіз. При написанні статті вико-
ристано також альбоми, каталоги виставок, періодичні публі-
кації у пресі, спеціалізовані видання ЛПМ тощо. Увага теж на-
давалася дослідженням, де характеризується творчість окремих 
митців, які експонували свої твори на виставках у ЛПМ [1-4, 
с. 6-9]. Проте ці, та інші джерела лише частково висвітлюють 
інформацію та не дають цілісної уяви про тенденції сучасного 
художнього текстилю. 
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Отже, пропонована стаття ставить за мету дослідити, на-
скільки актуальним є сьогодні художній текстиль та яку роль 
відіграє він у виставкових експозиціях, зокрема у ЛПМ. Важ-
ливим є вирішити наступні завдання: з’ясувати специфіку 
розвитку сучасного текстилю, простежити художньо-стильові 
напрямки текстильного дизайну та визначити пріоритети у 
творчості митців, дослідити розвиток новаційних процесів. У 
контексті досліджуваної теми важливим є визначити роль та 
місце художнього текстилю в українському декоративно-ужит-
ковому мистецтві загалом. 

Оскільки одним із важливих мистецьких виставкових цен-
трів в Україні є ЛПМ, дослідження проводилося саме на мате-
ріалах експозицій цього закладу. 

Львівський Палац мистецтв – це потужний культурно-мис-
тецький комплекс, діяльність якого впродовж останніх 15 ро-
ків активізує, гуртує та формує мистецьке середовище у За-
хідній Україні. Художні виставки, які щороку відбуваються у 
ЛПМ, дають мистецтвознавцям потужний матеріал для дослі-
джень та аналізу сучасного стану мистецтва, а для художни-
ків можливість творчої співпраці, нагоду мистецької інтегра-
ції та розвитку мистецьких зв’язків. У ЛПМ зустрічаються не 
лише митці. До мистецько-наукових зустрічей, обговорень, 
конференцій, презентацій заклад залучає усі елітні пласти су-
часного українського суспільства – бізнесменів, політиків, лі-
карів, діячів культури та науки. Такий напрям діяльності 
сприяє популяризації та вивченню вітчизняного мистецтва, 
що впливає на духовний розвиток українців. 

Виставкова діяльність ЛПМ зводиться до максимально 
повної презентації мистецького життя регіону та його розвит-
ку. Завдяки виставковому комплексу у Львові стало можли-
вим показувати всі види мистецтва на належному професій-
ному рівні. Свою творчість на персональних та збірних ви-
ставках експонують художники різних поколінь – це молоді та 
маловідомі митці, діти, майстри народної творчості, а також 
заслужені, досвідчені та добре знані і шановані українські й 
іноземні художники [12]. 

Серед розмаїття декоративно-ужиткового мистецтва, що 
представляється у залах ЛПМ, важливе місце належить худож-
ньому текстилю. Насамперед, це пов’язано із розвитком про-
фесійної львівської школи текстилю, яка зробила вагомий та 
незаперечний внесок у вітчизняну художню культуру другої 
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половини XX ст. Львівському художньому текстилю належить 
одне з чільних місць у структурі декоративно-ужиткового мис-
тецтва України, адже в ньому утвердилися національно-своє-
рідні художні якості, що стали невід’ємною складовою україн-
ського текстилю загалом. У комплексі факторів, які визнача-
ють образно-художню своєрідність львівського художнього 
текстилю, визначальним є індивідуальний пошук митцями 
оригінальних шляхів втілення образу, якому властиве розмаїт-
тя художніх форм: динаміка чи підкреслена статичність ком-
позицій, оригінальні кольорові вирішення, поєднання тради-
ційних і синтетичних матеріалів тощо. 

Львівські текстильники провадять активну виставкову ді-
яльність. Спеціалізовані збірні та персональні виставки текс-
тилю у ЛПМ, на яких митці постійно презентують свою твор-
чість, стали вже доброю традицією. Про це, зокрема, свідчить 
Бієнале львівського текстилю, на якому свій доробок неоднора-
зово презентували автори різних поколінь – від студентів до мет-
рів. Це, зокрема, С. Бурак, І. Винницька, В. Ганкевич, О. Луков-
ська, О. Парута-Вітрук, М. Паздрій, О. Риботицька, М. та І. То-
кар, М. та О. Тіменник, О. Ульянова, З. Шульга, Д. Якимчук та ін. 

Якщо старша генерація художників з великим досвідом і 
певними усталеними переконаннями продовжує свій шлях у 
традиційному напрямі, то середнє, а особливо молодше поко-
ління митців сміливо іде шляхом експерименту. У виконанні 
творів художники використовують безліч варіацій комбіну-
вання текстильних технік – ткацтва, колажу, аплікації, холод-
ного та гарячого батику, звалювання, вишивання, в’язання, 
клеєння тощо. Активно використовуються теж нетекстильні 
техніки та матеріали і їх поєднання. 

Враховуючи певну зміну естетичних орієнитірів та сучас-
не ставлення до мистецтва текстилю, зокрема, активну взає-
модію текстильного твору з простором, художники шукають ін-
ших шляхів формо- й образотворення, використовують, а то й 
вигадують, нові технічні і технологічні прийоми, розширюють 
арсенал зображальних засобів, застосовують низку нетрадицій-
них матеріалів. Як наслідок, народжуються оригінальні автор-
ські твори, які демонструють широкий діапазон сучасного про-
фесійного текстильного дизайну – від площинних композицій 
до об’ємно-просторових скульптурних об’єктів та інсталяцій [5]. 

Так, нетрадиційними підходами до використання матеріа-
лів, технік виконання та новаторським образотворенням від-
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значається Бієнале експериментального текстилю «Текстиль-
ний шал», започатковане 1997 року. Ця виставка гуртує ху-
дожників не лише зі Львова, а й з інших міст України – Києва, 
Луцька, Тернополя, Херсону, Сімферополя та з-за кордону – 
Молдови, Росії, Польщі. «Текстильний шал» є своєрідним сти-
мулом технічно-мистецького пошуку і експерименту та демон-
струє багату художньо-стильову палітру сучасного текстилю. 
Кожне Бієнале є тематичним, а організатори наголошують на 
пріоритеті використання нетрадиційних шляхів пошуку форм 
художньої виразності [10, с. 11]. 

Для створення робіт художникам О. Борисенко, С. Бурак, 
Л. Гошовському, Л. Квасниці-Амбіцькій, О. Крамар, Н. Пікуш, 
Н. Шимін, Т. Ядчук-Богомазовій та іншим служать найрізно-
манітніші різні матеріали – дерево, скло, метал, синтипон, 
дріт, целофан тощо. У таких творах зв’язок з текстилем є суто 
символічним або відсутній взагалі, натомість важливою стає 
ідея, реалізація мистецького задуму, візуалізація авторами 
складних асоціативні тем. Такі експерименти художники ча-
сом трактують як своєрідний протест економічним негараз-
дам, що підривають творчий потенціал художника-текстиль-
ника, для нормальної реалізації якого необхідна передусім на-
явність творчо-виробничої бази. 

Регулярне проведення спеціалізованих виставок є надзви-
чайно важливим і корисним, адже вони спонукають до актив-
ної творчості та розкривають творчий потенціал митців, орі-
єнтують на подальший креативний пошук, стимулюють роз-
маїття ідей, сприяють поступальному та динамічному розвит-
ку текстильного мистецтва, дають можливість відчути ритми 
сучасності. 

Звичайно, такі заходи не є головними чинниками форму-
вання творчих особистостей, та все ж необхідні для їх розвою 
і зростання. 

Художній текстиль у ЛПМ експонується і на різноманітних 
збірних тематичних виставках декоративно-ужиткового мис-
тецтва, таких як Рідзвяні дари, Великодня писанка, експози-
ції до Дня незалежності тощо [1; 3; 9]. Ці експозиції об’єднують 
в одне творчі досягнення митців з різних регіонів України. 

Високим професійним рівнем відзначаються твори, які 
експонуються на щорічній виставці – Міжнародному Львів-
ському осінньому салоні. На цю виставку митці подають твори 
на конкурсній основі, найкращі з яких відбирає спеціально ство-
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рене журі На «Осінньому салоні» виставлялися митці різних по-
колінь, зокрема, Х. Біль, Л. Богайчук, Т. Витягловська, Г. Вихо-
ванська, О. Гірняк, Б. Губаль, О. Кучма, О. Луковська, Н. Паук, 
О. Парута-Вітрук, М. Рожко, С. Шабатура та багато інших. Ог-
ляд цих творів дає чудову нагоду аналізувати уподобання та 
творчі напрацювання сучасних майстрів, а також власні стилі 
та шляхи реалізації художнього задуму[4, с. 7-8]. 

Оригінальні текстильні твори містяться у художніх фондах 
ЛПМ, що є постійним джерелом досліджень львівських науков-
ців. Зокрема, тут зберігаються декоративні гобелени Н. Паук та 
Т. Витягловської, які отримали нагороди на «Осінньому салоні» 
і залишилися у колекції палацу, килими-гобелени І. Винниць-
кої, В. Ганкевич, Л. Приведи, З. Шульги, батикові роботи сту-
дентів ЛНАМ тощо. 

Отож, як свідчить проведений огляд, сучасний художній 
текстиль є важливою ділянкою декоративно-ужиткового мисте-
цтва, а митці, що працюють у цьому виді, активно виставляють 
свої твори на художніх виставках. Тенденції сучасного текс-
тильного мистецтва потребують і вартують поглибленого ви-
вчення й дослідження, адже цей вид мистецтва є своєрідним 
цілісним художнім явищем, пластична основа якого постійно 
модифікується, втрачаючи одні свої якості та набуваючи ін-
ших. Вивчення цього явища буде важливими для подальшого 
теоретичного осмислення ролі мистецтва текстилю та сприяти-
ме науковому аналізу художніх процесів в Україні загалом. 
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Анотація. У статті робиться спроба аналізу явищ культур-

но-мистецьких подій Європи ХІХ – першої половини ХХ ст. Беруть-
ся до уваги постулати важливих філософсько-естетичних та 
творчо-методичних принципів, які визначали передумови станов-
лення живопису Закарпаття. Передусім розглянуто явища стиле-
утворень, їх філософські та соціальні механізми, а також складо-
ві, успадковані крайовим образотворчим мистецтвом першої по-
ловини ХХ ст. 

Ключові слова: живопис, творчий метод, філософсько-есте-
тичні принципи. 

 
Характерним періодом формування європейської філо-

софської думки, яка задала динамічний розвиток багатьом 
сферам діяльності людини у майбутньому, позначене ХІХ ст. У 
цей час формується німецька класична філософія, з’являють-
ся перші праці Еммануїла Канта. Значне місце посідають пра-
ці Йоганна Готліба Фіхте та Фрідріха Шеллінга. Стовпом німе-
цького класичного ідеалізму став Фрідріх Гегель, досягнення 
якого є теорія діалектики, а також спроба систематизації 
всього змісту виробленої людством культури [1]. Філософ роз-
глянув історію людства як єдиний процес, в якому кожен пе-
ріод чи доба займали особливе місце та визначили форму 
впливу на наступні епохи. Праці Гегеля мали величезний 
вплив на наукові здобутки та розвиток історичних досліджень 
і мистецтвознавчої науки. В силу таких обставин науковці та 
філософи намагалися визначити закономірності періодів істо-
рії людства. Мистецькі критики та дослідники робили відкрит-
тя щодо мистецтва Середньовіччя, яке до кінця ХІХ століття 
вважалося «варварським». Праці Еміля Маля та Юліуса Шлос-
сера остаточно реабілітували мистецтво готики, задаючи тен-
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денції його більш активного дослідження 7, с. 45. Так, мисте-
цтво Середньовіччя у 1830-х рр. отримує визнання і підносить-
ся на один рівень з культурою епохи Відродження. Водночас 
важливими ціннісними критеріями стають поняття «народ-
ність» і «національність», які активно генеруються в період ро-
мантизму. Предтечею нової політики модерну були романтики, 
які сміливо взялися за перегляд усталених естетичних критеріїв 
[2, с. 78]. Разом з ідеями Ф. Ніцше формували суспільну думку, 
висловлюючи позиції ірраціонального та чуттєвого, які через 
мистецтво повинні були запобігти занепаду духовності, як на-
слідок кризового явища в західноєвропейській культурі ХХ 
століття. В архітектурі елементи готики поширено експлуату-
ються, але в більшості не як технологічна необхідність, а як 
данина моді. Поняття «народність» та «фольклор» трактуються 
як сутність природного творчого духу народу. Народна стиліс-
тика у власному змісті мотивів, тем, образів стає рівноправ-
ною складовою ідеалу мистецтва [3, с. 14]. У Європі набирає 
популярності тенденція створення історичних товариств, фор-
муються цілі національні школи істориків, серед яких особли-
во виділяється школа, яка започаткувалася у Франції в добу 
Реставрації. Такі явища безпосередньо відбилися на світогляд-
них принципах і в сфері розвитку суспільно-політичної думки, 
яка в країнах Західної Європи представлена такими течіями, 
як консерватизм, лібералізм, соціалізм. Це все не могло не 
вплинути на становлення культурно-мистецьких пріоритетів. 
Під впливом філософських напрямів формували власні творчі 
методи, відтворюючи навколишній світ через власну призму 
світобачення, багато художників, музикантів, поетів, що від-
билося у характерному розмаїтті жанрів та видів мистецтва.  

У філософських дефініціях модерну простежується суть сти-
хії інтуїтивного, своєрідного біологізму художнього образу, що є 
близьким до ідей «філософії життя» (В. Дільтей, А. Бергсон), на 
що звертають особливу увагу історики мистецтва Д. Штернберг, 
Л. Монахова [10, с. 40]. Характерною рисою культурно-мистець-
ких процесів другої половини ХІХ століття є поява перших оз-
нак мистецтвознавчої науки в персоналіях Алоіза Рігля, К. Фід-
лера, А. Гільдебрандта, Г. Вольфліна, Аполлінера Гійома. На 
прикладі останнього можна говорити про активізацію мистець-
кої критики, її генеративну роль в мистецьких процесах, у тому 
числі йдеться про методичні спроби поєднання та синтезу 
мистецтв. Адже модерн як явище мистецтва увібрало в собе 
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саме такі лейтмотиви. У майстерні Пабло Пікассо (1907 р.), 
об’єднавши творчі зусилля з Жоржем Браком та іншими ху-
дожниками, на Монмартрі була організована група «Бато-Ла-
вуар» (Bateau-Lavoir), яка заявила про народження нового 
мистецтва – кубізму [4, с. 19]. Це явище характерно засвідчує 
мистецтвознавчі початки, що стимулювали розвиток культур-
них процесів у суспільстві. А в свою чергу, викристалізуваний 
творчий суб’єктивізм переконливо формував мистецтво по-
чатку ХХ століття. 

Європейському мистецтву ХІХ ст. притаманна, у порів-
нянні з попередніми, швидка та послідовна зміна художніх 
напрямів. У 30-х роках ХІХ ст., успадкувавши та засвоївши 
найбільш плідні ідейно-естетичні традиції класицизму, роман-
тизму та інших напрямів, в художній культурі Європи утвер-
джується реалізм (лат. realis – суттєвий, дійсний). Звертаю-
чись до реалізму середини ХІХ ст., можна зазначити, що він 
виробив власну художню систему, яка отримала теоретичне 
обґрунтування як естетично усвідомлений метод. Можна ствер-
джувати, що саме завдяки революції в мистецтві, започатко-
ваній барбізонцями, імпресіоністами та постімпресіоністами, 
відбулося ствердження модерну, що увібрав у собе здобутки 
попередніх надбань культури, інтерпретував їх у власну філо-
софсько-мистецьку концепцію. Перші ознаки модерну, який 
приніс у своїй сутності явище синтезу мистецтв, породило 
широке розмаїття художніх напрямків у ХХ столітті. Важливе 
значення при цьому відіграли соціально-економічні процеси, 
досягнення у сфері науки, розвиток технічного прогресу [10, 
с. 42]. Значна увага приділяється культурним та естетичним 
надбанням, де домінуюча роль відводиться мистецьким пер-
соналіям. Такі історичні події в мистецтві та культурі в корені 
міняють методологію творчості. Потреба в пошуку новаторсь-
ких мистецьких ідей, привели до ствердження нових напря-
мів безпосередньо в середині стилю. Поява на європейському 
просторі стилю модерн водночас відбувалася із пожвавленням 
інтересу до міських прикладних ремесел і народної творчості. 
Традиційне примітивне мистецтво, котре вже майже не існу-
вало в Західній Європі і йшло до занепаду в Центрально-Схід-
ній, набуває актуальності. Але етномистецькі традиції були 
підхоплені і творчо засвоєні професійними художниками-мо-
дерністами, які бачили в них одну з протидій реалізму та ек-
лектиці [11, с. 92]. Народне мистецтво стає одним із здобутків 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 213

модерну. Його відкриття і внутрішній зміст є одним із крите-
ріїв творчих методів та мислення митців у контексті створен-
ня власного творчого продукту. Творці «прекрасного», що звер-
талися до надбань народної культури, як правило, вибудову-
вали свою філософію максимально наближеною до природи, а 
саме, до тенденцій народного мислення. Художник ішов шля-
хом формування творчої думки в руслі народної філософії, 
фольклору, що було основою мислення народних майстрів. 
Цей метод митець застосовує з огляду на тогочасні світоглядні 
моделі суспільства, яке мало на меті змінити усталені норми 
«салонного та академічного» мистецтва. Джерелом творчості 
багатьох митців стають теми народного мистецтва. Пленер, 
започаткований барбізонцями, відбувається на повітрі  і є ха-
рактерним засобом дослідження натури. Вільні студії та пошу-
ки нових творчих ідей відкидають салонне та академічне мис-
тецтво як таке, що себе вичерпало. Стосунки професійного 
мистецтва і народної творчості набувають все тісніших кон-
тактів. Як пише О. Петрова: «Історія мистецтва ХХ століття 
знає кілька періодів зближення вченого мистецтва з фольк-
лорною творчістю. Інтерес професіоналів до фольклору прояв-
лявся в період, що загрожував зламом соціально-світоглядної 
ситуації. Цей час, як правило позначений кризою засадничої 
образотворчої системи і, відповідно, пошуками нових, просто-
рово-пластичних концепцій» [9, с. 21]. 

Поряд із філософією екзистенціалізму в мистецтві міцни-
ми творчо-методичними позиціями виступає експресіонізм. 
Його виникнення завдячує групі художників, що заснували в 
1905 році в м. Дрездені мистецьку групу «Міст», яка зосере-
джувала та черпала свої творчі пошуки у мистецтві готики та 
африканській скульптурі («L’art negre») 6, с. 186. Європейські 
тенденції модерну другої половини ХІХ століття, внесли у мис-
тецьке життя усвідомлення етнокультурних та історичних на-
дбань і стали визначальними у творчості багатьох митців, у 
той же час виокремлювались в інші стилеутворення початку 
ХХ століття. Діалог професійної художньої культури і народної 
творчості мав продовження, тривав і декларувався як пози-
тивна умова плідного художнього синтезу впродовж історії іс-
нування стилів модерн та постмодерн. «Концепти середньо-
вічної та етномистецької традиції несуть з собою метафорич-
ну суть, символізм, алегоричність, фантастичне і декоративне 
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начало. Тобто все те, чим пишався стиль модерн» 11, с. 189. 
Митці заглиблюються в ідею «культурної пам’яті» розширюючи 
географію, звертаються до мистецтва Сходу, Японії, Китаю, що 
було однією із передумов нового стилеутворення 10, с. 75.  

Слід зауважити, що період становлення закарпатського 
образотворчого мистецтва, зокрема живопису, відбувався у 
світлі революційних подій у мистецтві Європи. Ідеї мистець-
кого облаштування в громади, гуртки, товариства, а згодом 
колонії набрали популярності в кінці ХІХ століття. Такі згурту-
вання митців мали власні концепції та принципи співіснуван-
ня, але домінуючими були полярність естетичних міркувань та 
художня творчість (Дармштадська колонія, будинок Ван Гога 
в Арлі, Понт-Авен у Франції, Нодьбань в Угощині) 10, с. 65. У 
свою чергу з’являються в такому середовищі організатори чи 
вчителі Шімон Холоші, Антон Ашбе, Карой Ференці, Адальберт 
Ерделі, Йосип Бокшай та інші діяльність яких поширилась і 
на початок ХХ століття. 

Однією з передумов політики модерну була спроба синте-
зувати мистецтво, акцентуючи на ремеслі, доповнюючи його  
здобутками технічного прогресу. У цьому випадку слід згадати 
про художньо-промислові школи, діяльність яких, зокрема на 
Закарпатті, сприяла втіленню професійних початків, тобто ос-
нов мистецької грамоти. Вагомий розвиток отримала худож-
ньо-реміснича освіта в краї, незважаючи на політичні зміни 
та багатонаціональний викладацький склад [12, с. 218]. Мож-
на привести приклади закарпатських митців, що отримали 
відповідну освіту та реалізували себе як професійні художни-
ки. Серед них є Іван Іванович Гарапко, який закінчив дерево-
обробну школу в Ясінях 1930-1934 рр., а пізніше художньо-
промислову школу в Празі, в якій першим студентом із 
Закарпаття у 1928 році (на відділенні графіки та живопису) 
був Ф. Ф. Манайло. Випускник Ясінянської деревообробної 
школи Василь Свида, який продовжує освіту в чеському місті 
Брно [8, с. 17]. Даючи оцінку ролі художньо-промислових шкіл 
в контексті досліджуваної теми, слід сказати, що навчально-
методичні принципи, а зокрема, введення в програму навчан-
ня рисункової грамоти, заклали фундамент професійній базо-
вій мистецькій освіті в Закарпатті. Такі демократичні засади 
мистецької освіти та мистецтва у цілому торкнулися європей-
ської культури, активно використовувались художниками в 
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майбутньому. В цьому контексті слід навести паралелі щодо 
закарпатської школи живопису. У 1927 р. А. Ерделі та Й. Бок-
шай організовують «недільну школу рисунку» та разом з учня-
ми виходять на пленер, де розуміння «вчителя» та «учня» набу-
ває певної умовності – адже спільна праця і є таким собі зна-
ком рівності, де кожен стоїть перед поставленим завданням 
самостійно, але виконання завдань супроводжувалось певни-
ми поясненнями та аналізом з боку вчителів.  

Митці Закарпаття першої половини ХХ століття звертаю-
ться до власної народної культури. Такі методичні підходи до-
зволили означити мистецький процес через характер образо-
творчої мови в рамках етномистецької самоідентифікації. Що-
до народних тенденцій у мистецтві, то вони також несли у со-
бі форму народної філософії або визначилися як «духовна мат-
риця» чи фактор національної ментальності. Глибиною пізнан-
ня, а власне, і відкриття феномену народного мистецтва, що 
розглядалося митцями А. Ерделі, Й. Бокшаєм, Ф. Манайлом та 
їх учнями, як щось унікальне і відкрилося для них, як неви-
черпний багаж подальшої творчості 5, с. 146.  

Таким чином, передумовою становлення ідейно-творчих 
засад образотворчої школи Закарпаття були етномистецькі 
місцеві традиції, а також модернові європейські мистецькі до-
сягненння. Вищезгадані події європейського культурного осе-
редку, отримали своєрідне віддзеркалення та генерувалися у 
творчі методи закарпатських митців першої половини ХХ ст. 
Концепції визрівали та зосереджувались на тлі європейських 
естетико-філософських парадигм ХІХ – першої половини ХХ 
ст., в тому числі особливостей крайового народного мисте-
цтва, які стали ідейною основою, а також характерною особ-
ливістю живопису Закарпаття впродовж ХХ століття. 

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Гегель Г. Естетика: в 4 т. Т. 2. / Георг Вильгельм Фридрих Ге-

гель. – М.: Искусство, 1969. – 325 с. 
2. Кириченко Е. И. Модерн. К вопросу об истоках и типологии / Ки-

риченко Е. И. // Советское искусствознание-78: сб. ст. – 
М.: Сов. художник, 1978. – Вип. 1. – 310 с. 

3. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське 
мистецтво. – Львів: Світ, 2004.– Ч.3; 2005.– 268 с. 

4. Малахов Н. Я. Модернизм: критический очерк / Н. Я. Малахов. – 
М.: Изобразительное искусство, 1986. – 152 с. 



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 216

5. Манайлов Ф. Ф. Изобразительное искусство на Подкарпатской 
Руси / Ф. Ф. Манайло // Подкарпатская Русь. – Ужгород, 
1936. – С. 144-146.  

6. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма 
до наших дней [Изоматериал]: иллюстрированная энцикло-
педия / сост. И. Г. Мосин. – СПб: Кристалл, 2006. – 192 с.: ил. 

7. Муратова М. К. Мастера французской готики XII-XIII веков / 

Муратова М. К.. – М.: Искусство, 1988. – 350 с.   
8. Небесник І. І. Художня освіта на Закарпатті у 20 столітті: 

історико-педагогічний аспект: [монографія] / І. І. Небесник. 
– Ужгород: Закарпаття, 2000. – 168 с.: фото. 

9. Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та крити-
ка образотворчого мистецтва 70-х років XX ст. – початку 
XXI ст. / О. Петрова. – К.: Академія, 2004. – С. 21.  

10. Сарабьянов В. Д. Модерн. История стиля / Д. В. Сарабьянов. – 
М.: Галарат, 2001. – 344с.  

11. Станкевич М. Є. Вибрані праці. Автентичність мистецтва. 
Питання теорії пластичних мистецтв / М. Є. Станкевич. – 
Львів, 2004. – 189 с. 

12. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини XIX – середини 
ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції: моно-
графія / Р. Шмагало; М-во освіти і науки України, Львівська 
нац. акад. мистецтв. – Львів: Укр. технології, 2005. – 528 с. 

  
FORMATION OF THE IDEOLOGICAL AND CREATIVE PRINCIPLES 

OF TRANSCARPATHIAN PAINTING IN THE LIGHT  OF THE  
AESTHETIC AND PHILOSOPHIC PARADIGMS  

OF THE 19TH AND FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 
 

Ihor LUTSENKO, 
teacher, Transcarpathian Art Institute, 

Uzhhorod, Ukraine 
 
Annotation. The article is an attempt to analyze the cultural and 

art events in Europe of the 19th and first half of the 20th century. 
Taken into consideration are the postulates of the important aesthetic 
and philosophic and creative methods which defined the preconditions 
of the formation of Transcarpathian painting. Considered first of all are 
the phenomena of styles formation, their philosophical and social 
mechanisms and also components inherited by the regional art of the 
first half of the 20th century.   

Key words: painting, creative method, philosophic and aesthetic principles. 
 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 217

ТЕОРЕТИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ПІДХОДИ 
ДО РОЗУМІННЯ ПОЯВИ ТА СУТІ ОРНАМЕНТУ 

 
УДК 7.016.4 

 
Наталія ЯНІШЕВСЬКА,  

аспірантка, Львівська національна академія мистецтв, 
м. Львів, Україна 

 
Анотація. Статтю присвячено розгляду теоретико-мисте-

цтвознавчих підходів до аналізу орнаментального мистецтва, по-
чинаючи із XVIII ст. і до сьогодні. Зокрема, проаналізовано орна-
мент у теоріях емпатії, співвідношення орнаменту з абстрак-
цією, музикою, орнамент як метамову. 

Ключові слова: орнамент, теорія орнаменту, естетика ор-
наменту, психологія орнаменту, філософія орнаменту, емпатія, 
абстракція. 

 
Постановка проблеми. У період виникнення і форму-

вання теоретичного осмислення специфіки різних видів мис-
тецтва орнамент як самостійний, автономний об’єкт теорети-
зування не виділявся. З другої половини ХІХ ст. орнаменталіс-
тика уклалася як дисципліна мистецтвознавства і культуроло-
гії. В рамках нової науки розпочалося дослідження форм, 
композицій і семантики народного та класичного орнаменту. 
А згодом – ролі та місця орнаменту в системі мистецтв та 
культурній спадщині. 

Системне дослідження орнаменту з необхідністю включає 
вивчення його історії (етнографія, стилістика), практики (мор-
фологія, семантика та композиція орнаменту) та теорії орна-
менту (естетики, психології та філософії орнаменту). І не див-
но, що широкий діапазон дослідження феномену не однаково 
повно та глибоко висвітлює усі сторони вивчення орнаменту. 

Аналіз досліджень із зазначеної проблеми. Серед чис-
ленних досліджень орнаменту лише поодинокі зупиняються на 
темі власне теорій орнаменту. У статті «Ідея абстракції у німе-
цьких теоріях орнаменту від Канта до Кандінського» [10] Девід 
Морган розглядає орнамент у теорії мистецтва XVIII-XX ст., йо-
го взаємозв’язок з ідеєю емпатії, чистого мистецтва, що мали 
місце у тогочасному мистецькому дискурсі. Зв’язок абстракції 
та феномену орнаменту проаналізовано на основі численних 
теорій та мистецтвознавчих шкіл. Ця та ряд інших праць ав-
тора висвітлюють широкий діапазон питань на порубіжжі ор-
наменту та абстрактних тенденції у мистецтві [22]. 
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На особливу увагу заслуговує робота Ернеста Гомбріха 
«Значення порядку. Дослідження психології декоративного 
мистецтва» [17], у якій висвітлюється проблематика психології 
власне декоративного мистецтва, зокрема орнаменту. Окрім 
детального аналізу орнаментальної структури, автор досліджує 
орнамент в багатоманітті естетичних концепцій та поглядів 
на його виникнення і природу, а також вплив орнаменту на 
малярство у ХХ столітті.  

Метою статті є проаналізувати теоретичні підходи до 
аналізу орнаменту, вказати на основні тенденції та особливос-
ті трактування специфіки орнаментального мистецтва та абс-
трактних форм, зокрема, а, отже, виділити основні напрямки 
аналізу орнаменту в мистецькому дискурсі. 

Наприкінці ХІХ ст. орнамент став оригінальним предме-
том дискусій у колах мистецтвознавців та теоретиків мисте-
цтва. Однак міркування про орнамент мали місце ще задовго 
до цього. На початку 1790-х рр. Карл-Філіп Моріц у своєму те-
оретичному дослідженні «Вступ до історії орнаменту» високо 
оцінює орнамент, наводячи на думку, що він не тільки має 
здатність покращувати смак і збуджувати душу, але складає 
«шляхетний порив душі» – такий же благотворний, як потяг до 
науки чи високого мистецтва. Таким чином, Моріц зараховує 
орнамент і високе мистецтво до однієї категорії, яку він пое-
тично називає «потяг до краси». Теза, що орнамент не може 
мати самостійної мети, оскільки служить цілі оздоблення ін-
шого об’єкта, для Моріца є поверховою, оскільки вона не вра-
ховує шляхетної природи орнаменту [10, с. 246].  

Позитивну оцінку феномену орнаменту давав німецький 
філософ Іммануїл Кант. Відомою є формула його естетики, що 
визначає чисту або вільну красу: «…прекрасним є те, що подо-
бається незалежно від смислу». Кант пояснює свою думку са-
ме на прикладі орнаменту. І це не випадково, адже останній 
найбільш наочно показує, що ми не зосереджуємося на поня-
тійному змісті того, що представлено перед нами. Рух елемен-
тів орнаменту, просте поєднання барв та ліній – це і є чиста 
або «вільна» краса, вважає філософ. 

Роздуми Канта про орнамент було піддано філософській 
критиці Гансом-Георгом Гадамером. Зокрема, він вважає не-
доцільним підносити рефлексії Канта про красу орнаменту до 
рівня естетики орнаменту. У цьому ж контексті він не розді-
ляє частих спроб застосування естетики Канта до теорії не-
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предметного живопису [3, с. 233-234]. Гадамер досить послі-
довно акцентує на тому, що твір мистецтва має власний 
смисл, який не може бути зведеним до сукупності пережи-
вань. Насправді ж у цій суперечці обидва філософи виходять 
із різних засновків та різної мотивації, які й зумовлюють від-
мінне розуміння твору мистецтва і орнаменту, зокрема. 

Увага, яку Моріц і Кант приділяють самостійному значен-
ню форми в орнаменті, надихнула пізнішу формалістську ес-
тетику. Остання відкидала наслідування як основу мистецтва. 
Возвеличуючи думку Канта про те, що твір мистецтва в есте-
тичному судженні виступає як «цільове без цілі», прихильники 
формалізму водночас розвивали погляд німецького психолога 
та філософа І. Ф. Гербарта, який зводив теоретичний аналіз 
мистецьких феноменів до дослідження формальних елементів 
мистецтва в їх естетичній функції.  

Вплив теоретичних рефлексій про орнамент на формалізм 
є беззаперечним. Можна сказати, що теорії орнаменту, які бу-
ли частиною як локальних, так і загальнофілософських диску-
сій, значною мірою надихнули розвиток естетики, що абсолю-
тизує роль форми в естетичному та художньому освоєнні дійс-
ності, висуває форми, тони, площини, просторові структури 
на перше місце в системі естетичного знання.  

Наприкінці ХІХ ст. з’являються прихильники та «захисники» 
орнаменту, які відкинули його підпорядкування натуралістич-
ному мистецтву та започаткували міцну в перспективі традицію 
інтерпретації орнаменту в контексті аналізу абстрактних форм. 

Найбільш вартим уваги прикладом історика мистецтва, 
який переглянув дослідження орнаменту, був Алоїз Рігль. Цій 
проблематиці присвячена його велика праця «Питання стилю. 
Основи історії орнаментики» (1893), де вперше робиться спро-
ба аналізу стилів орнаментики, розглядається їх психологічна 
та соціальна обумовленість. На думку Рігля, вищим проявом 
художніх здібностей людини є ті види образотворчого мисте-
цтва, які нічого реального не зображають, – це архітектура та 
декоративне мистецтво. «Саме в цих родах мистецтва, – заяв-
ляє він, – людина є власне творчою. Тут вона абсолютно не 
має перед собою зразка, тут вона створює безпосередньо із 
самої себе… Внаслідок цього архітектура і художні ремесла у 
більшій мірі є мистецтвом, аніж будь-яке інше» [2, с. 147]. 

Засновник дизайну Г. Земпер [5] та його послідовники на-
магалися пояснити виникнення і сутність орнаменту, зокрема 
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геометричного, з техніки обробки матеріалу, передусім текс-
тилю. Однак, на думку Рігля, ця концепція суперечить істо-
ричним фактам – геометричний стиль виник раніше текстиль-
ної техніки. Настільки ж помиляються ті, хто вважає, що сут-
ність орнаменту у відтворенні природних форм – неорганіч-
них, рослинних чи органічних. Закономірності, властиві орна-
менту та його розвитку, не підкорюються закономірностям, 
що властиві реальним рослинам. Орнамент якісно відрізняєть-
ся від природних мотивів, які відтворює, і, як доводить Рігль, 
диктує їм свої, чисто орнаментальні закони. Площинний ха-
рактер орнаменту, що прикрашає поверхню, передбачає умов-
ність зображення. Проте особливий характер образотворчості 
обумовлюють особливості художньої волі, яка проявляється 
через перетворення натуралістичного зображення в умовне.  

Поширення орнаменту має загальні для всіх народів зако-
ни розвитку. У цьому проявляються об’єктивні орнаментальні 
закономірності, а, з іншого боку, художня воля проявляє суб’єк-
тивність. Суть мистецтва – не у відображенні, а у вияві худож-
ніх здібностей. Історія одного з найдавніших видів мистецтва, 
орнаменту, доводить, що вони були властиві для примітивних 
(давніх) народів. 

Рігль говорить про те, що в орнаменті здійснюється ожив-
лення, освоєння людиною незалежних від неї геометричних 
закономірностей природи, від якої вона повністю залежить. 
Створюючи дещо принципово нове, наприклад, геометричний 
орнамент, художник підкреслює абсолютність закономірнос-
тей буття, їх авторитетність. Орнамент, іншими словами, є 
найбільш узагальненим зображенням гармонії свободи і необ-
хідності, людини і природи, що було одним і найдавніших ви-
явів суспільного ідеалу [2, с. 154].  

Сутність орнаменту полягає у своєрідному синтезі абст-
рактних, математичних закономірностей природи (симетрія, 
ритм) і природних мотивів. Вільна гра людських сутнісних сил 
виявляється не в чому іншому, як в органічному поєднанні 
цих протилежностей. Цей синтез – прояв художньої волі і вод-
ночас – сила творчої уяви художника-орнаменталіста. Адже, 
не маючи відповідних знань про мистецтво, давні люди ство-
рювали те, що не могли зрозуміти розумом [2, с. 157]. Давній 
художник проявляє таку розвинуту здатність до створення ор-
наментальних мотивів, таку силу художньої фантазії, котра 
практично втрачена в сучасному суспільстві.  
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Дисертація психолога мистецтва, представника віденської 
школи мистецтвознавства та теоретика формалізму Вільгель-
ма Воррінгера «Абстракція та емпатія» (1906) дає чимало ціка-
вих відповідей як у дослідженні появи та суті орнаменту, так і 
витоків мистецтва авангарду. В основі потягу до абстракції, 
вважає Воррінгер, лежить почуття страху перед простором – 
це змушувало первiсну людину в якостi психологiчного захис-
ту створювати свiт форм, якi б пiдкорялися законам геометрiї. 
Вiн здавався прекрасним тому, що в ньому не вiдчувалося 
життя, страху перед ним; воно було замiнене деяким геомет-
ризованим порядком форм. Отож, орнамент мав певну цілю-
щу дію на людину, адже «бажання створити точки вiдпочинку 
перед лицем лякаючих та хвилюючих мутацiй зовнiшнього 
свiту було приречене знайти своє перше задоволення в чистiй 
геометричнiй абстракції» [8, с. 87]. Слабкій орiєнтацiї давніх 
людей у хаосi життя протиставлявся своєрiдний iнстинкт вiзу-
ально абстрагованої «речi в собi», що притупився з розвитком 
рацiонального розумiння свiту i вiдродився знову на бiльш ви-
соких ступенях цивiлiзацii з бажання досягнути найвищих 
рiвнiв пiзнання, недоступних рацiональнiй свiдомостi. І шля-
хом до трансцендентності має стати абстрактне мистецтво. 

Звичайно, ідеї, викладені в праці, деякою мірою застарілі 
для сучасного розуміння справи, проте революційний спосіб 
тлумачення психологічного впливу мистецтва та власне про-
цесу творчості змушує нас щораз звертатися до особи Воррін-
гера, коли ми говоримо про мистецтво авангарду, особливо у 
його геометричних проявах. Адже геометризм, що наближає-
ться до орнаменту, і орнамент, що близький до безпредметно-
го мистецтва, пояснюється автором в особливий спосіб. Він 
стверджує, що орнамент є найвищим мистецтвом, що у його 
формах творчість (художня воля) виявляє себе якнайчистіше, 
і у мистецтві ми повинні повернутися до простих геометрич-
них форм, відмовитися від реалізму. «Процес полягає в тому, 
що чистий орнамент, тобто абстрактне утворення, згодом на-
туралізується. Мистецтво починається не з природних явищ, а 
з орнаментально-абстрактних», – каже Воррінгер. А потяг до аб-
стракції є наслідком великого внутрішнього конфлікту між лю-
диною та навколишнім світом, «дивовижною боязню простору».  

В орнаменті художня воля знаходить своє найчистіше і не-
затемнене вираження, йдучи за Ріглем, говорить Воррінгер. Він 
навіть може набувати космічного значення. Коли людина загля-
дає у безодню космосу, коли перед нею розкриваються таїни її 
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власного внутрішнього ірраціонального світу, то їй стає страш-
но. Абстрактні тенденції в орнаменті – породження космічного 
страху, перетвореного у художню волю – масову динамічну си-
лу, що створює абстрактну красу високої художньої цінності. 

Отож Воррінгер, як і Рігль, найбільш досконалим і твор-
чим видом образотворчого мистецтва вважає орнамент. Транс-
цендентальна абстрактна художня воля змушує людину по-
рвати з оманливою реальністю і побачити світ таким, яким він 
є – таємничим, жорстоким, ірраціональним [2, с. 230]. Власне, 
відмова від відображення дійсності, що постулюється у роботі, 
є актуальною також і до наших днів.  

Воррінгер робить висновок, що специфічні художні зако-
ни принципово не сумісні з естетичним розумінням прекрас-
ного в природі, а, отже, і якість твору мистецтва на може ви-
значатися якістю відтворювання об’єкта на полотні. Естетич-
не переживання та естетичну діяльність теоретик зводить до 
«об’єктивованої самонасолоди», визначає як внутрішню латент-
ну потребу, що виникає сама по собі, не залежить ні від об’єк-
та, ні від творчих засобів, ні від явищ зовнішнього світу, ні 
від художніх здібностей. В основі мистецтва, за Воррінгером, 
лежить не взаємодія людини з оточуючим світом, а їх «розме-
жування», яке відбувається виключно всередині людини і є, 
по суті, не чим іншим, як розмежуванням інстинкту та розуму.  

Дискусія, що розпочалася з публічного обговорення дисер-
тації Воррінгера про природу абстракції та емпатії, залучила 
чимало науковців та теоретиків до вирішення питання про 
співвідношення орнаменту та абстракції. Воррінгер із відвер-
тою категоричністю закликає відмовитися від реалістичного 
відображення дійсності та користуватися виключно геомет-
ричними орнаментальними формами.  

Однак використання ним терміну «абстрактний» в жодно-
му випадку не означає виключно не репрезентативну форму, 
а будь-яке лінійне трактування форми, репрезентативної або 
ні, чий геометричний, неорганічний характер зрікається будь-
яких асоціацій з нашими життєвими відчуттями як органічно 
створених істот [10, с. 256-257]. 

Теорія Воррінгера набула особливого значення для естети-
ки та художньої практики ХХ століття, зокрема, таких напря-
мів, як кубізм, абстракціонізм та експресіонізм, а також часо-
во передувала полотнам Ж. Брака, П. Пікассо та В. Кандін-
ського. Досліднкиками вказується на унікальність такого ви-
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падку, адже зазвичай теорія слідує мистецькій практиці, а не 
навпаки [8, с. 82]. 

Натомість головний теоретик абстракціонізму Василь Кандін-
ський дистанціює абстрактне від орнаментального і тим самим 
відділяє нове образотворче мистецтво від декоративного. Щодо 
орнаменту Кандінський мав певні застереження. Художник ствер-
джує, що орнамент в минулому не підкорявся внутрішньому ду-
хові, мав значення «примхливої гри форм», що не здатна вирази-
ти жодного внутрішнього мотиву. На його думку, очевидна близь-
кість абстракції і орнаменту створює перед художником небез-
пеку декоративності картини. Адже використання геометрич-
них форм з певною ритмічністю та повторенням веде до ство-
рення орнаменту. А це не відповідає тій великій місії мистецтва, 
яку приписує Кандінський новому абстрактному живопису. 

Цікавою у контексті розгляду співвідношення орнаменту 
та абстракції є однойменна праця Маркуса Брудерліна [15], де 
на основі творчості В. Кандінського, П. Мондріана, А. Матіса 
та Френка Стелли автор ілюструє прояви глибинного впливу 
орнаменту як формального та методичного елемента на абст-
рактне мистецтво, а також причини зацікавлення художників 
початку ХХ ст. орнаментацією та геометричними мотивами, 
характериними для давніх чи екзотичних культур, що крию-
ться, перш за все, у пошуку істинних мистецьких форм, прос-
тоти вираження та чистоти кольорів, що втратилися за шир-
мою натуралістичного живопису останніх століть. 

Аналогія «музика-орнамент» є близькою до попереднього 
питання про співвідношення орнаменту та абстракції. Ще 
Кант оцінював музику та орнамент як найбільш виражені 
прояви «вільної» краси, – мистецтва, мета і користь яких, на 
його думку, недоступні для нас. Філософ відносить їх до «гри 
відчуттів» (гра тонів, кольорів, звуків, ритмів) і зараховує їх до 
рангу «приємних мистецтв», що народжуються з надлишкових 
творчих сил після задоволення усіх потреб.  

«Для цілого покоління митців, які переймалися питанням мо-
тивування та пояснення абстрактних композицій, музика стала 
парадигматичним зразком: на той час музика була єдиним ради-
кальним абстрактним мистецтвом», – говорить Й. Мейнгардт [9]. 

Відомо, що авангардисти зверталися до музики для під-
тримки своїх теорій та напрямів. У праці «Точка і лінія на пло-
щині» Кандінський В. говорить: «Музика, яка не має практич-
ного значення.., досі є єдиною придатною для створення абст-
рактного твору» [7, с. 68]. За його словами, митець прагне зна-
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йти вираження свого внутрішнього світу нематеріальними 
засобами, подібно музиці. Звідси пошуки ритму, математич-
ної, абстрактної конструкції, повторення кольорових тонів, 
пошук динаміки тощо [6, с. 19-20]. Сам художник наділяв 
прості геометричні форми кольоровими та музичними харак-
теристиками, лінії за товщиною та формою мали певну силу 
звучання та мелодику. Також до інтерпретації орнаменту че-
рез музику звертаються такі теоретики, як Р. Ворнум, В. Фа-
ворський, А. Ендель [16], С. Рижакова [11], Б. Галєєв [4], Є. Син-
цов [14], В. Жирмунський та ін. 

Принципова якість, за допомогою якої візуальні форми 
наближуються до музичної форми – це протяжність у часі. Ві-
зуальні форми, що є позачасовими, можуть отримати цю якість, 
якщо будуть особливим чином організовані у просторі, рит-
мічно укладені в ряді, послідовності, орнаменті. Така схожіть 
також пов’язана з тим фактом, що два основні структурні 
принципи орнаментування – ритм та композиція – є у той же 
час основними і в музиці. Крім того, поняття «орнаментика» 
застосовується у музиці для означення мелодичних зворотів і 
звуків невеликої тривалості, що прикрашають основний мело-
дичний малюнок, а також посилюють його експресивність. 

З появою специфічної галузі психології мистецтва з’являє-
ться зацікавлення теоретиків найпростішими формами у мис-
тецтві, а саме формами орнаментальними. Процеси сприй-
няття та впливу простих орнаментальних (геометричних) 
форм стають предметом зацікавлення психології мистецтва. 

Психолог і естетик Теодор Ліппс вносить значні зміни у 
дискусію про форму, стиль, емпатію і абстракцію. Зокрема, 
розуміючи стиль як «дистанціювання від простого відтворен-
ня того, що знаходять у природі», Ліппс сприяє високій оцінці 
орнаменту як самодостатньої естетичної форми [19, с. 261]. 
Він ігнорує традиційне розділення між змістом предмета і аб-
страктною формою. Він вважає, що геометрична форма і на-
туралістична форма підкоряються одному закону, який роз-
кривається і робиться візуально пізнаваним у абстрактних 
формах та лініях. Теорія емпатії Ліппса передбачає проекцію 
глядача на об’єкт і визначає індивідуальне сприйняття та пе-
реживання ліній, форм і кольорів [10, с. 250]. Таким чином, 
він слідує теорії емпатії Генріха Вьольфліна, згідно з якою ми 
оживляємо кожну річ – це одвічний людський імпульс, і якщо 
він зникне – то це означатиме кінець мистецтва. Це оживлен-
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ня зовнішнього світу є підпорядкуванням усіх зовнішніх обра-
зів нашому власному тілу [10, с. 252]. 

Також критик Карл Шеффлер у 1901 р. з ентузіазмом пи-
сав, що людський потяг до симетрії, виражений в орнаменті, 
є відчуттям «гармонії, яка пульсує крізь архітектуру людського 
тіла». Митець, створюючи орнаменти, переживає їх. Орнамен-
тальний малюнок є прямим вираженням відчуттів і виникає у 
рушійних силах людської анатомії. Шеффлер вірив, що оскіль-
ки людське тіло і все органічне мають один і той самий закон 
формування, «наш організм є наче різновидом інструменту, 
чиї струни натягнуті і чутливо вібрують» [29]. 

Натомість архітектор та теоретик Август Ендель заміняє 
тогочасні уявлення про «емпатію» як «одухотворення» чи «ант-
ропоморфізм» теорією експресії, запозиченою у фізіогноміки. 
Орнаментальні форми здатні зафіксувати тисячі настроїв, а 
можливо, і відображати індивідуальні риси автора. Тому лю-
дина повинна вчитись бачити і заглиблюватись у форми, за-
фіксовувати в душі кожну їх зміну, і це має бути особливо ко-
рисним для наших відчуттів [16, с. 76]. Як альтернативу до 
антропоморфізму емпатії фізіогноміку використовував у своє-
му вченні також Артур Рослер.  

Образотворення у мистецтві орнаменту тісно пов’язане із 
психологією візуального сприйняття образів, форм, кольорів 
тощо. Візуальний аналіз цікавий для сучасної науки, у якій 
домінує тенденція до гіперболізації соціальних та психологіч-
них факторів впливу на усі її галузі. Психологія мистецтва та 
соціологія мистецтва – порівняно нові ділянки мистецтво-
знавчої науки. Втім, якщо ми говоримо про орнамент, то слід 
згадати досвід гештальтпсихології у дослідженні візуальних 
форм і орнаменту (Р. Арнхейм, В. Келлер, К. Коффка). 

Критика формалізму (як у мистецтві, так в естетиці) нале-
жить американському вченому Рудольфу Арнхейму [1]. Biн 
пробує визначити орнамент, виходячи з його цілей чи функ-
цій. Твердження, що твір мистецтва служить для зображення 
та інтерпретації сюжету, а орнамент не має такої мети, а ли-
ше робить побутові речі привабливішими, піддається спросту-
ванню. Адже будь-яка форма та колір, стверджує Арнхейм, ма-
ють певні виражальні здатності: вони несуть певний настрій та, 
завдяки індивідуальному характеру, відображують певну уні-
версальність. Отже, кожен орнамент повинен мати зміст, проте 
на останній впливає також функція цього орнаменту. Майже 



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 226

завжди орнамент є частиною іншого предмета – він призначе-
ний для візуальної інтерпретації характеру поданого об’єкта, 
ситуації, події. Він створює настрій, допомагає визначити кате-
горію і смисл інструменту, меблі, кімнати тощо.  

Арнхейм розглядає орнамент як одну із сфер художньої 
творчості, що має справу з моделями, геометрично правильни-
ми формами. Точність геометричної форми безпосередньо ви-
ражає прихований механізм природи, який у більш реалістич-
них формах у матеріальних речах та феноменах виявлений опо-
середковано. Психолог висловлює гіпотезу, «що така форма 
з’являється тоді, коли в результаті віддалення від природної різ-
номанітності виникає тенденція до простої структури», і цю 
властивість він називає необхідною рисою орнаменту. Саме 
ранні стадії мистецтва сприяли появі простої, правильної фор-
ми, яка виражала сувору дисципліну аскетичної віри, віддале-
ність від усього матеріального. А доведено, що гострота спосте-
реження та правдивість пам’яті у первісної людини була значно 
вищою, ніж у людей більш розвинутих цивілізацій.  

Дослідження у соціології мистецтва говорять про те, що 
виражальні форми мистецтва завжди соціально обумовлені. 
Смисл еволюції мистецтва бачили в тому, що існує два спосо-
би сприйняття світу: «геометричне», що робить композицію 
мистецтвом розуму, і «емоційне» – пасивне сприйняття світла, 
тіні, сферичності, що робить мистецтво чуттєвим та ірраціо-
нальним (В. Фріче). 

Окремим напрямом, що розкриває глибину феномена ор-
наменту, є феноменологія – напрям у філософії, який зберігає 
платонівські інтенції, а, отже, особливо акцентує увагу на фор-
мах та сприйнятті людиною світу. У розумінні феноменології 
абстрактні форми – це не просто об’єкти. Вони відсилають до 
«світу, який не є об’єктом природи, але й не залежить від лю-
дини і її дій» [21, с. 303]. Перші абстрактні форми відносяться 
до первісних примітивних культур, і феноменологія, позбавлена 
наукових пересудів, є найбільш адекватним способом пізнання 
примітивного мистецтва і перших абстрактних форм. Адже ра-
ціональна наука не здатна відчути феноменальне. 

Феноменологічне пізнання відкривається і шукає істину 
(ейдос) на рівні абстракції. Художник творить згідно з  вну-
трішнім переконанням, відчуттям гармонії. У цих постулатах 
феноменологія Едмунда Гуссерля виявляє близькість із «психо-
логічною естетикою». Гуссерль вважав, що безпосередня да-
ність споглядання – це даність нашого досвіду свідомості. Че-
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рез теоретичне навантаження нашої свідомості лінія, наприк-
лад, може сприйматися різними людьми у різних ситуаціях 
по-різному: або як геометрична фігура, або як художній орна-
мент. Досвід свідомості співвідноситься з конкретним життє-
вим світом і не може бути абсолютно нейтральним.  

Безпосереднє відношення до цього має дуалізм форми та 
змісту, який Гуссерлем вкладено у поняття «морфе» та «гіле»: 
«Даність у якості «гіле» дане як колір, тон, запах, біль у чисто 
суб’єктивній перспективі» [18, с. 128]. Ця концепція була над-
звичайно резонансною. Зокрема, гуссерлівське «гіле» лягло в 
основу концепції Моріса Мерло-Понті про безпосереднє як 
особливий топологічний простір, позбавлений глибини, який 
був відкинутий ренесансною перспективою [20, с. 270]. Абст-
рактні форми в мистецтві є виходом із «темноти» і повернен-
ням до видимого безпосереднього. Якщо ж просторові утво-
рення, що мають форму і локалізацію, кристалізуються в ор-
намент, то останній стає «морфе» – об’єктом, формою – і від-
різняється від «гіле» тим, що потрапляє у сферу деякої об’єк-
тивної темпоральності і зберігає свою ідентичність протягом 
довгого періоду часу. Чому так відбувається? Можливо, через 
те, що зміст є невидимим чи непоміченим, підлягає безкінеч-
ному числу інтерпретацій? Безумовно, відповідь на ці питан-
ня слід шукати не у психології, естетиці чи семіотиці орнамен-
ту. Вони потребують поглибленого і більш фундаментального 
підходу, який може бути реалізований у філософії орнаменту. 

Таким чином, значення орнаменту у феноменології актуа-
лізується через особливий інтерес цього напрямку філософії до 
форми. З іншого боку, у світлі філософських інтерпретацій 
форми як такої і значення форм у сприйнятті мистецтва розу-
міння самого феномена орнаменту значно поглиблюється пред-
ставниками феноменології. Орнамент набуває нових конота-
цій і стає філософсько значущою структурою. 

Орнамент унікальний тим, що означує архаїчні, архетипо-
ві потенції художньо-пластичного мислення. Він втілює, озна-
чує способи освоєння, «присвоєння» людиною простору, перші 
спроби створити проникливі межі зовнішнього і внутрішнього 
світів. Орнамент був способом проектування людської актив-
ності на зовнішній світ, щоб пізнати себе через відчуження, 
побачити себе зі сторони через споглядання «ззовні». Це була 
перша «межа», що дозволила частково усунути розділення лю-
дини з оточуючим світом. Орнамент дозволив людині вибуду-
вати свій творчий образ за подобою зовнішньої активності. 
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Одночасно він сприяв усвідомленню, що внутрішній світ «я» не 
зводиться до механічного поєднання двох «зовнішніх форм» ак-
тивності. Їх нова третя якість, що існувала як можливість про-
никнути в таємницю «я», сформувала ореол таїни навколо внут-
рішнього світу людини. 

Символіка давнього мистецтва забута, проте її глибинність 
не викликає жодного сумніву. Кожен елемент орнаменту хо-
ває у собі зміст, інформацію, знання про світ. Світ філософіч-
но осмислений та інтерпретований автором знаків орнаменту.  

Як семіотична мова орнамент має відповідні рівні дослі-
дження, на що вказує дослідниця мови орнаменту С. Рижако-
ва: синтагматику, фразеологію (потяг певних знаків один до 
одного) та парадигматику (типи зовнішніх, світоглядних зв’яз-
ків різних сторін фізичного модусу й ідейного рівня орнамен-
ту) [11, с. 133]. На структурному рівні аналізу орнаменту до-
сліджуються окремі знаки-лексеми, а потім – тексти (грамати-
ку орнаменту), і насамкінець – смисл у всій культурі.  

Текст – це організований за певними правилами семан-
тичний простір. Орнаментальні одиниці – це знаки, деякою 
мірою двосторонні повідомлення, у яких «зовнішня» сторона 
дискретна (всякий знак має структуру побудови), а «внутріш-
ня» – континуальна (всякий знак є візуальним символом, до-
ступним в цілому тільки образному сприйняттю, і повністю не 
зводиться до вербального начала) [11, с. 128-129]. Синтаксис 
орнаменту – явище зв’язку одиниць і створення на основі цих 
одиниць зв’язків іншого, більш складного рівня. Він включає у 
себе закони побудови формул – орнаментальних блоків-компо-
зицій, правила їх поширення та функціонування, а також 
правила входження блоків у цілий орнаментальний текст. Це, 
інакше кажучи, композиція орнаменту, що складається із си-
метрії, пропорційності, поверхні, співвідношення однорідних 
елементів (нюанс, контраст, тотожність), ритм, ярусність, ко-
льорова побудова [11, с. 133]. 

На думку Грегора Штабінського, теза, що геометричні фор-
ми мають конкретне значення і служать засобом комунікації в 
мистецтві, є безглуздою [24, с. 33]. Втім, чимало дослідників 
дотримуються думки про орнамент як метамову, засіб комуні-
кації культур та епох. 

Так, у статті «Орнамент як метамова хронотопічних уявлень 
культури» [12] Євген Синцов аналізує категорії композиції та 
ритму в орнаменті, співставляючи їх з поняттями простору та 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 229

часу відповідно. Таким чином, орнамент наділяється унікаль-
ною культурно-семантичною функцією, постає виразником 
хронотопічних уявлень та прамовою культур, яка має універ-
сальний характер, не прив’язаний до конкретних епох, цивілі-
зацій чи народів. 

Синцов відзначає, що в основу орнаменту покладена де-
яка зміна простору, активна творча робота з його членування 
на дрібніші частини, їх комбінування, співвіднесення один з 
одним та з простором в цілому. Орнамент визначається ним 
як «символ» психологічного зв’язку простору-часу, деякою спе-
цифічною границею їх переходу одного в інший. Таким чи-
ном, поєднання ритмічної та композиційної структур наділило 
феномен орнаментування унікальною культурно-семантичною 
роллю – як носія хронотопічних уявлень. 

На його думку, орнамент – це один із первинних способів 
проектування людини за свої межі, проектування мисленнєвої 
активності на зовнішній світ, щоб краще зрозуміти себе, свою 
жесто-мисленнєву активність через відчуження, погляд зі сто-
рони [13]. Рух художньої думки, що найперше реалізувався в 
орнаменті, – це видиме втілення непоясненого у мистецтві, – 
вважає Синцов. Він приходить до висновку, що орнаментика 
в цілому – це одна з початкових стадій формування метамови 
мистецтва та культури.  

Підстава для виокремлення філософії орнаменту криється 
у самому феномені орнаменту: через абстрактний характер 
він стає близьким до власне філософії, що характеризується 
абстрактністю мислення. Орнамент – це думка, розміркову-
вання над власним буттям, а, отже, відповідає первинним фі-
лософським інтенціям і характеристикам. 

Висновки і перспективи досліджень. Отож, ми розгля-
нули основні теоретико-мистецтвознавчі підходи до розуміння 
появи та суті орнаменту, що беруть початок від естетики І. Кан-
та та міркувань К.-Ф. Моріца. Активна дискусія про мисте-
цтво орнаменту розпочалася у формалізмі, де була вплетена в 
широко коло питань про стиль, емпатію, репрезентацію та аб-
стракцію. Теоретиками піднімалися засади психології, соціо-
логії, феноменології та філософії орнаментальних форм. 

Складність і системність орнаменту відкриває широкі мож-
ливості для нових теоретичних розробок та філософських 
рефлексій, дає можливість розвитку космологічних, світогляд-
них, хронотипічних, антропологічних теорій.  
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Наукові розробки в галузі філософії орнаменту нададуть 
нові можливості інтерпретації і аналізу широкого пласту ху-
дожньої спадщини, що матиме важливе значення в подальшо-
му розвитку філософії та теорії мистецтва, тим паче, що до 
орнаменту в мистецтві звертаються і донині: простота геомет-
ричних форм отримала практичне втілення у функціоналізмі 
та мінімалізмі, принципи формотворення використовуються у 
нових медіа, а також у цифрових технологіях.  
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Анотація. У статті порушується проблема існування мис-

тецтва в мультимедійному середовищі, досліджуються фактори 
мистецького впливу у формуванні медіаресурсів. 

Ключові слова: мистецтво, мультимедійне середовище, ме-
діаресурси, журналістика, комп’ютер. 

 
Актуальність. Усе більше в наше середовище входить муль-

тимедійний простір. Коли ми відкриваємо комп’ютер, пере-
глядаємо новини чи погоду в Інтернеті, чи коли шукаємо по-
трібну енциклопедичну інформацію, чи навіть під час дозвілля 
– у різноманітних комп’ютерних іграх. Усе активніше мульти-
медійні презентації застосовують під час шкільних уроків та 
наукових доповідей, для медичних та військових тренувань, 
для макро- та мікродосліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про 
зацікавленість цією темою: кількість видань, у яких започат-
ковано розв’язання зазначеної проблеми, є доволі велика як 
зарубіжних (Тидвелл Дженифер [4], Якоб Нильсон, Хоа Лоран-
жер [7]), так і вітчизняних (Шапошников И. [7], Коцюбинсь-
кий А., Грошев С. [2]). Проте більшість авторів не розглядають 
мультимедіа в контексті мистецького втілення, а лише з тех-
нічного або ж комерційного боку. Наше ж завдання виявити 
фактори мистецького впливу на формування медіаресурсів.  

Основний виклад. Один з французьких естетів ХІХ ст. 
Віктор Шербюльє вважав, щоб художній твір цілком вдався, 
потрібна дружня співпраця дурня і мудреця. Один, що живе 
лише враженнями, хотів би відтворити у своєму творі все, що 
він бачив у природі, що відчував, що його турбувало і що за-
нурювало у світ солодких мрій. Інший – все це обговорює, ви-
бирає, погоджується або заперечує. Тут дурень припускає, а 
мудрий розташовує. Але як важко бути мудрим! Припущення 
дурнів бувають часто такими звабливими! Ставлення худож-
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ника до природи... [6, c. 47] Він вважав, що твори мистецтва 
є продуктом уяви, котрою керує розум. 

Відомо, що будь-яку візуальну річ ми сприймаємо з огляду 
на композиційні принципи, особливості творчого задуму, з 
урахуванням зорового сприйняття та значення, засобів гармо-
нізації: як фактура, рельєф, об’єм, з вмінням роботи з кольо-
ром та світлом. Проте виділяємо в мультимедійному середови-
щі вміння мистця працювати з шрифтом, фірмовим стилем та 
пробілами – як вищими категоріями з основ візуальних кому-
нікації та сучасного дизайну. 

Перші згадки про «мультимедіа» знаходимо у журналістки 
New York Magazine Дороті Калінс Уайс, де у статті «Висока 
ціна Хемптона» наприкінці 1960-х вона пише про вигадку му-
зиканта і підприємеця Боба Ґольдштейна, котрий говорить 
про мультимедія для представлення свого проекту LightWorks 
at L'Oursin. Журналістка описала це як досвід, який поєднує 
ресторан, дискотеку та світлове шоу в одну органічну розвагу 
[8]. Інші джерела стверджують, що «мультимедіа» вигадав аме-
риканський художник Енді Уорхол у 1965 році під час спіль-
ного виступу з гуртом The Velvet Undeground та їхнього медіа-
шоу «Вибухова пластикова неминучість». Тобто в кожному разі 
вперше слово «мультимедіа» було використано для визначення 
нової форми художнього зображення, для опису об’єкту мис-
тецтва. Згодом це поняття поширилось у інші сфери та галузі, 
отримало значно ширше розуміння. 

Паралельно у 1963 році британський художник Дік Гіґґінс 
опублікував есе, в якому описав новий підхід до творення мис-
тецтва і назвав його «інтермедіа». Він досліджував техніки, за 
яких звичні способи художнього вираження можуть об’єдну-
ватись у нові форми, такі як художні перформанси та відео-
поезія. Й помічає: «Ми створюємо картини, і що вони в кінце-
вому результаті – дорогі предмети, призначені для оформлен-
ня стін у будинках заможних людей. Але вони не допускають 
жодного діалогу» [9]. Гіґґінс пропонував експериментувати з 
тими формами мистецтва, які вступають з глядачем у відкри-
тий діалог. 

У той час, коли мультимедіа як форма мистецького вира-
ження набували широкого застосування у західній цивілізації, 
з одного боку був осмислений, мотивований мистецький рух, 
який прагнув покінчити з старими канонами, класичним мис-
тецтвом і створити певний вид синтезу візуального, звуку та 
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дії (перформенсу). З іншого боку існувала культура споживан-
ня, розваг, прагнення до помпезних шоу. Термін «інтермедіа» 
вдало охоплював ці явища, та невдовзі був витіснений іншим 
терміном – «мультимедіа», який більш точно описував харак-
тер мистецьких об’єктів такого характеру. 

На нашу думку, художній аспект мультимедійного мисте-
цтва передбачає, що це ретельно відібрані фрагменти для синх-
ронної роботи декількох видів мистецтва – образотворчого, му-
зичного, літературного і театрального за допомогою медійних 
способів передачі інформації. До цього митці йдуть двома шля-
хами. Перший – це виважені пошуки пропорцій, композиції 
та колористичних рішень завдяки теорії «золотого січення» та 
математичних розрахунків, у чому на сьогодні надзвичайно 
широкий вибір інструментів на допомогу дизайнеру-початків-
цю надає ПК. Другий же – це інтуїтивний шлях пошуків і по-
милок, відшліфовування найкращих граней самородків-генів, 
які трапляються й в царині мистецтва.  

Дуже важливо правильно скерувати та зрозуміти, з яким 
матеріалом ми маємо справу. Проте, як не сумно, у сучасному 
середовищі ми доволі часто маємо справу з дизайном мульти-
медійного середовища, створеним людьми надзвичайно дале-
кими як від першої, так і від другої категорії. Констатуємо 
факт, що знайти людину, яка володіє знаннями графічних 
програм є простіше, ніж людину, яка до того ж ще мистецьки 
обдарована. А допомогти інженеру (оператору графічних про-
грам) зрозуміти як основи композиції, так і вищі артистичні 
категорії – можливо, у деяких випадках ймовірно. 

Що ж до геніальних художників, то в них, як правило, є 
інша крайність – вони майже «не дружать з технікою». А біль-
шість видань написана або заскладною для них технічною мо-
вою, або ж повільними і нудними для них словами. Хоча ще в 
середині ХХ століття Норберт Вінер визначив поняття «кібер-
нетика», де розповідає про передачу повідомлень між люди-
ною і машиною, або з машини на машину. Кібернетика пока-
зує, як людина взаємодіє з машиною через контрольний при-
стрій. Його теорія була покликана покращити якість нашого 
життя в технологічному суспільстві, де люди більше покладаю-
ться на машини, де взаємодія з машинами є нормою.  

Особливість сприйняття мультимедійного середовища є в 
тому, що екран має миготіння. Це неначе ми дивимось у нічне 
небо – воно заворожує, манить... і миготить.  
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Історично миготіння екрана зумовлене технічними умова-
ми, що беруть початок ще від стрічки кіно, де кадрик за кад-
риком складались у єдиний відеопотік, потім кадрики телеві-
зійних передачах залежали від аналогового сигналу, який був 
дуже чутливий до зовнішніх шумів та перешкод. Поява циф-
рового сигналу в 1980-х рр. привели до покращення якості об-
робки телевізійних сигналів, однак великий об’єм цифрового 
сигналу не дозволяв його передавати на відстань, а тільки ви-
користовувати в межах телестудій для покращення якості об-
робки сигналу. Цифрове телебачення виникло згодом і з роз-
витком технологій, що дозволяє передавати великі пакети 
цифрової інформації як по ефірному каналу, так і по провід-
никовому. Саме завдяки цифровій обробці візуальної інфор-
мації зріс розвиток мультимедійних технологій та мультиме-
дійного мистецтва зокрема. 

У момент виникнення кіно стало зрозуміло, що людське 
око не помічає зімни картинки більше, ніж 24-25 кадрів на 
секунду. Сучасна цифрова техніка може забезпечити 50-200 
кадрів на секунду (від 50 Гц), і ця цифра може значно збіль-
шуватись, так, що людське око вже не вловлює, проте це впли-
ває на його втому. 

Отже, якщо опустити основи композиції, формотворення 
та кольорознавства, розглянемо, по-перше, шрифт. Вагома 
частина мультимедійного простору – інформація, її смислове 
наповнення: графеми, літери, їх типологія. Мультимедійний 
текст, як і будь-яка композиція, любить чіткість та простоту. 
Будь-який елемент (слово, кома, дефіс), від відсутності якого 
загальна суть не зміниться – має бути забраний. Перевантаже-
ність як зайвою інформацією, так і будь-якими зайвими еле-
ментами шрифта, надто дрібними підтекстами чи ефектами – 
ускладнюють та заважають сприйняттю головного. Творець 
будь-якого мультимедійного середовища повинен з повагою 
ставитись до споживача-«юзера» кінцевого продукту, а не за-
грузити його, «як старе відро», розміром файлів, складністю 
середовища та наполегливістю миготіння спецефектів.  

По-друге, вміння оперувати складовими фірмового стилю. 
Як правило, серйозні компанії на ринку мають чітко погодже-
ні «бренд-буки», якими і повинен керуватись митець при ство-
ренні продукту. Парадокс у такій роботі часом у тому, що ху-
дожник не може створити кінцевий продукт таким, яким би 
хотів сам він бачити, а лише таким, як це початково задумали 
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бренд-менеджери компанії-замовника. Не можливо зробити 
«краще» чи часом навіть «добре», а лише так, як є погоджено у 
«бренд-буку». Звісно легше, коли митець все робить з «нуля» – 
тоді вся відповідальність за його творіння тільки на ньому. 

Третьою вагомою складовою є пробіли. Біле тло, чистота бі-
лого аркуша чи просто паузи в музиці. Лише мовчання заста-
вить сприймати текст вагоміше, лише паузи роблять музику – 
різноманітною. Біле тло монітору – це вагома частина задуму 
художника, яка дає споживачу можливість роздумів, хвилини 
відпочинку, час для узгодження спожитої інформації. 

Висновки. Єдність усіх елементів у єдине ціле, їх гармо-
нійне поєднання допоможуть досягнути рівноваги пропорцій, 
контрасту світлотіней та кольорових співвідношень. Мульти-
медійне мистецтво зародилось у Америці та Британії напри-
кінці 60-х – початку 70-х років і своєму стрімкому розвитку 
завдячує цифровим технологіям.  

Коли мистецтвознавці дивляться на екран монітора, вони 
бачать зовсім інші речі ніж програмісти чи пересічний спожи-
вач. І тут доречне порівняння, що навів Віктор Шербюльє 120 
років тому: «Зірки – ті ж квіти на небі, яке уявляється нам зо-
всім не таким, яким знають його астрономи; останні не ба-
чать там того, що бачимо ми...» [6, с. 87]. Тому надзвичайно 
важливим є досліджувати особливості екранного сприйняття 
та вказувати на естетичні й мистецькі віхи цього новітнього 
мультимедійного простору. 
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Анотація. Сучасні тенденції реконструкції пам’яток писем-
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Постановка проблеми. Образність в золотарській оправі 

діалектична, і залежить від засобів виразності, що формують 
її як об’єкт сприйняття (з точки зору фізіологічних особливос-
тей сприйняття) та як результат процесу побудови, тобто як 
завершену художню цілісність. Вивчення процесу формуван-
ня золотарської оправи та його впливу на художньо-образну 
виразність зображень є необхідністю в професійній діяльності 
художника-інтролігатора. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення ук-
раїнської золотарської оправи, що займає проміжну позицію в 
групі східнослов’янських окладів, активізувалось на Україні 
лише в останній чверті XX ст. і проводилось в контексті за-
гальної розробки питань кодикології кириличних книг. У 1996 
році була опублікована стаття Ганни Арендар [1]. Авторка де-
тально описала декілька срібних оправ Євангелій XVII-ХІХ ст. 

Перші спроби вивчення сюжетних кліше на українських 
оправах XVI-XVIII ст. торкались суперекслібрисів і були пов’яза-
ні із вивченням та реконструкцією книжкових зібрань Львова. 

Стосовно стилістичних передумов, що впливали на тво-
рення образу оправи Напрестольного Євангелія, то маємо за-
гальну, мало конкретизовану щодо регіональних особливостей, 
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працю О. Гальченко «Оправа східнослов’янських рукописних 
книг та стародруків в Україні» [2]. 

Книга Д. Зуб присвячена історії золотарства, клейм випро-
бування виробів із благородних металів у Галичині. У двох 
частинах «Нарисів з історії золотарства Галичини» [3] послі-
довно висвітлено етапи виявлення та поширення коштовних 
металів у Європі, історію їхньої обробки та клеймування у 
Львові від найдавніших часів до XX століття. 

У 2005 році подається попримірковий бібліографічний опис 
Напрестольних Євангелій XVI-XVIII століть із зібрання Націо-
нального Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
[4], що супроводжується ілюстраціями, переважна частина яких 
публікується вперше. Каталог Л. Юріної є вичерпним, але в ньо-
му не надано мистецтвознавчого аналізу щодо семантики, ево-
люції та особливостей образотворення Напрестольних Євангелій 
XVI-XVIII століть. 

Структура оправи візантійської конструкції, що прита-
манна українській книзі XVI-XVIII ст. та їх зміна у історич-
ному контексті описана в статті С. В. Зінченко [5]. Автор 
подає конструктивні особливості та технічні прийоми шиття 
книжкового блоку. Опису історії кириличної рукописної книги 
в Україні, її репертуару та осередкам книгописання присвяче-
на книга В. Я. Фрис [6]. 

Метою роботи є дослідження зображень українських зо-
лотарських оправ, що несуть художньо-емоційне навантажен-
ня, та об’єднання їх у групу, яка розглядається на предмет за-
гальних та підвидових особливостей, встановлення парамет-
рів, засобів і методів формування образної виразності. 

Виклад основного матеріалу. Пошуки образної відповід-
ності візуальної форми золотарської оправи і інформації, яку 
вона представляє, призвели до необхідності вивчення засобів і 
методів художньо-образної виразності. Допоміжні знання кот-
рими довелось оперувати при проведенні робіт, знаходимо у 
праці В. Я. Фрис, котра вивчає типологію, форму книги від 
суттєвих її ознак до найдетальнішої маргіналістики. 

Книга сприймається візуальним та образотворчим об’єк-
том, що залежить від композиційного вирішення, від тих засо-
бів, котрими оперували майстри при виготовленні об’єкту. На 
візуальні характеристики сприйняття впливають усі зобра-
жальні елементи, за допомогою яких створено образ книги. На 
образотворчі характеристики впливає можливість глядача пі-
знати символічні значення усіх складових. 
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До засобів образотворчої виразності оправ можна віднес-
ти елементи оздоблення, які спроможні викликати прогнозо-
ваний настрій перш, ніж будуть прочитаними. Появу і розпо-
всюдження образотворчих засобів доцільно розглядати як роз-
виток та еволюцію іконографії золотарських оправ книги. Ви-
ходячи з цього, іконографію – образно представлену текстову 
інформацію, можна поділити на дві підгрупи: 1) знаково-об-
разну; 2) композиційно-образну. 

Перша розглядається як матеріали та зображення, що мо-
жуть носити сюжетний, предметний, знаковий, просторовий, 
фактурний, текстурний характер. Під методами розуміються 
процеси здійснення з названими засобами певних комбінацій 
(ритування, прорізування, продряпування, карбування, лиття), 
результатом яких є отримання завершених елементів оздоблення 
оправи. Як приклад знаково-образної оправи можна навести 
зразок оправи з Розп’яттям та зірочками й півмісяцем (фото 1. 
Євангеліє. Львів, 1665 p.). Вагомим у книзі є символ – це знак 
іншої реальності, котрий в залежності від особливостей людсь-
кого світогляду і має різноманітні інтерпретації, прочитання. 
Символи в книзі є не тільки інструментом пізнання. Вони про-
буджують, направляють і приборкують найсильніші емоції: 
від страху, горя до радості, любові, душевного блаженства. 

Отже, протягом століть була розроблена концепція зобра-
жальних засобів, які допомагають відтворювати релігійні об-
рази, враховуючи рівень осягнення світосприйняття епохи, 
країни, народу. Система зображальних засобів у створенні ре-
лігійних пластичних образів продовжувала діалектично зміню-
ватися, відповідно до культурних і духовних потреб сучасни-
ків, формуючи естетичне світосприйняття в контексті релігій-
ного осмислення світу. 

Інші засоби та методи досягнення художньої виразності 
застосовуються у композиційно-образній групі, яка є самодос-
татнім композиційним елементом оправи. 

До засобів художньої виразності композиційно-образних 
зображень можна віднести задані характеристики, ліній, пло-
щини силует, колір, насиченість, конфігурацію, форму, роз-
мір, рух. Найпростіший прийом є використання кількох фігур 
поруч одна з одною. Таке механічне з’єднання, по суті, важко 
назвати гармонійною групою: йому явно не вистачає міцних 
зв’язків між окремими елементами – сюжетних і формальних. 
Як зразок наведемо оклад Євангелія (фото 2). 
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Базуючись на принципі загальної, об’єднуючої дії персона-
жів рух став першоосновою для створення групи. Рух, при-
родно, пов’язаний із сюжетом, хоча обумовлений не тільки 
ним, також завданням створення цілісної форми, заснованої 
на нерозривності окремих частин окладу замість їхнього узго-
дження. У сюжетній групі площини окладу (фото 3) та її внут-
рішньому просторі варіюються прийоми організації цілого. 
Так ще одним нововведенням став спосіб об’єднання групи 
демонстрацією щиросердечного стану героїв. 

Методами називаємо комбінаторні операції з параметрами 
та їх характеристиками. Завдяки такому широкому застосуван-
ню іконографічних засобів створюються композиції, подібні до 
декоративно-площинних та об’ємно-просторових. Оправа з 
прорізним орнаментом представлена на фото 4. У рельєфі за-
позичені деякі риси художньої мови живопису. Подібно до ілю-
страції, він має свій формат, що обмежує поле зображення. 

З формату починається побудова композиції, у нього впи-
суються фігури, з ним узгоджується членування й пропорції. 
Інша особливість композиції рельєфу полягає у виділенні лі-
ній. Малюнок ліній створює структуру композиції, пропорцій-
ну сітку. Його ритм зв’язує між собою окремі частини, затвер-
джує симетрію або вносить розмаїтість контрасту. У деяких 
випадках рельєф спочатку сприймається глядачем як карти-
на, а лише потім виникає думка про оцінку його пластичних 
якостей. 

Висновки. Художній образ українських суцільнокритих та 
набірних золотарських оправ XIV-XVIII ст. є вираженим сим-
волом, який належить до визначеної культури певної епохи та 
потребує для його сприйняття допоміжних знань. Досліджен-
ня зображень українських золотарських оправ, що несуть ху-
дожньо-емоційне навантаження, дозволило об’єднати їх у гру-
пи: 1) знаково-образну; 2) композиційно-образну. Це дало мож-
ливість розглядати золотарську оправу на предмет загальних 
та підвидових особливостей, встановлення параметрів, засо-
бів і методів формування образної виразності. Професійно за-
стосовуючи ці засоби, українські майстри-золотарі домоглись 
найбільшої виразності під час створення художнього образу у 
XVII-XVIII століттях. Невід’ємною частиною загальної роботи 
над оздобленням оправи та її художньо-образною виразністю 
є сама конструкція кодексу. Вважаючи на це, сьогодні вивчен-
ням порушеної проблеми займаються в Українській академії 
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друкарства. Початковим етапом є вивчення конструктивних 
особливостей візантійського кодексу. Адже саме ця традиція 
формування книжкового блоку була поширена в Україні. 

 

  
 
 Фото 1. Євангеліє.                                             Фото 2. Євангеліє.  
 Львів, 1665 р.                                                      Вільно, 1575 р. 
 
 

             
 

             Фото З.                                            Фото 4. 
             Євангеліє. Москва,                          Верхня кришка Сдк-1051 
             1626 р.  
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Анотація. На прикладі курсових та дипломних робіт студен-
тів Закарпатського художнього інституту, які навчаються за на-
прямом «декоративно-прикладне мистецтво», конкретизовано по-
няття навчально-творчої роботи в контексті розвитку образно-
пластичного мислення. 

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, навчаль-
но-творчі роботи, закарпатська художня школа.  

 
Загальноприйнятим критерієм якості вищої освіти є ус-

пішна професійна діяльність майбутніх фахівців. Професійну 
підготовку студентів науковці визначають як інтелектуальний 
процес, що включає вивчення певних видів діяльності та уза-
гальнення світового й вітчизняного прогресивного досвіду [1]. 
Всі ці складові взаємопов’язані, взаємозумовлені й доповню-
ють один одного, створюючи підґрунтя для реалізації кожного 
наступного етапу навчання. Очікуваний результат рівня під-
готовки фахівця цілком очевидно визначається змістом, сис-
темою підготовки, організацією навчання, мотивацією та здіб-
ностями студента. Окрім наведеного вище, для випускників 
мистецьких навчальних закладів слід зважати ще й на понят-
тя загальнокультурної ролі майбутнього митця.  

Одним з найважливіших показників рівня освіти мистець-
кого закладу в цілому, та окремої кафедри зокрема, є твор-
чість студентів. На основі творчих робіт студентів можна зро-
бити висновки не лише про значення мистецьких традицій, а 
й підхід до навчального процесу та основні тенденції розвитку 
мистецької школи. Для усвідомлення аспектів творчості сту-
дентів в рамках навчального процесу, актуальним є аналіз їх 
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навчально-творчих робіт, зокрема, курсових та дипломних. 
Адже саме рівень виконання дипломної роботи висвітлює 
стан засвоєння студентом теоретичного та практичного мате-
ріалу за певний цикл навчання, а також демонструє пріори-
тетність розвитку власної творчої ініціативи студента чи зосе-
редження на стильових особливостях школи. Тобто зміст фа-
хової підготовки майбутніх митців реалізується, по-перше, че-
рез опанування ними фундаментальних навчальних дисцип-
лін, а по-друге, через вивчення професійно орієнтованих і фа-
хових дисциплін. Значний вплив на формування принципів 
навчальної та наукової діяльності має, звичайно, історія роз-
витку навчального закладу. 

Про історію створення Закарпатського художнього інсти-
туту (ЗХІ) є цілий ряд публікацій [2, 3]. Як відомо з часу від-
криття інституту у 2003 році у нас затверджені наскрізні про-
грами ступеневої підготовки за схемою молодший спеціаліст – 
бакалавр – спеціаліст. Тобто випускники структурного підроз-
ділу інституту – Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі – здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у ЗХІ за скороче-
ним терміном навчання (2 роки). Більшість випускників-бака-
лаврів продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста. 

Слід зазначити, що у коледжі, та зрештою і у Закарпатсь-
кому художньому інституті, вже сформувались певні компози-
ційні підходи до виконання курсових та дипломних робіт за 
спеціалізаціями художньої обробки дерева, металу та керамі-
ки, адже ці відділення одні з найстарших: художня обробка 
дерева відкрита одночасно з відкриттям художнього училища 
у 1946 році, художня кераміка – у 1958 році і лише відділення 
художньої обробки металу, відкрите у 1967 році, намагалися 
ліквідувати у кінці 80-х років, але воно досить швидко було 
відновлене і успішно працює донині. У 2012 році в інституті 
відбудеться 5-ий випуск бакалаврів та 4-ий випуск спеціаліс-
тів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та 
дизайну. За період свого існування лише з напряму декора-
тивно-прикладне мистецтво в нашому інституті вже підготов-
лено більше тридцяти спеціалістів.  

 Навчальні програми за напрямом «декоративно-приклад-
не мистецтво» зорієнтовані на модель Львівської національної 
академії мистецтв (ЛНАМ) з врахуванням традицій закарпат-
ського народного мистецтва. Це і не дивно, адже більшість 
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викладачів кафедри образотворчого та декоративно-приклад-
ного мистецтва є випускниками ЛНАМ. Різножанровість мета-
лу, дерева, кераміки зведена до двох напрямків: архітектур-
но-монументального та камерного. Шляхом послідовної реалі-
зації прийнятих програм, доцільній розстановці пріоритетів у 
навчальному процесі та обізнаності викладачів зі світовими 
тенденціями розвитку кераміки, металу, дерева ми намагає-
мося досягти високої мистецької якості навчально-творчих 
робіт студентів. 

 Провести чітку грань між навчальною і творчою складо-
вою курсових та дипломних робіт студентів досить складно. 
Дипломні роботи у багатьох випадках є продовженням роботи 
над курсовими проектами і реалізуються під безпосереднім 
керівництвом викладачів, а інколи за їх безпосередньою допо-
могою. Зрозуміло, що особливо курсові проекти виконуються 
студентами у відповідності з цілим рядом формальностей, 
встановлених академічною освітою і певний конфлікт творчої 
особистості з вимогами рівня освітньої підготовки присутній 
досить часто. Тематика курсових робіт здебільшого пов’язана 
з камерними формами, в яких закладені завдання, покликані 
навчити студентів працювати в найбільш характерних техні-
ках, розвинути творче мислення. Семестрові курсові роботи 
демонструють системний підхід у підготовці різносторонньо 
розвинутого художника. Серед тем курсових робіт студентів 
старших курсів слід виділити анімалістичну пластику, декора-
тивні свічники, ковані та різьблені хрести, тематичні декора-
тивні панно тощо. Виконання курсових робіт направлене на 
вдосконалення знань технологічних властивостей матеріалу, 
виявлення його образних та естетичних якостей.  

У тематиці дипломних робіт, яка є більш різноманітною, 
можна виділити наступні напрямки: вироби, призначені для 
оздоблення архітектурного середовища, інтер’єрів споруд, ка-
мерні декоративні вироби виставкового характеру, об’ємно-
просторова пластика тощо. Тема дипломної роботи обирається 
студентом з врахуванням його індивідуальних творчих особ-
ливостей та згідно з вимогами підготовки фахівця певного ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня. Випускник керується знання-
ми та навичками, набутими за роки навчання з таких фахо-
вих дисциплін, як проектування, профмайстерність, живопис, 
рисунок, комп’ютерна графіка, технологія та матеріалознав-
ство, кольорознавство, історія мистецтв. Використовуючи на-
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вики науково-пошукової роботи вчиться свідомо застосовува-
ти набуту інформацію під час реалізації авторської ідеї, теоре-
тично обґрунтовує свій вибір, збирає необхідний візуальний 
матеріал, студіює сучасні тенденції розвитку декоративно-
прикладного мистецтва, шукає підґрунтя в кращих здобутках 
попередників, проводить пошук та розробку власної творчої 
ідеї шляхом осмисленого ескізування та вибору з різноманіт-
них варіантів одного, максимально переконливого. У поясню-
вальній записці, яка є частиною дипломної роботи, студент 
формулює історико-філософське та мистецько-теоретичне об-
ґрунтування власної концепції. Отже, розробка дипломного 
проекту є кінцевим етапом навчання і ставить своїм завдан-
ням унаочнення підсумку підготовки фахівця. Таким чином, 
дипломний проект не тільки виявляє творчий потенціал сту-
дента, а й демонструє його вміння послідовно проходити усі 
стадії процесу проектування – від розробки концепції, її тео-
ретичного обґрунтування до практичного втілення. 

Представлені дипломні роботи ми не будемо ділити за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра чи спеціаліста, ос-
кільки між ними практично немає особливих тематичних чи 
художніх відмінностей, тобто немає особливої диференціації в 
контексті образно-пластичного вирішення. Роботи бакалаврів 
часто більш прості за формою, але багатші за декором. Щодо 
дипломних робіт спеціалістів, то вони характеризуються уск-
ладненням композиційних рішень, переосмисленням філософ-
ських вчень та суспільних проблем.  

Серед перших дипломних робіт випускників спеціальності 
декоративно-прикладного мистецтва слід назвати роботи, ви-
конані для оформлення Закарпатського художнього інституту, 
а саме: «Ворота» Василя Когутича, Богдана Мирончука та 
Олексія Микити (2008 р., залізо, художнє кування, зварюван-
ня, монтування, керівник Чегіль Ю. С.), садово-паркова об’єм-
но-просторова пластика «Світло-тінь» Олександри Діус (2008 р., 
шамот, ручна ліпка, поливи, кольоровий пігмент; керівник 
Лукач О. Б.).  

Започаткований першими випускниками напрямок офор-
млення архітектурного середовища стає все більш популяр-
ним. Студенти продовжують виконувати дипломні роботи для 
художньо-естетичного оздоблення Закарпатського художнього 
інституту серед яких, зокрема, «Вхідна брама до Закарпатсь-
кого художнього інституту» Юрія Цапа та Василя Маринця 
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(2009 р. дуб, сталь, декоративна в’язка, полірування, лаку-
вання, керівник Ходанич М. П.), декоративна огорожа для ЗХІ 
Івана Мацика (2010 р., залізо, художнє кування, зварювання, 
монтування, керівник Тимко В. В.), «Елементи зовнішнього оздоб-
лення для екстер’єру ЗХІ», виконана Данилом Ісаком (2011 р., 
залізо, художнє кування, зварювання, монтування, керівник 
Тимко В. В.). 

Серед камерних декоративних робіт випускників cлід на-
звати роботи: Гергарда Петра «Шахи» (2010 р., сталь, алюмі-
ній, мідь, металопластика; керівник Тимко В. В.), декоратив-
ну композицію «Збір яблук» Василя Максимовича (2010 р., ли-
па, різьблення, тонування; керівник Ходанич М. П.), декора-
тивне панно «Великодні мотиви» Єлизавети Варги (2010 р., бі-
ла глина, ручна ліпка, поливи; керівник Лукач О. Б.). 

 

     
 

Г. Фекете-Грецька. Об’ємно-просторова 
пластика «Поганські боги». 

(2010 р., шамот, ручна ліпка, поливи, солі; 
керівник  Лукач О. Б.). 

Т. Шпонтак. Декоративне 
панно «Знаки» (2010 р., 

шамот, ручна ліпка, поливи, 
солі; керівник Лукач О. Б.). 

 
Образно-пластичні властивості дерева, кераміки, металу на-

штовхують випускників на виконання тематичних робіт вистав-
кового характеру, в яких присутня художня інтерпретація на те-
ми відомих сюжетів та несподіване трактування образів. При-
кладом можуть бути наступні роботи: об’ємно-просторова пласти-
ка «Птахи» Павла Дюгованця (2011, ясень, акація, сосна, тока-
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В. Максимович.  Декоратив-
на композиція «Збір яблук» 
(2010 р., липа, різьблення, 

тонування; керівник  
Ходанич М. П.). 

рення, шліфування; керівник Хода-
нич М. П.)), об’ємно-просторова плас-
тика «Поганські боги» Габріели Феке-
те-Грецької (2010, шамот, ручна ліп-
ка, поливи, солі; керівник Лукач О. Б.), 
анімалістична пластика «Полудень» 
Трегубова Віталія (2010, каолін, 
гончарення, поливи, відновлення; 
керівник Лукач О. Б.), декоративна 
настінна пластика «Місто» Едуарда 
Магдинця (2010, залізо, витяжка, 

рубка, набивання фактур; керівник 

Тимко В. В.), об’ємно-просторова пла-
стика виставкового характеру «Дере-
во імен» Юлії Тяско (2010, шамот, 
відливання у гіпсові форми, кольорові 
пігменти; керівник Попова Н. О.) . 

Останнім часом все більше 
фірм та закладів міста Ужгорода 
прагнуть використати в оформлен-
ні роботи з металу, дерева чи кера-
міки. У 2011 році цілий ряд диплом-
них робіт випускників виконано на 
замовлення установ міста Ужгоро-

да. Зокрема, для комплексного оформлення Закарпатського 
обласного музею ім. Й. Бокшая під керівництвом Дикуна 
Юрія Миколайовича та Тимка Василя Васильовича випускни-
ки спеціалізації «художня обробка металу» виконали наступні 
дипломні роботи: Іванців Микола «Урни», Дмитро Шевчук 
«Лавки», Бейла Вігше та Петро Гергард «Світильники», Степан 
Руснак та Іван Деме «Хвіртки», Михайло Когутич «Вішак». Серед 
дипломних робіт виставкового характеру, які в рівній мірі мо-
жуть бути використані для оформлення інтер’єрів слід назвати 
«Набір декоративних світильників» Отто Балога (2010, залізо, 
вільне кування; керівник Тимко В. В.), декоративне панно «Зна-
ки» Тетяни Шпонтак (2010, шамот, ручна ліпка, поливи, солі; 
керівник Лукач О. Б.). Виконання таких робіт висуває до сту-
дентів особливі вимоги в плані композиційного вирішення, до-
тримання естетики та стилевих особливостей середовища для 
якого вони призначені, однак, ці роботи традиційно відзначаю-
ться похвалою Державної екзаменаційної комісії на захисті.  
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Отже, наші випускники у своїх роботах не лише демон-
струють щораз нові пластичні властивості матеріалу, а й висо-
ку інтелектуально-естетичну довершеність та майстерність ви-
конання. Ми не ставили за мету дати мистецтвознавчу оцінку 
конкретним роботам чи характеристику роботи викладачів, 
просто зазначаємо, що професійно-практичну підготовку спе-
ціалізацій декоративно-прикладного мистецтва у Закарпатсь-
кому художньому інституті забезпечують викладачі з великим 
досвідом практичної роботи в обраній галузі і вплив їх на 
формування особистості художника беззаперечний. 

Розуміючи, що будь-яка діяльність являє собою вирішення 
послідовно пов’язаних між собою завдань, навчаючи митця, 
ми намагаємося реалізувати чотири основні складові змісту 
освіти: студенти набувають предметних компетенцій на за-
няттях з дисциплін навчального плану, опановують вміння са-
мостійного опрацювання навчального матеріалу, вчаться за-
стосовувати знання на практиці та вміння виявляти власне 
ставлення до зображуваного у своїх творах. 
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the students  studying decorative and applied art in Transcarpathian 
Art Institute. A concept of educational and creative work in the context 
of the development of figurative and plastic thinking is concretized 
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ŠKOLSTVÍ NA PODKARPATSKÉ RUSI  
V PRUBĚHU PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

 
УДК 75.(084.5)(437.1) 

 
František HÝBL, 

Přerov, Česka Republika 
 
Анотація. У статті подано детальний історичний виклад 

розвитку шкільництва на Закарпатті в «чеський період» його 
історії (1918-1938) та аналіз регіональних особливостей в галузі 
освіти.  

Ключові слова: шкільництво, Підкарпатська Русь, освіта, 
школа 
 

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami,  
dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky  

ve výchově mládeže.  
Jan Amos Komenský (1592-1670)  

 
Toto jsou moudrá slova [1] Učitele národů z jeho Štěstí náro-

da, která napsal v průběhu čtyrletého působení v sedmihrads-
kém Blatném Potoku (Sárospatak) v letech 1650-1654, když ve 
službách Jiřího Rákocziho reformoval tamní školství. Těmito slo-
vy se řídili v roce 1919 českoslovenští politici po připojení velmi 
chudé a zaostalé Podkarpatské Rusi k Československé republice. 

Osud podkarpatského obyvatelstva od roku 1848 závisel na 
vzájemném poměru Maďarů k Vídni. Po rakousko – uherském vy-
rovnání v roce 1867 a zvláště pak v následujícím roce, kdy byl vy-
dán jazykový zákon uherský, uznávající pouze jediný uherský ná-
rod a neznající národnosti, veškeré naděje Rusínů zcela zanikly. 
Jejich přední kulturní představitelé se na čas v obrozeneckém 
usilování přiklonili nejprve k naivnímu mesiánskému rusofilství, 
obdobně jako tomu bylo v českých zemích a na Slovensku. Po ča-
se se však toto národní hnutí přeorientovalo na ukrajinské tradi-
ce. Tato nejednotnost byla využita Uhry k násilné maďarizaci pů-
vodního obyvatelstva Podkarpatské Rusi. Názorně to spatřujeme 
v oblasti školské politiky. Před první světovou válkou se zde z cel-
kového počtu 600 škol pouze v 18 školách s 1 600 dětmi vyučovalo 
rusínským jazykem. Téměř veškerá inteligence hovořila maďarsky 
a přijala nejen uherskou kulturu, ale i psychiku [2]. Na učitelských 
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ústavech v Mukačevě a v Užhorodě bylo za války pozastaveno vyu-
čování rusínštině. Rusínské vědomí bylo zcela potlačováno [3]. 

Vzdělanost místního prostého obyvatelstva byla na velmi níz-
ké úrovni. Pozvolna a velmi pomalu se zvyšovala jeho gramotnost po 
vydání Říšského školského zákona ze 14. května 1869, který měl za 
úkol oprostit školy ze závislosti na církvi a zavést v Rakousku – 
Uhersku pronikavé změny v oblasti základního školského vzdělá-
ní. Byl to úkol nadlidský, uvědomíme-li si počty ze statistiky 
branců z roku vydání tohoto důležitého školského zákona, že 
v jednotlivých zemích monarchie ze sta branců umělo číst a psát: 

 
Dolní Rakousko ……… 96  Morava………………… 46 
Horní Rakousko ……..  89  Štýrsko ……………….. 10 
Čechy …………………..  68  Halič a Bukovina…… 4  
Slezsko ………………… 62  Kraňsko ……………… 3 
Solnohradsko ……......  60  Dalmácie …………….. 2 [4]. 
 
Násilná maďarizace škol na Podkarpatské Rusi se stupňovala 

zvláště od sedmdesátých let XIX. století. Ještě v roce 1874 se zde 
nacházelo 571 obecných ruských škol. Po vydání zákonů Apo-
nyiových v roce 1907 jejich počet rapidně klesl. Z celkového poč-
tu 638 obecných škol na 34, které byly většinou církevní, ve kte-
rých vedle ruského jazyka byla nařízena i výuka maďarštiny [5]. 

Nedostatek vhodných škol a učitelů, kteří měli navíc téměř 
nejnižší platy v celé monarchii (300-700 zl.) a zvláště mizivá škol-
ní docházka, to byl plastický obraz zdejšího obecného školství [6]. 

Když se americký prezident Thomas Woodrow Wilson (1856-
1924) v roce 1918 vyslovil o sebeurčení národů, tak jeho slova 
byla chápána diametrálně odlišně nejen v Uhrách, ale i v českých 
zemích a na Slovensku. Maďaři již 21. prosince 1918 deklarovali 
zákonem č. 10 vytvoření „ruské krajiny“ z bývalých žup, berežské, 
marmarošské, ugočské a užské. Slíbili jí sněm, gubernátora se 
sídlem v Mukačevě a ministra krajana, užívání mateřského jazyka, 
vyznání víry a školskou i osvětovou samosprávu. V listopadu 1918 
uspořádali američtí vystěhovalci plebiscit, který měl rozhodnout o 
připojení jejich mateřské země k některému sousednímu státnímu 
útvaru. Výsledek byl následující: 732 hlasů připadlo připojení 
k Československé republice, 310 pro Ukrajinu, 10 pro Rusko, 9 
pro Maďarsko 27 hlasů se vyslovilo za úplnou samostatnost [7]. 

Ukrajinská Národní rada ve Lvově již 19. října 1918 deklaro-
vala oblast obývanou Rusíny za součást své národnostní oblasti a 
v prozatímním zákoně ze dne 13. listopadu 1918 za součást Zá-
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padoukrajinské lidové republiky. Toto připojení schválilo v lednu 
1919 i shromáždění 420 zástupců v Chustu. Další Národní rada 
se ustavila také v Užhorodě [8]. 

Pro připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice 
byla Karpatoruská národní rada v Prešově, jejíž předseda, tamní 
advokát JUDr. Antonín Beskid, s tímto požadavkem odjel v lednu 
1919 na jednání do Paříže [9]. 

Téhož roku se všechny tři Národní rady (prešovská, chustská 
a užhorodská sjednotily a dne 9. května přistoupily ke konečné-
mu připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice, což 
bylo potvrzeno také dohodou s pěti velmocemi z 10. září 1919 ve 
francouzském Saint-Germain-en Laye. Podkarpatská Rus – Za-
karpatská Ukrajina k Československé republice, vzniklé po roz-
padu Rakouska – Uherska dne 28. října 1918. Přidružení k So-
větskému Rusku nebylo možné, neboť byla od něho oddělena Pol-
skem. Sloučení v jeden státní celek bylo potvrzeno 4. června 
1920 trianonskou mírovou smlouvou s Maďarskem [10]. 

Nejvýchodnější část Československé republiky v důsledku 
uherské státní politiky byla velmi zaostalá jak po stránce sociál-
ní, tak i mravní. Tato skutečnost vedla dříve k živelné emigraci, 
zvláště do Spojených států amerických, kde žila téměř polovina 
Rusínů. Připojení k nově vzniklému státnímu útvaru bylo uskuteč-
něno především na přání vlivných amerických Rusínů, v jejichž 
čele stál JUDr. Grigorij Žatkovič (1886 – 1967), který se v počát-
cích stal také prvním guvernérem. Se svými stoupenci požadoval, 
aby rusínské stolice v bývalých Uhrách byly autonomní součástí 
Československé republiky [11]. Tomuto přání nebylo možné vyho-
vět, neboť byly obavy, že obdobně by s týmiž požadavky přišli i 
Maďaři, Němci a Poláci. 

Československá republika připojením nejvýchodnější části ze-
mě získala území o rozloze 12 639 km2 se 725 350 obyvateli, ve 
kterých se nacházelo více než 600 obecných škol s 980 učiteli. 
Ostatní školy byly maďarské: devět měšťanských škol, tři gymna-
sia, tři učitelské ústavy, teologický seminář, dvě městské obchod-
ní školy, po jedné hospodářská škola, keramická, ústav hlucho-
němých a jedna škola pomocná [12]. 

V minulosti výuka na těchto školách probíhala velmi neutě-
šeně v ponurých a polorozbořených budovách. Školní docházka 
byla sice předepsána, ale nebyla kontrolována. Často se stávalo, 
že děti do školy vůbec nechodily. Ve třídách převládalo mecha-
nické učení s prioritou co nejrychleji žáky naučit maďarskému 
jazyku. Zanedbávána byla rozumová a citová výchova. Úmyslně 



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 254

byli rusínští žáci vedeni k netečnosti ke vzdělávání i k vytrvalé 
práci. Chyběli místní učitelé a inteligence vůbec [13]. Proto mno-
ho nadšených českých učitelů a učitelek, obdobně jako rok před-
tím na Slovensku, nastoupilo do zapadlých městeček a obcí Pod-
karpatské Rusi a s neutuchající pílí a energií se snažili připravit 
ty nejlepší podmínky k překonání všech překážek, které se vysky-
tovaly v době násilné maďarizace ve výuce základního učiva. Spo-
lu se školskými pracovníky přišli sem i čeští četníci, poštovní, že-
lezniční a jiní státní zaměstnanci. Stavěly se nové moderní školní 
budovy, z nichž mnohé slouží svým účelům i v dnešní době. 

O úkolech, které je nutno provést v rámci školské politiky na 
Podkarpatské Rusi, obšírně se zmínil ve svém projevu na Prvním 
sjezdu československého učitelstva a přátel školství v osvo-
bozené vlasti v červenci 1920 zemský školní inspektor z Užhoro-
du a referent školství v Podkarpatské Rusi Josef Pešek (1872-
1924) [14]. Jeho projev Základy školské organizace v Podkar-
patské Rusi, dnes málo známý a v minulých desetiletích i zatajo-
vaný československými i sovětskými školskými politiky stojí za 
doslovný přepis, neboť v něm referent nastínil nejen současný 
stav školství na Podkarpatské Rusi na počátku dvacátých let XX. 
století, kořeny neutěšeného stavu v období nadvlády Maďarů 
před rokem 1919. Nemenší pozornost věnoval Josef Pešek priori-
tám v intencích opravdové autonomie: vybudovat od základů ma-
teřské, elementární – základní a střední školství. Pro autentič-
nost zde uvádím v přepise celý Peškův projev na tomto sjezdu 
československého učitelstva: «ZÁKLADY ŠKOLSKÉ ORGANISA-
CE V PODKARPATSKÉ RUSI». 

Bývalé uherské území obydlené Rusíny, na východ od řeky 
Uže, přiděleno bylo k čsl. republice jako autonomní její jednotka, 
při čemž zemi této zvláště vyhrazena byla úplná autonomie 
v otázkách školních. 

Poněvadž země za vlády maďarské velice byla zanedbána a 
poněvadž tu proto není dosti pracovníků, kteří by organizaci 
školskou mohli připraviti, připadl nám Čechům úkol, abychom 
položili základy organizace školství i v této nejvýchodnější části 
naší republiky. 

Jest třeba uvážiti, které základní myšlenky musíme při práci 
té míti na zřeteli.  

První se stanoviska Podkarpatské Rusi a z potřeb jejího lidu 
vycházející zásada je, aby veškerá organizace školská a veškerá 
práce vzdělávací hověla zdejším potřebám, zdejším poměrům a 
aby se zcela srovnávala se životem zdejšího lidu. Vycházejíce z té-
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to zásady a z poměrů místních, kde dosud téměř rusínských škol 
nebylo a kde je mnoho analfabetů, nemůžeme organizaci škols-
kou počínati vyššími a odbornými školami, nýbrž musíme pře-
dem a hlavně klásti základy k elementárnímu školství, aby se na 
něm vytvořiti mohly typy dalších škol. Musíme začíti s mateřský-
mi školami a opatrovnami, jež jsou základem školství elementár-
ního, které na těchto základech stavějí svou výchovu smyslovou, 
jazykovou i tělesnou. Maďaři ocenili výborně význam opatroven, 
které zakládali i v nejodlehlejších dědinách. V místech námi ob-
sazených jest na 100 těchto ústavů. Maďaři kladli největší důraz 
u dětí na jazykovou znalost, neboť věděli, že v opatrovnách u dětí 
ve věku 3 – 6 let se maďarizačním jejich snahám při známé plas-
tičnosti dětské bude dařiti.  

Právě že opatrovny sloužily jen maďarizaci, nehledělo se tu 
k aktivitě dětské, jako na mateřských školách a opatrovnách 
např. u nás v Čechách i jinde. Jen strnulý systém fröblovský ho-
dil se duchu těchto opatroven, který byl nucený, suchý, ba snad i 
mezi opatrovničkou a dětmi nepřátelský, neboť opatrovnička, pro-
vádějící přímá nařízení představených, nemohla dáti dětem svo-
bodu, volnost projevu, ani nezískala důvěr dítěte, jež při výchově 
jest nezbytná. Tím vysvětluje se ztrnulost a zaraženost, s níž jsme 
se shledali nejen v opatrovnách, ale i ve škole elementární. Dítě 
nerozvíjelo se přirozeně, ustavičně bylo vázáno rozkazem, plánovitě 
učeno cizí řeči, a tím v duševním svém rozvoji zakrnělo. 

Nám připadl nyní úkol vytvořiti zde typ mateřské školy a opat-
rovny moderní, na národních zdejších poměrech a vlastnostech 
zdejších dětí založený. Rozvíjeti činnost dětskou, buditi chuť 
k práci bude nám nejvyšším příkazem. 

Ovšem mnoho záležeti bude na těch, kdož práci námi vytyče-
nou a naznačenou budou konati, aby vytvořili něco životného, 
trvalého a svérázného, aby potom škola elementární na tomto 
podkladě mohla s úspěchem budovati dále. 

Kurs pěstounek, který jsme letos se zdarem zavedli, jest opat-
ření přechodní. Příště bude třeba, aby se pěstounky vzdělávaly po 
absolvování měšťanské nebo střední školy v řádné vyšší škole pe-
dagogické, o níž zmiňuji se dále. 

Největší důraz je zde klásti na školy elementární, které pomě-
rům zdejším zvláště musí býti přizpůsobeny. Zejména by se do-
poručovalo, aby to byly školy, na nichž by byly zavedeny povinně 
ruční práce, které by podněcovaly a vytvářely větší energii u zdej-
šího lidu, jenž dlouholetým útiskem. na pracovní své energii 
mnoho utrpěl. Vedle toho musí býti již na obecných školách při-
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hlédnuto ke zvláštním hospodářským poměrům zdejšího kraje, 
který v severních částech je ponejvíce lesy a pastvinami pokryt a 
jen v jižní části má úrodná pole a vinice. V severní části, kde chov 
dobytka je základem hospodářství a kde se k němu pojiti musí i 
průmysl a to s počátku průmysl domácí, později i tovární, bude 
nutno školy organisovati, aby těmto poměrům bylo vyhověno 
(kursy mlékařské, lukařské, kursy dovedností ručních, zvláště 
zpracování dřeva a proutí se týkajících, kursy základních nauk 
obchodních, jež by podávaly vědomosti lidu, jak by výhodně zpe-
něžil své domácí výrobky). V jižní části bude nutno pomýšleti jed-
nou na zřízení škol zemědělských a vinařských. 

Konečně věnujme také pozornost národním projevům ducha 
zdejšího lidu, jak se jeví v jeho zkazkách, v jeho písních a v jeho 
kroji, a pomýšlejme na to, aby nejen bylo využitkováno materiálu 
toho ve vnitřní práci školní a v duchu jejím, nýbrž aby i organisa-
ce školská podporovala další rozvíjení národních schopností a 
národních výtvorů. Účelné bylo by zajisté zříditi tu lidovou školu 
hudební, která by udržovala jak církevní, tak i světský národní 
zpěv a vychovávala by ředitele zpěvu při jednotlivých ruských 
kostelech (ďáky), kteréžto povolání i tu bude muset býti od uči-
telského odděleno, ale i sbormistry lidových pěveckých spolků, 
které by se měly v Podkarpatské Rusi ustaviti. 

Přirozená potřeba vyššího vzdělání a potřeby praktické nutí 
k tomu, aby Pokarpatské Rusi založeny byly i školy střední, z 
nichž nejvhodnějším typem pro zdejší poměry jsou reálná gymna-
sia. Jedno z nich bude muset býti také pro maďarskou minoritu. 
K výchově kněží slouží diecesální ústav theologický v Užhorodě, 
který poněvadž bude centrem vědecké práce v oboru theologic-
kých nauk vyznání řecko-katolického, bude nutno časem přemě-
niti na theologickou fakultu, aby i řecko – katolíci měli jeden vě-
decký ústav v československé republice, tak jako vybudován byl 
pro katolíky a evangelíky. 

Praktická potřeba služby administrativní, o níž generální sta-
tut pro Podkarpatskou Rus praví, že má pokud lze býti zastávána 
úředníky vybranými z řad obyvatelstva domácího, vyžaduje, aby 
svým časem zřízena byla v Užhorodě vyšší škola právnická (fa-
kulta právnická), která by těmto účelům hověla. 

Ostatní odbory mohly by si opatřiti potřebné pracovníky, že 
by vysílaly žáky na vyšší učiliště (university, techniky) v Čechách 
a že by pro ně byla zřízena stipendia. 

Ovšem důležité jest vzdělávání učitelů a to obecných, občan-
ských i středních škol. Dosud jsou tu pro vzdělávání učitelů 
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obecných škol tři učitelské ústavy, z nichž dva jsou církevní 
(mužský a ženský) a jeden státní. O vzdělání učitelstva občan-
ských škol a učitelstva středních škol není tu jinak postaráno. 
Také nelze doufati, že by v dohledné době mohla zde býti zřízena 
filosofická fakulta se všemi ústavy. Lze však zde v krátké době 
zříditi pro absolventy zdejších reálných gymnasií vyšší školu pe-
dagogickou, která by poskytovala hlubšího vzdělání ve všech obo-
rech pedagogiky a naukách příbuzných a dále i v rusínském jazy-
ce a v oboru veškeré vlastivědy Podkarpatské Rusi, kteréžto obo-
ry přirozeně nikde nemohou býti tak vzdělávány, jako v centru 
rusínského života. Škola by sloužila v prvé řadě vzdělání učitelst-
va elementárních, ale mohla by se vybudovati tak, že by poslou-
žila i vzdělání učitelstva občanských škol a k částečnému vzdělá-
ní (v jazyce rusínském) i učitelstvu škol středních, kteréž by 
ovšem odborného vzdělání svého nabývati muselo na universi-
tách českých. Důležité jest, abychom i pro maďarské školy získali 
učitelstvo doma vychované, které by bylo naplněno loyálním du-
chem československé republice. 

Veliké úkoly se stanoviska zdejších potřeb čekají tu na práci 
osvětovou mezi lidem. Je zapotřebí ihned počíti se zakládáním 
kursů pro negramotné a s nimi současně jest zakládati již čítár-
ny. Jak se rozvine poněkud zde písemnictví, bude potřeba zaklá-
dati i ve venkovských obcích knihovny, dále spolky divadelních 
ochotníků a spolky pěvecké. S tímto ruchem kulturním ovšem 
ruku v ruce musí jíti i národohospodářský rozmach, tj. zakládání 
nákupních a konsumních družstev, mlékáren, záložen a spořite-
len i hospodářských spolků. 

Včas musí být pamatováno na zřízení bibliografického ústavu 
rusínského, na zemský archiv a veřejnou státní knihovnu i na 
činnost musejní, jež by se vztahovala také na ochranu umělec-
kých a přírodních památek. Také zřízení meteorologických stanic 
musí býti vzato co nejdříve v úvahu. 

Velkou část této osvětové práce bude třeba konati ne tak 
školskými úřady jako nadšenými pracovníky, vybranými ze všech 
oborů a všech stavů; známe z Čech, že největší výsledky vykáže 
tu vlastenecké a národní nadšení, a zvláště zde to bude lze, kde 
úřady nejen že se nebudou stavěti snahám těmto v cestu, ale bu-
dou je morálně i hmotně podporovati. V tomto směru mnoho bu-
de moci vykonati nově založený rusínský spolek „Prostita”, který 
chce vzdělávací činnost po venkově v rukou svých soustřediti asi 
tak, jako u nás ji soustřeďuje Osvětový svaz. 
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Tím načrtli jsme ve stručném přehledu, čeho v Podkarpatské 
Rusi asi se stanoviska potřeb zdejší země bude třeba a co mu-
síme vybudovati. 

Druhé stanovisko, se kterého my Čechové musíme na tuto 
práci pohlížeti, je to, aby organisace osvětové práce Podkarpatské 
Rusi co nejvíce byla jednotnou s organisací tohoto oboru v ostatní 
republice. Proto jistě budeme se snažiti, aby veškeré zákony, kte-
ré sněm Podkarpatské Rusi v oboru školství, v oboru osvětovém i 
církevním bude pracovati, řešeny byly opravdu republikánsky, 
demokraticky a pokrokově. Tento duch zajisté je nejdůležitější. 
Vím, mnohé myšlenky pokrokové nebude lze pro tento čas uplat-
niti jak by v Čechách bylo možno, ale třeba řešení otázek tak pro-
vésti, aby nebránilo pozdějšímu pokrokovějšímu rozvoji, ale nao-
pak, aby pro ně bylo přípravou. To se týká zejména otázek oddě-
lení církve od státu, církve a školy. 

Kde bude lze, budeme hleděti jistě, abychom se přidrželi i 
vnějšího vytváření české organisace školské a kulturní, aby i po 
této stránce bylo dosaženo jednotnosti. 

Největší překážkou veškeré kulturní práce jsou tu neurovna-
né jazykové poměry. Maloruský zdejší lid pod maďarskou vládou 
neměl téměř žádného písemnictví, a co bylo napsáno nebo vytiš-
těno, psáno bylo pod vlivem kněžským, zvláštním „jazyčím”, které 
je směsí staré církevní slovanštiny, jíž dosud řečtí katolíci při ob-
řadech svých užívají, a velkoruštiny, jejíž gramatiku inteligence 
zdejší z četby zná. Tyto tradice udržely se tu dosud a proto je tu 
snaha, podporovaná přistěhovalými Rusy z Haliče, na zdejší ma-
loruský jazyk dáti formy literárního ruského jazyka. Proti tomu 
ovšem vystupuje místní živel národní, který usiluje o to, aby se 
maloruský jazyk zdejší ve svých vlastních formách uplatnil v lite-
ratuře, zachovávaje si etymologický pravopis, čímž by se neod-
chýlil od řeči církevní tolik, jako foneticky psaná ukrajinština. 
Bohužel ani jedna ani druhá strana nemá tou dobou ve svém 
středu silné tvůrčí individuality básnické, která prostě by výtvory 
svými dala lidu zdejšímu literární jazyk, ba ani nemá lingvistů 
teoretiků, kteří by na znalosti lidového jazyka stanovili přesné zá-
klady jeho gramatiky a pravopisu. Spor povleče se ještě asi delší 
dobu a spotřebuje mnoho energie a času, a je po velké části i 
sporem politickým, jako i teď se zde jevící hnutí přestupování 
k pravoslaví, neboť strany, které ve věcech jazykových i nábožen-
ských stojí na různých stanoviskách, jsou i v politickém zřízení 
v různých táborech. 
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My Čechové nemůžeme se do těchto místních poměrů mícha-
ti, avšak organisace školská a vzdělávání lidu nemůže čekati, až 
tyto spory budou vyřešeny, a proto třeba vzíti za základ stav, kte-
rý dnes je, podle něhož podle generálního statutu vyučovacím a 
oficielním jazykem je rusínština, a vzdělávati tuto jako jazyk ma-
loruský na základě pravidel etymologických gramatik, jichž malo-
ruština i v Haliči až do r. 1892 užívala. Místní nářečí maloruská 
jsou ze všech ruských nářečí češtině nejpříbuznější, takže by Če-
chům nebylo potíží naučiti se zdejšímu jazyku, kdyby osvojili si 
znalost azbuky. Také Rusíni zdejší sami by se naučili jazyku čes-
kému, a bude i z důvodů praktických (hojné písemné spojení 
s ostatní republikou) vyžadovati toho, aby již na školách obe-
cných, od III. šk. r. počínaje, zavedeno bylo též vyučování písmu 
latinskému. Čeština jako vyučovací předmět zavede se na ško-
lách občanských i na školách středních, na nichž také ruský ja-
zyk literární, pokud nebude vyučovacím jazykem, bude předmě-
tem povinným. Zvláštností zdejšího kraje, kde chudý a neuvědo-
mělý Rusín nedal by dítě své na studie jednak pro nedostatek 
prostředků peněžních, jednak pro neuvědomělost, jsou internáty, 
jichž Maďaři užívali k maďarizaci zdejšího kraje a při nichž i my 
musíme po jistou dobu setrvati. 

Také z důvodů místních budeme nuceni zakládati učebné 
dílny, v nichž by se rusínští hoši učili řemeslu, a které budou zá-
kladem příštím školám odborným, neboť dnes veškerá řemesla i 
obchod jsou v rukou Židů a Maďarů, takže je téměř nemožno ru-
sínskému dítěti řemeslu nebo obchodu se věnovati. I při těchto 
učebných dílnách bude nutno v prvý čas zaříditi internáty. Také 
rozvoji domácího průmyslu, zvláště košíkářského, tkalcovského a 
dřevařského, v němž i mládež pracuje, věnuje školská správa ná-
ležitou pozornost a chce školu jeho rozvoj podporovati. 

Česká školská správa věnuje školství a osvětové práci Pod-
karpatské Rusi opravdovou péči, a pracovníci, kteří sem byli vys-
láni nebo k práci se připojili, přinášejí nejlepší vůli a opravdové 
nadšení, aby zdejšímu lidu prospěli. Jest jen potřeby, aby se lid 
probudil ze mdloby, do které byl Maďary uveden, aby nabyl ener-
gie, chopil se práce, poznal význam vzdělání a školy, posílal své 
děti do školy, a potom bude rozvoj jeho zajištěn. Doufejme, že se 
nám vše v krátké době podaří” [15]. 

Program školské politiky československé vlády, nastíněný 
v Peškově projevu, se začal uskutečňovat v praxi. V desátém roč-
níku Zprávy státního úřadu statistického ze dne 30. října 1928 
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se dovídáme následující informace o počtu škol a jejich vyučují-
cích na Podkarpatské Rusi: v 658 československých lidových 
(obecných) školách (394 jednotřídek a 151 dvojtřídek) působilo 
1255 vyučujících (z toho 434 učitelek), 223 katechetů a 79 uči-
telek domácích nauk. V 16 měšťanských školách vyučovalo 367 
učitelů (z toho 56 učitelek), 52 katechetů, 19 učitelek ručních 
prací a 6 vedlejších učitelů [16]. 

 Obrat nastal i v rozvoji středního školství. Bylo zde osm reál-
ných a reformovaných reálných gymnázií. Po jedné střední škole 
zde byla zastoupena: hospodářská škola vyšší, jednoroční škola 
hospodářská, vyšší lesnická škola a obchodní akademie [17]. 

V průběhu dvaceti let se na postech školských referentů vyst-
řídali na Podkarpatské Rusi vedle již zmiňovaného Josefa Peška i 
Josef Šimek, dr. Slavík, Viktor Klíma a František Chmelař. Vývoj 
zdejší školské soustavy lze charakterizovat třemi obdobími. 
V první do roku 1922 bylo nutné se vypořádat s nedostatkem 
nejen školních budov, ale i rusínských učebnic, didaktických po-
můcek a přesvědčit rodiče, aby posílali své děti do školy. Další 
dvouletá etapa je charakteristická jazykovým vzplanutím, přípra-
vou rusínských učebnic, sestavením gramatiky a vytvářením kar-
patoruského jazyka. Výsledky pětiletého úsilí za nový školský 
systém byl korunován úspěchem roku 1924 v Užhorodě na tamní 
Školské výstavě. V tomto období školu však ještě nenavštěvovalo 
20 000 dětí. Poslední etapa od roku 1925 je charakteristická vy-
dáváním nových školních učebnic, didaktických pomůcek, meto-
dických knih a zapojováním mladých rusínských učitelů a in-
spektorů do řízení zdejšího školského systému [18]. Byli to větši-
nou pedagogové, kteří v letech 1919 – 1928 v počtu 215 využili 
státní stipendium ve výši 250 400 Kč, aby mohli studovat v Če-
chách a na Moravě tamní školství, jazyk i kulturu [19]. 

Značná část původních „pomaďarštěných“ učitelů na Podkar-
patské Rusi odmítla přísahu věrnosti Československé republice a 
vzdala se svých míst. Z 674 učitelů pouze 379 po složení zmíněné 
přísahy pokračovalo ve vyučování svých žáků. Na jejich místa byli 
přijímáni do rusínských obecných škol zejména ukrajinští haličští 
a ruští emigranti. Byl také zřízen půlroční kurz pro přípravu učite-
lů – legionářů, neboť kapacita učitelských ústavů v Mukačevě, 
v Užhorodě i ve slovenském Prešově nestačila plnit požadavky ru-
sínských obecných škol, které na rozdíl od škol obdobného typu 
v Čechách a na Moravě, kde byli žáci rozděleni do jednotlivých škol-
ních ročníků, zde v jedné třídě se tísnilo všech šest oddělení. Děti 
od 12 do 18 let navštěvovaly pouze v zimě tzv. opakovací školy [20]. 
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Počet pedagogů na Podkarpatské Rusi se neustále zvyšoval. 
Z původních 379 z roku 1919 v následujícím roce to bylo již 874 
a v roce 1934 již 2 296 vyučujících, což je během patnácti let na-
výšení o 270% [21]. 

Ze statistiky vyplývá, že v roce 1934 bylo na Podkarpatské 
Rusi 745 škol s 2 296 třídami a 137 175 žáky. Počet škol od roku 
1919 vzrostl o 155%, počet tříd o 255% a žáků školou povinných 
o 155%. Přesto byl ale stále značný počet dětí, které školu nenav-
štěvovaly z nejrůznějších příčin, jako např. velká vzdálenost obcí 
od škol, nedostatkem školních budov a učitelů, tělesnou slabostí, 
duševní úchylností a především chudobou rodin, kdy děti neměly 
v zimě oblečení a obuv. Názorně to dokumentoval učitel Josef Pe-
šina příkladem, kdy v roce 1926 v první třídě v Rekitách ve volov-
ském okrese bylo 27. října 27 dětí, které byly pouze v dlouhých 
košilích, soročkách a bosy! [22] 

Po vzoru severských evropských zemí se neosvědčilo organi-
zování „kočovných učitelů“ v důsledku malého porozumění a ne-
gramotnosti rodičů [23]. 

V roce 1922 nechodilo do školy 35 855 dětí, ve školních le-
tech 1926/27 22 210 dětí, 1931/32 4 585 dětí a o rok později již 
jen 2 980 žáků [24]. 

Podle vyjádření Josefa Peška v počáteční fázi by bylo jen na 
stavbu nových školních budov a na opravy válkou poškozených a 
nevyhovujících škol zapotřebí 600 000 000 Kč. Co se týče 
zřizovatelů jednotlivých škol, tak v roce 1934 bylo 629 státních 
škol (611 obecných a 18 měšťanských), tj. 90%, 125 církevních, 
4 obecní a 5 spolkových – hebrejských [25]. 

Na území Podkarpatské Rusi byly i školy pro jiné národnosti. 
Pochopitelně, že zde byly i české školy pro děti státních zaměst-
nanců, kteří sem přišli z Čech a Moravy. V roce 1921zde bylo 17 
českých obecných škol s 28 třídami a k 1. říjnu 1935 již 171 škol 
se 616 třídami, 620 učiteli a 22 178 žáky, což bylo 17% z celkového 
počtu všech škol. Zajímavá je skutečnost, že z 57%je navštěvovali 
místní židovští žáci. V roce 1934 bylo na Podkarpatské Rusi 111 
maďarských škol s 258 třídami se 17 018 žáky a 17 německých 
obecných škol s 34 třídami, které navštěvovalo 2001 žáků [26].  

O pokroku a rozvoji školství na Podkarpatské Rusi svědčí i 
tato statistika z roku 1935, kdy zde bylo 744 obecných škol, 23 
pomocných tříd, 130 mateřských škol, 33 škol měšťanských, de-
set reálných a reformovaných reálných gymnazií, čtyři učitelské 
ústavy, dvě obchodní akademie, dvě obchodní škol, tři odborné 
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školy a jeden kněžský seminář. Neméně zajímavá je i tabulka 
s počty žáků v letech 1917, 1919 a 1935: 

rok  1917  1919  935 
dětí na obecných školách  64 548  65 220 143 280 
žáků na měšťanských školách  0  1 601 9 764 
studentů na středních školách  0  1 589 3 838 
studentů na učitelských ústavech  0  0  674 
analfabetů  60%  20% [27].  
 
Z uvedených statistik jasně vyplývá, že díky důsledné proru-

sínské školské politice československé vlády ve dvacátých a třicá-
tých letech dvacátého století se od základů změnil život tamního 
lidu, zvláště pak na vesnicích, kdy se z velké části skoncovalo 
s negramotností, kulturní a hygienickou zaostalostí. 

To byl ve stručnosti nástin historie a následně vývoj školské-
ho systému na území Podkarpatské Rusi v době, které byl Josef 
Bokšay nejen přímým účastníkem, ale posléze i aktivním tvůrcem 
a pedagogem. 
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Анотація. У статті автор досліджує перспективи вико-

ристання педагогічної спадщини Золтана Баконія в сучасній 
мистецькій освіті України. 

Ключові слова: Золтан Баконій, мистецька педагогічна 
спадщина, позашкільна художня освіта. 

 
Ключовою проблемою України початку ХХІ століття є консо-

лідація української нації, відродження та збереження її духов-
них підвалин і багатовікових культурних традицій, покликаних 
зупинити моральне зубожіння молоді, протидіяти ціннісно-
ідеологічній дезорієнтації значної частини суспільства. Провід-
на роль у цьому процесі належить освіті, важливою складовою 
якої є позашкільна освіта. Діяльність позашкільних навчально-
виховних закладів спрямовується на реалізацію творчого по-
тенціалу підростаючого покоління, формування його світогляду, 
здобуття додаткових знань, умінь і навичок, розвиток різнома-
нітних здібностей та особистісних якостей. З-поміж широкого 
спектру напрямів розвитку особистості у системі позашкільної 
освіти завжди по-особливому вирізнялася мистецько-художня 
складова, здатна забезпечити естетичне виховання дітей та 
юнацтва засобами образотворчого мистецтва. 

Яскравою постаттю в позашкільній художній освіті Украї-
ни є заслужений учитель України Золтан Степанович Баконій 
(1916-1989). Незмінно керуючи студією образотворчого мисте-
цтва в Ужгородському палаці піонерів понад 40 років (1946-
1989), він сприяв активному становленню художньої освіти 
на Закарпатті. Митець залишив значну теоретичну спадщину 
– близько 300 публікацій у періодичній пресі про діяльність 
студії (1948-1989), посібник для вчителів образотворчого мис-
тецтва в початкових класах, методичні розробки, де обґрунту-
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вав систему навчання школярів образотворчому мистецтву в 
умовах позашкільних навчальних закладів.  

Окремих аспектів діяльності Золтана Баконія у мистецько-
педагогічному контексті побіжно торкалися дослідники педаго-
гіки В. Бурч, А. Васильєва, С. Жупанин, О. Левченко, І. Небес-
ник, Т. Сорочан, С. Федака, П. Ходанич. Досвід педагога-ху-
дожника вивчали науковці лабораторії естетичного виховання 
НДІ педагогіки УРСР (Т. Цвелих, С. Свид), Інституту педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих НАПН України (С. Коновець), НДІ 
освіти дорослих АПН СРСР (І. Глинська).  

Методично та організаційно продумані, всебічно підкріплені 
знаннями та досвідом педагогіки, психології, етики, естетики, 
культурології, народознавства складові системи художньої осві-
ти школярів Золтана Баконія забезпечували гарантований пе-
дагогічний ефект, що дає можливість пропагувати рекомендації 
щодо застосування як окремих елементів системи, так і в її ці-
лісності задля вирішення важливих завдань естетичного вихо-
вання підростаючого покоління в умовах сьогодення. 

Золтаном Баконієм були визначені закономірності вихо-
вання, які передбачали: створення атмосфери поваги, взаємо-
розуміння, взаємодопомоги, що давало студійцям відчуття 
впевненості у своїх творчо-мистецьких силах; організацію різ-
номанітної та змістовної діяльності дітей; сприяння вдоскона-
ленню здібностей; здійснення позитивного впливу на вихован-
ня особистості. Закономірності навчання в студії образотвор-
чого мистецтва передбачали: зв’язок між набуттям учнями 
фахових знань, умінь і навичок та формуванням емоційного 
ставлення до світу, до навчального матеріалу, до ровесників, 
вчителів, старших. Міцність засвоєння навчального матеріалу 
забезпечувалася через систематичне повторення в живопис-
них та графічних вправах.  

Гуманізм був світоглядним принципом Золтана Баконія і 
полягав у впевненості, що здібності людини є необмеженими і 
повинні постійно удосконалюватися, тому керівник образо-
творчої студії сприяв тому, щоб дитина вільно виявляла свої 
здібності, погляди, переконання в атмосфері рівноправності й 
рівноцінності, пошані і довір’ї між учителем і учнем. 

 Актуальними для сьогодення є використання в сучасних 
умовах вітчизняної освіти художньо-педагогічних принципів 
митця. Основоположними принципами в педагогічній діяль-
ності вчителя всіх категорій повинні бути гуманізм, любов до 
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дитини, пошана до неї, сприйняття її інтересів. Гармонійність і 
привабливість міжособистісних контактів між вчителем та уч-
нем, взаємна симпатія, довір’я і повага є запорукою ефектив-
ності навчально-виховного процесу в освітніх закладах різних 
рівнів. Дбаючи про розвиток в учнів пізнавальної активності, 
педагоги-практики повинні мобілізувати усі духовні сили дити-
ни в складний процес творчості та цілеспрямовану працю.  

Педагогічний досвід Золтана Баконія переконливо довів, 
що дитину необхідно прилучати до образотворчого мистецтва 
в ранньому віці, що забезпечує високі результати її діяльності, 
формування власної живописної манери, сприяє гармонійно-
му розвитку, а при сприятливих умовах здатне перерости у 
велике захоплення і прояв таланту.  

Актуальною є впевненість педагога, що мистецтво необхід-
не для кожної людини, адже воно ушляхетнює думки і відчут-
тя, прививає естетичні смаки й ідеали, забезпечує формуван-
ня найкращих людських якостей і цінностей, вдосконалює 
школярів, робить їх працю в майбутньому у будь-якій сфері 
натхненною, а побут гармонійним, привабливим.  

Навчально-виховний процес в освітніх закладах повинен 
ґрунтуватися на загальнодидактичних принципах, які були 
впроваджені в діяльності художньої студії, а саме: провідним 
в навчально-виховному процесі повинен бути принцип науко-
вості, який привчав студійців мислити методами реалістично-
го мистецтва, спиратися на міцний фундамент опанованих 
знань, умінь, навичок; принцип доступності, який передбачав 
поступове ускладнення матеріалу, розробку образотворчих 
тем для кожної вікової категорії дітей, враховував вікові і ін-
дивідуальні особливості й можливості школярів; принцип сис-
тематичності та послідовності, який передбачав дотримання 
логічних зв’язків у процесі навчання; засвоєння матеріалу у 
певній системі; ускладнення змісту, форм і засобів роботи; 
розкриття закономірностей форм природи, гармонійної злаго-
дженості, розмаїтості і барвистості навколишньої дійсності; 
принцип наочності, який повинен пронизувати всю систему 
навчання; принцип активності та самостійності повинен бути 
принципами практичної роботи учнів, які є передумовами по-
глиблення й розширення отриманих знань, розвивають інте-
рес до образотворчої діяльності, сприяють творчим пошукам; 
виховання молодого покоління обов’язково повинно включати 
принцип культуровідповідності, який забезпечує навчання у 
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рідному для дитини культурному середовищі; широко застосо-
вує народознавчий матеріал; знайомить учнів із національним 
мистецтвом, із історією свого народу; сприяє наступності і 
спадкоємності традицій; виховує любов до землі, мови. 

Форми діяльності, які практикувалися в студії образотвор-
чого мистецтва пропонується широко впроваджувати в діяль-
ність сучасних художніх закладів, в позашкільну і позакласну 
роботу: використання навчання поза межами аудиторії (під 
час пленерних екскурсій, які забезпечують фахове зростання 
юних художників). Особливістю пленерів образотворчої студії 
була тісна співпраця з видатними художниками краю, які 
творили поряд із студійцями, показували шляхи подолання 
труднощів і досягнення вершин майстерності.  

Пропонується відродити діяльність табору «Юний худож-
ник», де викладання здійснювали професіонали своєї справи 
зі всієї області, які мали можливість обмінюватися досвідом 
педагогічної майстерності, знайомитися з новими методика-
ми, зміцнювати мистецько-педагогічні зв’язки. Табори «Юний 
художник» (1968-1989), ініціатором і натхненником яких був 
Золтан Баконій, можна визначити як унікальну форму органі-
зації навчально-виховної роботи в системі художньої освіти 
школярів. Сама ідея їх проведення була органічно поєднана із 
контекстом освітньо-розвиваючого процесу, методично грамот-
но відображала низку педагогічних принципів, що в кінцево-
му рахунку зумовило успішну реалізацію поставленої мети. 
Поза сумнівом, табори «Юний художник» – унікальна для істо-
рії української педагогіки форма освітньої діяльності. Попри 
універсальність і привабливість задуму, подібні табори не на-
були розвитку за межами Закарпаття. Вірогідніше всього, що 
вирішального значення набували фактори соціокультурного 
середовища, глибоко укорінених традицій закарпатської шко-
ли живопису, адаптованих Золтаном Баконієм до змісту на-
вчально-виховних методик. 

Широке залучення професійних митців до навчальної ді-
яльності в студії, які демонстрували багатогранний досвід в 
умовах майстерень, пленерних екскурсій, спільних виставок, 
формувало єдину сім’ю майстрів пензля і юних художників і в 
сьогоднішніх умовах є ефективним стимулом для розвитку 
творчих талантів у дітей. 

Концепція виховання Золтана Баконія ґрунтувалася на 
впевненості педагога в тому, що повноцінне виховання здійс-



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 268

нюється тоді, коли дитина включається в різноманітні види 
діяльності, тому студійці, набуваючи фахові знання, активно 
займалися у секції ліплення з глини, виконували поробки із 
пап’є-маше, із природного матеріалу, аплікаційні роботи (з па-
перу, тканини, соломи), гравіювали на лінолеумі, вирізували 
витинанки. 

Вивчення та популяризація системи художньої освіти шко-
лярів Золтана Баконія у контексті реформування освіти в на-
ші дні не втрачає актуальності, а світоглядні цінності поколін-
ня вихованців і далі передають вже своїм дітям, налагодивши 
реальний механізм передачі в спадок наступним поколінням 
кращих традицій та досвіду духовного багатства нації.  

Життєздатність й актуальність художньо-педагогічної сис-
теми Золтана Баконія підтверджена фактом її продовження 
зусиллями його колег та талановитих учнів (Є. Кузик, М. Ма-
леш, А. Нодь, Н. Орос, Н. Тесовська, А. Турак, кожен із яких – 
творча особистість, учасник міських, обласних, зарубіжних 
виставок) в Ужгородському палаці дітей та юнацтва вже по-
над два десятиліття без її засновника [1]. Педагогічні техноло-
гії розвитку образотворчих здібностей Золтана Баконія під-
тримали і розвивають на практиці знані художники-педагоги 
Закарпаття – М. Анталовська, В. Вовчок, П. Коцан, Е. Левад-
ська, М. Попович, Ю. Хваста та ін. [4]. Глибинні традиції, 
сформовані в галузі художньо-естетичного напряму, й донині 
активно розвиваються. Формуючи естетичну культуру школя-
рів, педагогічний колектив Ужгородського палацу дітей та 
юнацтва наслідує, продовжує та розвиває ідеї Золтана Бако-
нія у реалізації художньо-естетичного виховання учнів засоба-
ми мистецтва у всіх видах творчої діяльності, що створює 
сприятливі умови організації життя за законами добра і кра-
си. Традиційними є організація виставок дитячої творчості, 
участь у різноманітних конкурсах, пленерні виїзди, вивчення 
традицій, звичаїв, народної творчості краю. До напрямів роз-
витку художньої творчості слід віднести персональні виставки 
студійців, яких за останні роки відбулося понад 60, організо-
ваних у виставковому залі Падіюну; закордонні пересувні ди-
тячі виставки у містах Бекешчаба (Угорщина), Кральовскі 
Хлмец (Словаччина); презентації після пленерів «Золота осінь», 
«Казкова зима», «Мальовнича весна», «Великодня писанка»; за 
місцем роботи батьків (в обласній клінічній лікарні, міській 
дитячій лікарні, в центральній дитячій бібліотеці імені Д. Ва-
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карова, в редакції газети «Срібна земля», в музеї архітектури і 
побуту Закарпаття, в школах, де навчаються юні художники) 
[2; 3]. Кращі роботи вихованців студії отримують нагороди на 
вітчизняних та міжнародних виставках. 

Студія образотворчого мистецтва імені Золтана Баконія і 
надалі відіграє важливу роль у вихованні підростаючого поко-
ління, сприяє створенню найефективніших умов для профе-
сійної орієнтації та самовизначення особистостей. Студійці 
здебільшого саме мистецький шлях обирають провідним у 
своєму житті, продовжуючи навчання в Коледжі мистецтв 
імені А. Ерделі, Закарпатському художньому інституті, в ін-
ших вузах країни на живописних, архітектурних, дизайнер-
ських та мистецтвознавчих факультетах.  

В умовах сучасної системи освіти України пропонується 
впровадження ідей, практичного досвіду педагогічної спадщи-
ни Золтана Баконія. Основними напрямами використання ме-
тодик та різноманітних форм роботи педагога-художника є: 
практичне застосування їх в навчально-виховній діяльності по-
зашкільних закладів (дитячих шкіл мистецтв, Палаців дітей та 
юнацтва), загальноосвітніх закладів (в умовах гуртково-факуль-
тативної роботи), вищих навчальних закладів (при проходженні 
студентами педагогічної практики); теоретичне висвітлення на 
курсах підвищення кваліфікації вчителів у системі інститутів 
післядипломної педагогічної освіти; вивчення мистецько-педа-
гогічної спадщини культурно-просвітницькими товариствами 
та організаціями, що опікуються збереженням історії народу.  

Шляхи та засоби виховання молоді, впроваджені в системі 
художньої освіти школярів Золтана Баконія, розкриваються 
під час читань із проблем виховання, організованих ужгород-
ським Падіюном для батьків. В умовах загальноосвітніх закла-
дів використовуються напрацювання педагога, які втілені у 
методичних рекомендаціях проведення різних видів занять із 
малювання в 1-7 класах. Найширша можливість для застосу-
вання методичних напрацювань Золтана Баконія в умовах за-
гальноосвітньої школи здійснюється на факультативних за-
няттях, у роботі художніх гуртків, де відсутні регламентуючі в 
часі та формах проведення чинники. Особливо актуальними 
такі підходи вбачаються для місцевостей, де відсутні поза-
шкільні навчальні заклади. Творче застосування елементів пе-
дагогічної системи Золтана Баконія допоможе вчителям зба-
гатити власний досвід, розширити діапазон використовувано-
го інструментарію у галузі образотворчого мистецтва.  
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Система художньої освіти Золтана Баконія може слугува-
ти моделлю-взірцем, спонукати до творчого педагогічного по-
шуку, адже ідея виховання гармонійно розвиненої творчої 
особистості втілюється в інтегрованих програмах мистецького 
навчання в позашкільних та загальноосвітніх закладах.  

Вивчення педагогічної спадщини та досвіду роботи Золта-
на Баконія здійснено на рівні підготовки художньо-педагогіч-
них кадрів в умовах освітньо-кваліфікаційних рівнів «бака-
лавр», «спеціаліст»; пройшло апробацію у вигляді спецкурсу 
«Мистецько-педагогічна система Золтана Баконія в контексті 
розвитку художньої освіти України». Створено навчально-ме-
тодичний комплекс та розроблений лекційний матеріал для 
викладачів і студентів художньо-педагогічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Метою 
спецкурсу є розкриття теоретичних аспектів організації на-
вчально-виховного процесу в системі позашкільної художньої 
освіти Золтана Баконія і формування у студентів умінь і нави-
чок ефективного поєднання на практиці апробованих часом 
методик з інноваційними педагогічними технологіями.  

Відкривається широке поле для популяризації системи ху-
дожньої освіти Золтана Баконія в Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної освіти на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва, що спонукає 
до дискусій педагогів-практиків щодо теоретичних та прак-
тичних аспектів розвитку художньої освіти.  

Із метою дотримання міждисциплінарних зв’язків у Закар-
патському художньому інституті та в межах курсу «Основи 
наукових досліджень» передбачено написання студентами на-
укових робіт на теми, дотичних до проблем образотворчої ді-
яльності, її педагогічних аспектів у взаємозв’язку з навчанням 
та вихованням школярів, підлітків, формуванням їх особис-
тості. Студенти в такий спосіб залучаються до наукових, 
практичних та методичних пошуків, вивчають мистецько-пе-
дагогічну теорію і практику, чим забезпечується поглиблена 
фахова підготовка в галузі теорії й методики, засвоєння пере-
дового педагогічного досвіду, педагогічний пошук нових ефек-
тивних технологій творчого розвитку дитини в умовах занять 
образотворчою діяльністю. Студентам звертається увага на 
цінний досвід педагога як зразок творчого підходу до справи, 
пошуків шляхів інноваційної діяльності, вироблення власної 
професійної думки, творчого педагогічного почерку, потягу до 
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постійного експериментування, нетрадиційного образотворен-
ня, творчої співпраці з дітьми. 

Стараннями молодого вчителя образотворчого мистецтва, 
випускниці Закарпатського художнього інституту О. Русинко-
вич відновлено практику проведення пленерних занять серед 
учнів 1-9 класів на базі Ужгородського районного центру ди-
тячої творчості в с. Великі Лази (2011), що має всі підстави 
перерости в традиційні щорічні районні та обласні акції дитя-
чої творчості. Пленер-конкурс із образотворчого мистецтва 
організатори приурочили до 95-річниці з дня народження ху-
дожника-педагога і прийняли рішення про присвоєння йому 
імені Золтана Баконія. 

Керівники гуртків Великораковецької дитячої школи мис-
тецтв були ознайомлені з елементами системи художньої осві-
ти школярів Золтана Баконія, методикою ефективного роз-
витку творчого потенціалу школярів під час пленерних екс-
курсій, проявили зацікавленість до педагогічного досвіду, 
схвально поставилися до запропонованих рекомендацій і на-
далі намагатимуться творчо використовувати спадщину віт-
чизняного педагога у власній художньо-освітній діяльності. 

Ведеться робота по збереженню малюнків студійців (1946–
1989) із перспективою їх подальшого експонування в галереях 
дитячої творчості, видання каталогу робіт колишніх юних ху-
дожників, а у сьогоденні – визнаних професійних митців. 

Отже, нагальним вбачається популяризація основних по-
ложень мистецько-педагогічної системи Золтана Баконія в на-
вчально-виховній діяльності позашкільних закладів; викорис-
тання її елементів у програмах образотворчого мистецтва за-
гальноосвітніх шкіл; педагогічних ідей у підготовці художни-
ків-педагогів на рівні вищої мистецької та педагогічної освіти; 
при підвищенні кваліфікації практикуючих учителів образо-
творчого мистецтва.  

Педагогічна система художньої освіти школярів Золтана 
Баконія не втратила актуальності в умовах модернізації на-
ціональної освіти України, оскільки по-сучасному звучать ідеї 
педагога про: побудову навчально-виховного процесу на осно-
ві національно-освітніх традицій та ідеалів; погляд на дитину 
як на суверенну особистість; спрямування навчального проце-
су на розвиток пізнавальних інтересів учнів; збагачення емо-
ційно-естетичного досвіду школярів; формування потреби в 
творчій самореалізації. 
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Теоретичні і практичні надбання педагога підлягають не 
лише науковому вивченню та узагальненню, а й популяриза-
ції, інтегруванню в сучасні освітні програми, методики, тех-
нології навчання та виховання. У сучасних умовах функціону-
вання позашкільних навчальних закладів нагально постає не-
обхідність використання концептуальних ідей та практичних 
здобутків Золтана Баконія: на загальнодержавному рівні (гар-
монійне поєднання загальної освіти з художньою; органічна 
взаємодія академічної освіти та надбань народного мисте-
цтва, національних традицій; організація спільної роботи осві-
тянських структур, педагогів мистецьких коледжів, художніх 
інститутів, факультетів мистецького спрямування, спонсорів і 
меценатів у проведенні акцій художньо-естетичного змісту); 
на регіональному рівні (відновлення діяльності таборів на 
кшталт «Юного художника»; накопичення експозиції дитячої 
художньої галереї та використання її в цілях просвітницької, 
культурологічної, виховної та профорієнтаційної роботи; поси-
лення уваги засобів масової інформації краю та держави до 
висвітлення художньо-педагогічного життя, мистецьких сту-
дій; перевидання методичних посібників авторства Золтана 
Баконія із коментарями сучасних педагогів-практиків, нау-
ковців; проведення щорічних науково-практичних конферен-
цій «Баконіївські читання» із залученням фахівців художньо-
естетичного виховання, вчених-педагогів, державних і гро-
мадських діячів; сприяння у традиційному проведенні дитя-
чих конкурсів-пленерів із образотворчого мистецтва імені 
Золтана Баконія на базі Дитячих будинків творчості, Палаців 
дітей та юнацтва, позашкільних закладів; запровадження пе-
дагогічної відзнаки у Закарпатській області імені Золтана Ба-
конія, якою б відзначалися кращі педагоги, що сприяють ху-
дожньо-естетичному вихованню дітей і молоді; ініціювання 
мистецьких молодіжних акцій, програм навчально-виховного 
характеру, де б популяризувався досвід педагога; відкриття в 
Ужгороді музею Золтана Баконія, який би зберіг та популяри-
зував мистецьку та педагогічну спадщину митця); в умовах 
освітнього закладу (використання елементів авторської систе-
ми художньої освіти педагога-художника у програмах образо-
творчого мистецтва в загальноосвітніх школах; в умовах гурт-
ково-факультативної роботи; в позашкільних закладах освіти; 
у системі підготовки художників-педагогів в умовах мисте-
цьких та педагогічних вищих навчальних закладів; для підви-
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щення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва та ке-
рівників гуртків і студій естетичного розвитку). 

Узагальнення дидактичних принципів, ідей вітчизняної 
педагогіки, напрацювань закарпатської школи живопису, що 
корінням сягає художніх європейських традицій, унікальності 
соціокультурного середовища краю і вміння педагога адапту-
вати їх до вікових особливостей своїх вихованців в умовах по-
зашкільної художньої освіти вписують ім’я Золтана Баконія в 
українську мистецьку педагогіку. 
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Анотація. Чинадіївська дитяча школа мистецтв є однією з 

провідних у системі позашкільної мистецької освіти Закарпаття. 
У цьому закладі школярі отримують початкові знання з рисунку, 
живопису, композиції та проходять курс естетичного виховання. 
Провідним викладачем Чинадіївської школи є випускниця Коледжу 
мистецтв ім. А. Ерделі Тетяна Петричко-Бартош. Її методика 
викладання дозволяє успішно готуватися до навчання в Коледжі 
мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ значній кількості шкільної молоді.  

Ключові слова: естетичне виховання шкільної молоді, образо-
творче мистецтво Закарпаття, Чинадіївська дитяча школа мис-
тецтв, Тетяна Петричко-Бартош.  

 
Історично так склалося, що в Закарпатті значну увагу при-

діляють естетичному вихованню молоді за межами загальноос-
вітньої школи. Значною мірою цей процес започаткували вчи-
телі, які в дорадянський період навчалися в гімназіях або вчи-
тельських семінаріях під керівництвом А. Ерделі та Й. Бокшая 
[7, с. 9]. Найбільш відомим учителем образотворчого мистецтва 
для шкільної молоді після 1945 року став Золтан Баконій. Він 
керував студією в Ужгородському палаці піонерів (тепер 
ПАДІЮН). Через цю студію пройшло навчання більше 8000 ді-
тей [13, с. 44]. Згодом було відкрито спеціалізовані художні 
школи та школи мистецтв з відділеннями образотворчого мис-
тецтва в більшості районних центрів Закарпаття та в селищах 
області. Кількість таких шкіл в різні роки коливалася від 60-ти 
до 70-ти одиниць.  

Серед найвідоміших шкіл такого типу, які працюють під 
егідою управління культури Закарпатської ОДА, слід назвати 
Ужгородську Мукачівську, Чинадіївську, Хустську, Виногра-
дівську, Берегівську, Іршавську та ін. Випускники цих шкіл 
розвивають свої мистецькі задатки, проходять певну худож-
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ню профорієнтацію і з часом продовжують навчання в Коле-
джі мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатському художньому 
інституті. Таким чином, школи мистецтв, студії образотворчо-
го мистецтва та гуртки юного художника займають важливе 
місце в структурі художньої освіти Закарпаття, в якій форму-
ються нові покоління відомої Закарпатської художньої школи.  

Розвиток художньої освіти Закарпаття у ХХ ст. вивчено і 
описано в дисертаційному дослідженні І. І. Небесника «Розви-
ток художньої освіти у Закарпатті у ХХ столітті», де йдеться 
про здобуття художньої освіти на рівні молодшого спеціаліста 
та бакалавра [12].  

Тему естетичного виховання засобами образотворчого мис-
тецтва молоді на Закарпатті у шкільному віці частково дослі-
джували Василь Бурч (художник, член Спілки художників Укра-
їни, директор Мукачівського педагогічного училища, начальник 
управління освіти Закарпаття), доктор педагогічних наук, про-
фесор Степан Жупанин [11, с. 1-192], кандидат педагогічних 
наук Аліна Волощук, кандидат педагогічних наук, доцент Петро 
Ходанич, доктор історичних наук, професор Сергій Федака. На-
звані вчені досліджували естетичне виховання шкільної молоді 
засобами образотворчого мистецтва. Їхні дослідження більшою 
мірою стосувалися діяльності Золтана Баконія. 

У 1988 р. здійснила свій перший випуск вихованців Ужго-
родська дитяча школа мистецтв, у якій поряд з музичним, хо-
реографічним, театральним відділеннями почало діяти також 
відділення образотворчого мистецтва [12, с. 90]. 

Студія Золтана Баконія за основну мету мала розвиток 
художніх смаків дітей, бачення прекрасного в природі, при-
щеплення любові до творчості (1977 р. літній табір відпочин-
ку «Юний художник» в Свалявській школі-інтернаті). За пев-
ний період часу методи естетичного виховання З. Баконія 
здобули всеукраїнське визнання, а з 1968 р. його студія стала 
базовою для розвитку образотворчого мистецтва всього За-
карпаття. За її зразком організовувались інші школи мис-
тецтв області. Зокрема, у 1979 році було відкрито Мукачівську 
дитячу художню школу, а в жовтні 1980 р. наказом Міністер-
ства культури України її було реорганізовано в Чинадіївську 
школу мистецтв із відкриттям відділів образотворчого мисте-
цтва та хореографічного. Першим директором став Федір 
Васильович Турянин (1978-1985), під його керівництвом пра-
цювало 8 викладачів. До цього року був філіал Великолучків-



ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ, 2012 р.  

 276

ської школи мистецтв при церкві, на фарі. Були відділи фор-
тепіанний і народний. З осені 1985 року директором став 
Фендик Михайло Вільгельмович. Кадровий склад Чинадіївсь-
кої школи на сьогодні нараховує 50 викладачів, з них 4 – ви-
кладачі образотворчого мистецтва.  

Завданням нашого дослідження є аналіз діяльності осеред-
ку естетичного виховання шкільної молоді засобами образо-
творчого мистецтва.  

Відділення образотворчого мистецтва поряд з майбутньою 
художньою орієнтацією ставило перед собою завдання – есте-
тичне виховання учнів засобами образотворчого мистецтва. 
Навчальний план художнього відділення включає такі предме-
ти, як рисунок, живопис, композиція, скульптура та предмет 
за вибором. Перші роки діяльності образотворчого відділення 
передбачали 4-річний термін навчання. Пізніше було здійсне-
но перехід на 6-річне навчання. І за старим, і за новим на-
вчальними планами головним предметом вважався рисунок, 
для якого виділено до 4 години на тиждень. Навчальна про-
грама з рисунку передбачає зображення лінійно-площинних 
природних форм, а в наступних завданнях – зображення 
об’ємних предметів. Серед завдань є такі, як графічний малю-
нок сніжинки, рисунок глечика, дерева, малюють предмети, 
що складаються з форм різних геометричних тіл. Випускники 
школи отримували документ про позашкільну освіту встанов-
леного зразка.  

До провідних викладачів Чинадіївської школи мистецтв з 
25-річним педагогічним стажем належить Петричко-Бартош 
Тетяна Михайлівна. Художниця-педагог народилася 5 листо-
пада 1967 року в м. Свалява на Закарпатті. Після закінчення 
восьмого класу Чинадіївської школи та художньої школи під 
керівництвом улюбленої вчительки Попович Марії Миколаївни 
вступила в Ужгородське училище прикладного мистецтва 
(1983 р.) на відділ кераміки. Вивчала рисунок, живопис, ком-
позицію, пластичну анатомію. Улюбленою викладачкою кера-
міки і композиції була Аверкієва Людмила Сергіївна. З різних 
причин протягом навчання викладачі рисунку й живопису в 
групі змінювалися, що певною мірою відбивалося на отрима-
них в училищі знаннях. Відчуваючи потяг до вдосконалення 
рисунку, графіки, Тетяна Петричко-Бартош у 1988 році по-
ступила на навчання у Львівський поліграфічний інститут ім. 
І. Федорова на заочне відділення графіки (сьогодні Українська 
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академія друкарства). З 1988 року працює вчителькою рисун-
ку в Чинадіївській дитячій школі мистецтв.  

 

 
 
Особливістю роботи з дітьми у Тетяни Петричко-Бартош є 

не тільки виконання програмних завдань, але й діяльність що-
до виховання в дітей відчуття прекрасного, вивчення інших 
видів мистецтва. Одним із напрямків є організація театраль-
ного дійства (вистави: «Колобок», «Снігова Королева», «12 міся-
ців» тощо), вивчення віршів, організація «капусників», плене-
рів, екскурсій, походів у картинні галереї, відвідування виста-
вок (Київ, Львів, Чернівці). Велику зацікавленість у дітей ви-
кликають розповіді про видатних художників Закарпаття, їх-
ню творчість. У процесі вивчення образотворчого мистецтва 
Тетяна Михайлівна готує дітей до майбутньої професії, шукає 
шляхи досягнення поставленої мети: «Людина налаштована 
щось зробити – вона це зробить». З метою підготовки до про-
фесії художника вчителька проводить заняття, присвячені 
життю і діяльності видатних художників світу, серед яких не-
давно проведене «Буонарроті Мікеланджело: скульптор, ху-
дожник і архітектор». Творчість улюблених закарпатських ху-
дожників Тетяни Петричко – А. Ерделі, А. Коцка. Ф. Манайло 
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– теж стає предметом зацікав-
лених розмов з дітьми. Протя-
гом роботи в школі мистецтв 
Тетяна Михайлівна накопичила 
значний методичний фонд, 
який постійно поповнюється 
гіпсовими, геометричними фі-
гурами, розетками. Формується 
також художня бібліотека.  

Професійний рівень викла-
дачів, що працюють в школі 
мистецтв, підтверджується пе-
ріодичними атестаціями, участь 
у яких беруть представники 
Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі 
та Закарпатського художнього 
інституту. Викладачі школи 
мистецтв співпрацюють з ми-
стецькими закладами в Україні 
(Іршава, Тячів, Рівне) і за рубе-

жем (Угорщина, Румунія, Словаччина), обмінюються творчими 
делегаціями. Під керівництвом Т. М. Петричко-Бартош про-
йшла виставка дитячих робіт у Дебреценському культурному 
центрі. У Чинадіївської дитячої школи мистецтв є філія у с. 
Залуж, де викладачем образотворчого мистецтва працює Герц 
Галина Йосипівна. Рівень викладання образотворчого мисте-
цтва в школі підтверджується ще й тим, що її випускники за-
ймають 1-2 місця в конкурсі «Легенди Карпат», серед них – Ан-
геліна Куля, Андріяна Йовбак, Іван Гудчак, Віталій Голодняк та 
інші. Кращі випускники школи Сергій Безик, Іванна Софілка-
нич, Михайло Софілканич, Василь Чорій, Олександр Безик, 
Юрій Павлович, Світлана Йовбак стали студентами Коледжу 
мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ. Викладач школи Кучерява Світлана 
Олександрівна – випускниця Вижницького коледжу декоратив-
но-прикладного мистецтва, протягом трьох років викладає об-
разотворче мистецтво в Чинадіївській дитячій школі мистецтв. 
Чупей Марина Василівна – випускниця ЧДШМ, а згодом ви-
пускниця КНУКіМу, працює в Чинадіївській школі мистецтв 
протягом 6 років.  

За багатьма показниками роботи відділення образотвор-
чого мистецтва Чинадіївської школи мистецтв можна зробити 
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висновок, що це провідний заклад у своїй галузі. Подібні шко-
ли мистецтв відіграють важливу роль для вибору професії ху-
дожника серед шкільної молоді Закарпаття. Їхня діяльність 
формує позитивний імідж професії і є важливою складовою 
частиною естетичного виховання молоді в області. Для роз-
витку вищої художньої освіти Закарпаття, поповнення сту-
дентських рядів Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпат-
ського художнього інституту важливим є фаховий, академіч-
ний підхід у викладанні рисунку та живопису в Чинадіївській 
дитячій школі мистецтв. З цим завданням успішно справляє-
ться викладач образотворчого мистецтва Петричко-Бартош 
Тетяна Михайлівна.  
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Annotation: Chynadiev Children's Art School is one of the leading 

in the extracurricular Transcarpathian art education. In this setting 
students receive basic knowledge of drawing, painting, composition 
and undergoing aesthetic education. The leading teacher of Chynadiev 
school Tatiana Petrychko-Bartosh is the graduator of A.Erdeli Uzhhorod 
College of Arts. Her teaching method can successfully prepare for 
studing in this College a great number of schoolchildren. 
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ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ  
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Анотація. У статті автор досліджує методику винахідниць-

кої діяльності школярів на гурткових заняттях в умовах коледжу. 
Ключові слова: методика, винахідництво, гурток, коледж, 

творчість. 
 
Результати наукових досліджень дозволяють стверджува-

ти, що діяльність учнів в сучасній школі повинна мати твор-
чо-пошуковий характер, а для цього необхідно застосовувати 
такі методи, «які б вчили школярів самостійно виявляти, до-
сліджувати і пояснювати явища об’єктивної дійсності». Знан-
ня, які передаються школярам в готовому вигляді притупля-
ють їх творчі здібності. 

Встановлено, що набуття наукових, загальнотрудових, за-
гальнотехнічних, спеціальних знань і вмінь на заняттях з ос-
нов наук, трудового навчання і виробничої праці повинно іти 
паралельно з включенням учнів у творчу діяльність, вже на 
ранніх етапах процесу навчання і праці. При цій умові фор-
мування і закріплення знань і вмінь проходить значно ефек-
тивніше, оскільки учні бачать у них необхідність. 

Дослідження і передовий досвід включення учнів усіх віко-
вих груп у технічну творчу діяльність показує, що ефективність 
її залежить від виконання ряду основних педагогічних вимог, і в 
першу чергу від складності запропонованих учням творчих за-
дач, результативності їх творчої діяльності і неперервності твор-
чого процесу. Вимога результативності особливо важлива, бо 
одержаний результат викликає позитивний емоційний настрій, 
стимулює творчу активність учнів. Результативність творчої ді-
яльності слід розглядати не тільки у стосунку до кінцевого «про-
дукту», але й для кожного етапу виконання творчого завдання. 
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Засобом розвитку технічного мислення школярів є систе-
ма творчих завдань і задач у процесі трудової діяльності, при-
чому побудована в певній послідовності, шляхом переходу від 
простих технічних задач до більш складних. 

При організації технічної творчості дітей необхідно також 
враховувати наступні умови: навчальний творчий цикл пови-
нен складатися у певний час; зміст творчої діяльності повинен 
відповідати рівню знань, трудових умінь і навичок учнів; для 
підтримування ефективного творчого процесу повинна бути 
створена відповідна сучасному рівню виробництва матеріаль-
но-технічна база і підібрані інженерно-педагогічні кадри, які 
володіють методикою творчої роботи з учнями. 

На розвиток технічної творчості впливають багато факто-
рів, і тому тут особливо потрібний індивідуальний підхід до кож-
ного учня. Отже, ведучи мову про окремі методичні прийоми, 
не можна стверджувати, що вони забезпечать однаковий ефект 
в різних умовах. Проте досвід учителів, спеціальні дослідження 
дають змогу виділити методичні прийоми, які зарекомендували 
себе і можуть бути запропоновані для використання: 

1. Заходи, спрямовані на виховання психологічної готовнос-
ті до технічної творчості. 

Аналіз роботи працівників промислових підприємств по-
казує, що ініціативу, винахідливість проявляють перш за все 
ті з них, які живуть інтересами виробництва, люблять свою 
працю. Тому неослабну увагу треба приділяти формуванню 
свідомого ставлення учнів до своїх трудових завдань. Для цьо-
го в багатьох школах. ліцеях, коледжах проводять такі заходи: 
ознайомлюють учнів з діяльністю видатних діячів науки і тех-
ніки, передовиків і новаторів виробництва; з методами їх 
праці і творчості, з досягненнями; організовують зустрічі з ра-
ціоналізаторами і винахідниками виробництва, особливо з ви-
пускниками шкіл; обладнують у школі (навчальному цеху) ку-
точки раціоналізаторства і винахідництва; рекомендують уч-
ням читати книжки і статті про людей праці, про досягнення 
науки і техніки; проводять вечори техніки, конкурси з праці, 
огляди-конкурси з раціоналізації та винахідництва, організо-
вують екскурсії на підприємства, виставки, музеї. 

2. Колективне обговорення індивідуальних творчих завдань.  
Процес технічної творчості відбувається найуспішніше то-

ді, коли учні забезпечені індивідуальними завданнями, що 
враховують їх особисту підготовку, інтереси та інше. Проте, 
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як справедливо застерігають деякі педагоги, індивідуальну ро-
боту учнів не можна пускати на самоплив. Учитель стежить за 
їх роботою, надає їм консультації. Коли технічне завдання роз-
в’язано, учитель дозволяє учневі захищати його перед своїми 
товаришами. При обговоренні учень роз’яснює зміст завдання, 
чому воно виконано саме так, що це дає для практики та інше. 
Потім він відповідає на запитання учнів і вчителя, нотує раціо-
нальні зауваження і після цього доопрацьовує завдання. 

З колективної точки зору колективне обговорення індиві-
дуальних занять має велику цінність. Воно сприяє мобілізації 
уяви учнів при виконанні своїх завдань, бо в кожному з них 
треба буде захищати його перед колективом. А вчитель може 
організовувати змагання серед учнів за досягнення кращих 
результатів. Кажучи про доцільність колективного обговорен-
ня індивідуальних завдань, слід заперечити думці деяких ме-
тодистів, що при цьому можна затверджувати недосконалі 
пропозиції з тим, щоб у майбутньому їх автори мали змогу пе-
ресвідчитись, що слід не переоцінювати свої здібності, а більш 
самокритично оцінювати свої перші творчі спроби. Такий під-
хід суперечить вихованню дбайливого ставлення до матері-
альної власності, адже на виготовлення завдання витрачають-
ся певні матеріали, тобто матеріальні кошти. 

3. Використання знань учнів з основних наук.  
Дуже часто винахід або раціоналізація ґрунтується на ви-

користанні закономірностей природи, що становлять наукову 
основу певного технічного об’єкта, явища. Досвід роботи ок-
ремих учителів свідчить про те, що таке буває і в процесі тех-
нічної творчості учнів. У зв’язку з цим ще раз виникає потре-
ба наголосити на великому значенні дидактичного взаємозв’яз-
ку між трудовим навчанням і предметами основних наук. 

Загальнотехнічна підготовка учнів у коледжах повинна 
включати не тільки вивчення програмового матеріалу, але й 
розвивати вміння самостійного пошуку рішень в процесі роз-
робки нових технічних об’єктів та технологій. Потрібно вчити 
пошуку нестандартних рішень на рівні випереджуючого мис-
лення, шукати відповіді на запитання, які сьогодні в техноло-
гії не мають однозначних рішень. 

У коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського худож-
нього інституту нами був проведений експеримент стосовно до-
слідження методики винахідницької діяльності школярів. 
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Для впровадження методики з метою розвитку винахідни-
цьких знань і вмінь було проведено експериментально-статис-
тичне дослідження, яке свідчить, що після занять гуртка «Ос-
нови інженерної творчості» більшість учнів оволоділа підвище-
ним рівнем технічного мислення в контрольних і експеримен-
тальних групах коледжу. 

У залежності від ступеню інтелектуальних проявів у процесі 
розв’язування винахідницьких задач і проведення інтелектуаль-
них ігор з учнями визначилися умовні рівні розвитку – висо-
кий, середній і низький. 

Показники високого рівня розвитку винахідницьких знань і 
вмінь учнів. 

1.  Рішення нестандартних задач нестандартним способом. 
2.  Самостійність вибору моделі і її виготовлення. 
3.  Знаходження застосовуваності технічних рішень у галу-

зях, що мають мало загального. 
4. Розробка моделі відповідно до схеми, креслення і конст-

рукторського рішення без помилок. 
5. Уміння підготувати реферат на самостійно обрану тему, 

знайти і систематизувати матеріал, виступити на конференції. 
6. Розробка і виготовлення нестандартної моделі. 
Показники середнього рівня розвитку винахідницьких 

знань і вмінь учнів . 
1. Рішення нестандартних задач типовим засобом. 
2. Робота над моделлю під керівництвом вчителя і загальна 

допомога при її виготовленні. 
3. Уміння знайти використання технічних рішень у декіль-

кох однакових галузях. 
4. Невелика кількість помилок при конструюванні, виго-

товленні моделі і розробці креслень. 
5. Уміння підготувати реферат з допомогою вчителя з ви-

користанням запропонованої літератури. 
6. Розробка моделі з розглядом різних варіантів її виготов-

лення і виготовлення оптимального варіанта. 
Показники низького рівня розвитку винахідницьких знань і 

вмінь учнів. 
1. Рішення типових задач. 
2. Розробка моделі під керівництвом учителя. 
3. Неможливість знайти використання технічних рішень у 

різних галузях. 
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4. Велика кількість помилок при конструюванні, виготов-
ленні моделі і розробці креслень. 

5. Виконання реферату з допомогою вчителя з використан-
ням запропонованої літератури, слабке опрацювання матеріалу. 

6. Розробка типової моделі. 
Результати встановлення рівня розвитку винахідницьких 

знань і вмінь учнів у експериментальних і контрольних класах 
свідчать, що запропоновані методи роботи істотно впливають 
на розвиток мислення учнів у порівнянні з класами, у котрих 
ці методи не використовувалися. Для більш глибокого дослі-
дження комплексного показника рівня розвитку винахідни-
цьких умінь і технічного мислення статистичним методом бу-
ли проведені зрізи в експериментальних і контрольних класах 
Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ із установленням відповід-
них рівнів. 

 
Досягнуті рівні розвитку винахідницьких знань і вмінь учнів 

коледжу в експериментальних і контрольних класах 
 

Класи, зрізи Контрольні Експериментальні 
Рівні Початкові, Кінцеві, % Початкові, Кінцеві, % 

Високий 
рівень 

12,1  
11,8  
12,6 

16,4  
15,3  
14,8 

22,5  
23,6  
23,8 

38,8  
39,2  
39,9 

Середній 
рівень 

30,2 
28,3  
31 

36,2 
34,5  
35,4 

33,4  
31,5  
32,6 

38 
34,4  
36,2 

Низький 
рівень 

57,7  
59,9  
56,4 

47,4  
51,2  
49,8 

44,1  
44,9  
43,6 

23,2  
24,4  
23,9 

ВСЬОГО 100 100 100 100 
 

Досягнуті рівні розвитку винахідницьких знань і вмінь 
учнів коледжу і ліцею 

 
Експериментальні Контрольні класи Рівні 

розвитку Коледж, % Ліцей, % Коледж, % Ліцей, % 
Високий 39,5 38,4 18,4 16,5 
Середній 34,8 32,1 36,7 38,5 
Низький 25,7 29,5 44,9 45 
ВСЬОГО 100 100 100 100 
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На основі цих даних знайдено коефіцієнт кореляції: 

 r = 
yx

xy

SS
S
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1

1
1 yyxx

n

n

i




 – емпіричний кореляційний момент 

Sx =  21
1 xx
nx  – середнє квадратичне відхилення вибірки 

початкових зрізів; 

Sy =  21
1 yy
ny  – середнє квадратичне відхилення вибірки 

кінцевих зрізів; 
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1 – середнє арифметичне початкових даних; 





n
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iy
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1

1 – середнє арифметичне кінцевих даних. 

 
Після математичних розрахунків для контрольних класів з 

низьким рівнем маємо: 
58x ; 5,49y ; 44,1xS ; 57,1yS ; 13,1xyS ; 49,0r  

Для експериментальних класів з низьким рівнем: 
2,44x ; 8,23y ; 54,0xS ; 49,0yS ; 14,0xyS ; 529,0r  

Для контрольних класів із середнім рівнем: 
8,29x ; 36,35y ; 9,0xS ; 695,0yS ; 545,0xyS ; 87,0r  

Для експериментальних класів із середнім рівнем: 
5,32x ; 8,36y ; 78,0xS ; 12,1yS ; 653,0xyS ; 747,0r  

Для контрольних класів з високим рівнем: 
16,12x ; 5,15y ; 332,0xS ; 66,0yS ; 119,0xyS ; 543,0r  

Для експериментальних класів з високим рівнем: 
3,23x ; 3,39y ; 57,0xS ; 46,0yS ; 223,0xyS ; 85,0r  

 
Таким чином, виділений показник сформованості вина-

хідницьких вмінь і творчого технічного мислення r (у) – коефі-
цієнт кореляції для різних рівнів означає, що при високому 
рівні ріст винахідницьких умінь учнів під час вивчення цього 
предмету буде найбільшим та значно меншим при середньому 
й низькому рівнях. Дані дозволяють простежити ріст сформо-
ваності вмінь і технічного мислення учнів у залежності від рів-
ня та коефіцієнту кореляції. Розробка задач та інтелектуальних 
ігор учнями свідчить, що проведення занять гуртка «Основи 
інженерної творчості» підсилює розвиток технічної творчості, 



Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. № 3 

 287

формує технічні здібності, навички до сучасної техніки, роз-
виває винахідницькі вміння. 
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