
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ         
ALTA ALATIS PATENT 

НЕБО ДЛЯ ТИХ, ХТО МАЄ КРИЛА 
 

Науково-мистецькі студентські записки 
 

Спецвипуск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



ALTA ALATIS PATENT / НЕБО ДЛЯ ТИХ, ХТО МАЄ КРИЛА 2 

ББК 85.103(4УКР)       Н 39 
 Видання склали студентські наукові роботи, виконані в Закарпатській академії мис-тецтв протягом останніх трьох років і присвячені мистецтву Закарпаття та видатним його творцям.  
 
 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА 
 
Іван НЕБЕСНИК – голова, ректор Закарпатської академії мистецтв, 

кандидат педагогічних наук, професор  
Наталія РЕБРИК – заступник голови, проректор Закарпатської 

академії мистецтв, кандидат філологічних наук 
Марина КІЯК – проректор Закарпатської академії мистецтв, за-

служений працівник освіти України 
Аліна ВОЛОЩУК – завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

Закарпатської академії мистецтв, кандидат педаго-
гічних наук, доцент 

Одарка СОПКО – завідувач кафедри дизайну Закарпатської акаде-
мії мистецтв, доцент 

Наталія ДОЧИНЕЦЬ – доцент Закарпатської академії мистецтв, 
кандидат економічних наук, доцент  

Оксана ГАВРОШ – викладач кафедри культури і соціально-гумані-
тарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв, 
кандидат мистецтвознавства 

Марина СОФІЛКАНИЧ – викладач кафедри культури і соціально-
гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мис-
тецтв 

Каміла БОЛЕХАН – голова студентської ради Закарпатської ака-
демії мистецтв 

Юліанна ГАГЕЛЬ – голова наукового студентського товариства 
Закарпатської академії мистецтв   Рецензенти: 

М. В. Приймич, доцент, кандидат мистецтвознавства 
Г. В. Шумицька, доцент, кандидат філологічних наук          

Друкується за ухвалою Вченої ради Закарпатської академії мистецтв  
Протокол № 5 від 26 січня 2018 р.   © Закарпатська академія мстецтв, 2018 © Видавництво «Ґражда», 2018  

 



Науково-мистецькі студентські записки. Спецвипуск 3 

СЛОВО ПРО ALMA MATER  Cеред живописних шкіл України – одеської, київської, львівської та харківської ‒ закарпатська школа живопису є однією з унікальних, і саме на фахівців з вищою освітою покладається завдання не лише піднести рівень цієї школи, а й вирішувати низку культурно-освітніх проблем краю.  З метою розвитку та збереження закарпатської худож-ньої школи, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2003 року № 361-р «Про утворення Закарпатсь-кого художнього інституту» та наказом МОН України від 25 вересня 2003 р. № 657 був створений Закарпатський ху-дожній інститут, який у квітні 2016 року перейменовано у Закарпатську академію мистецтв (наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2016 року № 424).  Cправа відкриття вищого художнього навчального за-кладу на Закарпатті має давню історію. Її початок співпав із поверненням на малу батьківщину – Підкарпатську Русь, двох випускників Угорського королівського художнього ін-ституту Адальберта Ерделі (1891-1955) та Йосипа Бокшая (1891-1975). З 1927 року розпочалася їх тісна співпраця у справі виховання першого покоління закарпатських худож-ників у приватній Публічній школі рисунку. Такі талановиті учні цієї школи, як Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Ер-нест Контратович, Золтан Шолтес, Василь Габда, стали згодом корифеями українського образотворчого мистецтва.   У 1946 році, після реорганізації Закарпатської України в Закарпатську область, було відкрито державний художній навчальний заклад – Ужгородське художнє училище (сьо-годні це Коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі Закар-патської академії мистецтв). Найвагомішу роль у відкритті художнього навчального закладу відіграли Адальберт Ерде-лі, Йосип Бокшай, Федір Манайло. Першим директором ху-дожнього училища став Адальберт Ерделі. У 1991 році учи-лищу, директором якого на той час був Іван Небесник, при-своєно ім’я Адальберта Ерделі. Першими викладачами учи-лища були відомі художники: Адальберт Борецький, Іван Га-рапко, Ернест Контратович, Василь Свида, Андрій Коцка, Вільмош Берец, Шандор Петкі та інші.  У 1995 році училище реорганізоване в Ужгородський ко-ледж мистецтв ім. А. Ерделі з правом підготовки бакалаврів. Відкрилися нові відділення живопису та дизайну, посилила-ся академічна підготовка студентів. У коледжі розгорнулася наукова робота з ерделієзнавства, вивчення творчої спад-щини корифеїв закарпатського українського мистецтва. У педагогічний колектив влилися такі творчі особистості, як В’ячеслав Приходько, Василь Скакандій, Надія Пономаренко, Людмила Корж-Радько, Борис Кузьма та інші. Уце дало мож-ливість підготувати документацію та навчальну базу закла-ду для створення у червні 2003 року Закарпатського худож-нього інституту. За 70 років своєї діяльності навчальний заклад підготу-вав більше 4000 випускників, серед яких відомі нині митці: Василь Габда, Семен Мальчицький, Юлій Сташко, Павло Бе-дзір, Павло Балла, Ласло Балла, Єлизавета Кремницька, Во-лодимир Микита, Микола Медвецький, Михайло Романи-шин, Наталія Герц, Юрій Герц, Іван Шутєв, Едіта Медвецька (Лутак) та нші. Сьогодні у Закарпатській академії мистецтв функціонують: 
 факультет дизайну та декоративно-прикладного ми-стецтва (кафедра дизайну, кафедра декоративно-прикладно-

го мистецтва, кафедра сучасних інформаційних технологій 
та веб-дизайну); 
 факультет образотворчого мистецтва (кафедра куль-

тури та соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра рисун-
ку, кафедра образотворчого мистецтва);   
 Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв; 
 науково-дослідний відділ (розробка та реалізація нау-

ково-практичних і науково-теоретичних дослідницьких тем 

і проектів в галузі «Мистецтво» та «Культура» на держбю-
джетній основі фінансування);  
 наукова бібліотека;  
 музей;  
 редакційно-видавничий відділ;  
 навчально-виробничі майстерні; 
 гуртожиток на 130 місць. У Закарпатській академії мистецтв навчається більше 500 студентів за денною та заочною формами навчання. Се-ред професорсько-викладацького складу академії академік НАН України, члени-кореспонденти НАМ України; 3 профе-сори, 3 доктори наук; 29 доцентів, кандидатів наук; 2 народ-ні художники України; 19 членів НСХУ. Якісний склад науко-во-педагогічних працівників за останні роки постійно по-кращується як за рахунок художників-педагогів з високими почесними званнями, так і завдяки науково-методичній ді-яльності та захисту дисертаційних робіт. З метою популяризації мистецько-педагогічної спадщи-ни корифеїв закарпатської школи живопису, а також науко-вого аналізу теоретичних і практичних досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, ди-зайну та мистецької освіти Європи і України, взаємовпливів культур європейських народів у академії з 2004 року запо-чатковано проведення Міжнародної науково-практичної кон-ференції «Ерделівські читання»; з 2014 року проводиться Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Мистецтво ХХ-ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи». Колектив академії активно працює над вивченням за-карпатського іконопису, графіки, вишивки, бондарства та мініатюри, художньої освіти й розвитку закарпатського жи-вопису. Упродовж останніх років науково-педагогічний ко-лектив академії виконував такі наукові проекти: фундамен-тальне дослідження за рахунок фінансування з Держбюджету «Мистецтво Закарпаття кінця XVIII – першої половини XIX ст. в контексті становлення національної свідомості українсько-го населення» (керівник проекту проф. Небесник І. І., канд. пед. наук, проф., відповідальний виконавець Приймич М. В., кандидат мистецтвознавства); «Особливості розвитку за-карпатської художньої школи в контексті політичних та культурних змін в Україні та Центральній Європі ХХ ст.» (ке-рівник проекту проф. І. І. Небесник); комплексний проект разом з Львівською національною академією мистецтв «На-уково-теоретичне та іконографічне дослідження історико-мис-тецьких цінностей пам’ятки національного значення XVII-XIX ст. Хрестовоздвиженського кафедрального собору в м. Ужгород» (науковий керівник: Приймич Михайло Васильович, доц., канд. мистецтвознавства). Для презентації наукових розробок та творчого потен-ціалу ЗАМ перед іноземними науковцями, діячами культури і мистецтв та з метою залучення науковців і художників ін-ституту до загальноєвропейських програм, зокрема, дослі-дження культури і мистецтва в контактних міжнаціональ-них зонах, академією укладено низку договорів з установа-ми Угорщини, Словаччини, Чехії та Румунії. Про якість навчання в академії свідчать успіхи її студен-тів на різних конкурсах. Так, студенти неодноразово става-ли лауреатами Міжнародного фестивалю реклами «Молоді дизайнери» міжнародного конкурсу наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії, міжна-родного форуму «Дизайн-Освіта» у м. Харкові, проектах «Пін-чук-артцентру», всеукраїнського конкурсу з живопису «Срібний мольберт», беруть участь у всеукраїнських та об-ласних виставках тощо. Великим успіхом відзначаються публічні захисти дипломних робіт, які щорічно відбувають-ся у приміщеннях музеїв та галерей міста Ужгорода. У 2014 році ректором обрано Небесника Івана Івановича. Небесник Іван Іванович був обраний у 1990 році директо-ром Ужгородського училища прикладного мистецтва, яке 
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під його керівництвом отримало статус вищого навчально-го закладу другого рівня акредитації (1995) і нову назву – Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі. У 2000 році Небесник І. І. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Становлення художньої освіти на Закарпатті у другій поло-вині ХХ століття». Після створення Закарпатського худож-нього інституту, у 2003 р., Небесника І. І. призначено його керівником.  І. І. Небесник – професор, кандидат педагогічних наук, член НСХУ, заслужений працівник освіти України, лауреат премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі; закінчив Ужгородський дер-жавний університет у 1977 р.; автор монографій: «Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний ас-пект». ‒ Ужгород: Закарпаття, 2000. ‒ 168 с.; «Адальберт Ер-делі». ‒ Львів: МС, 2007. ‒ 294 с.; «Адальберт Ерделі IMEN: лі-тературні твори, щоденники, думки». ‒ Ужгород: Видавни-цтво Олександри Гаркуші, 2012. ‒ 440 с.: іл.; підручника «Культурологія». – Ужгород: В-во В. Падяка, 2007 та десятків статей з проблем освіти і виховання.  Активна робота викладацького та студентського колек-тиву академії сприяла успішному ліцензуванню підготовки 
магістрів за спеціальностями «Образотворче мистецтво» і «Дизайн» у 2015 році. А у 2018 році відбувся перший випуск магістрів у Закарпатській академії мистецтв.  Відкриття вищого мистецького навчального закладу сприяло, в першу чергу, збереженню і пропаганді закарпат-ської школи живопису, розширило можливості для талано-витої молоді краю отримати вищу освіту в області, створило передумови для наукового росту викладацького складу. Та-ким чином, збулася мрія А. Ерделі та Й. Бокшая про відкрит-тя саме вищого художнього навчального закладу. Еммануїл Петрович Мисько, народний художник Украї-ни, колишній ректор Львівської національної академії ми-стецтв, наш великий друг і соратник, у своєму останньому інтрев’ю сказав: «Наш поступ наштовхується на матеріальну скруту. Це справді біда. Але перестаньмо нарікати. Ніколи ще не було, щоб усього було вдосталь. …Якщо будувати міст, то треба знати, для чого він, і не сперечатися, як його буду-вати ‒ впоперек чи вздовж. Бо пропаде ідея» [Вісник Львів-ської академії мистецтв. ‒ Вип.10. ‒ Львів, 1999. ‒ С. 16.].  Тож ми продовжуємо працювати на ідею національного виховання нашої молоді, вільної мистецької думки, шаноб-ливого ставлення до своєї культури, уваги до вчителів і лю-бові до спільної справи ‒ формування нового покоління на-шої нації. 

Марина КІЯК, 
проректор Закарпатської академії мистецтв, 

заслужений діяч освіти України 
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НАШІ СВЯТИНІ 
 

Зінаїда РОСОХА,  
студентка IV курсу факультету дизайну  
та декоративно-прикладного мистецтва  

Закарпатської академії мистецтв 
 

ГОРЯНСЬКА РОТОНДА – ОДНА З НАЙСТАРІШИХ 
АРХІТЕКТУРНИХ ПАМʼЯТОК УКРАЇНИ:  

ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТ  
Постановка проблеми. Горянська ротонда знаходиться на останньому пагорбі Карпат, над обширною Середньоду-найською низовиною і є однією з найдавніших архітектур-них пам’яток на Україні. Біля неї виявлено залишки замку, отже, ротонда могла бути замковою церквою. Споруда скла-дається з двох частин, це зауважує і Д. Поп у праці «В горах і долинах Закарпаття»: «Уже з першого погляду ми бачимо, що церква складається з двох самостійних частин, і одна з них – кругла споруда, якій церква зобов’язана своєю назвою – ротонда…» [5, 36]. Відкриття Горянської ротонди припадає на 1879 р., коли розпочалися ремонтні роботи у храмі святої Анни. Тоді ж на засіданні Угорської тимчасової комісії з охорони пам’яток культури повідомлено про відкриття там унікальних фресок. Вагомий внесок у дослідження Горянської ротонди зро-бив П. Пеняк. У статті «Археологічні дослідження в околи-цях Горянської ротонди» вчений акцентує на основних архі-тектурних аспектах будівлі, подає ґрунтовний аналіз архі-тектурних об’єктів ротонди [2].  У руслі дослідження внутрішніх розписів храму працю-вав Мельник В. А. У статті «Найдавніші розписи Горянської ротонди» дослідник детально описує технологію створення фрескових розписів на стінах ротонди [1]. Не можна не згадати і працю М. Сирохмана «Церкви Ук-раїни. Закарпаття», у якій вчений подає короткі відомості про створення та архітектуру ротонди [3]. На основі археологічних досліджень, які проводилися з 1988 р., закарпатські вчені ствердили відсутність слідів за-селення Горян у VIII–X ст. та уточнили, що первісний об’єм ротонди побудовано не раніше ХІІ ст. Віднесені до XII ст. найдавніші розписи Горянської ро-тонди є найранішим віднайденим досі збереженим стінопи-сом Галицько-Волинського князівства. 
Мета нашого дослідження полягає у якнайглибшому до-слідженні технології малярства Горянської ротонди, а також її історичного та іконографічного аспекту.  
Виклад основного матеріалу. Попри достатньо широке наукове зацікавлення об’єктом досі залишається відкритим питання про час та замовника будівництва, малодослідже-ною є й іконографія, частковим є і дослідження технологіч-ного процесу. Ротонда складається з двох частин. Найдавнішою є влас-не ротонда, шестиконхова центрична будова, товщина стін якої сягає 2–2,5 м, вкрита шестигранним шоломоподібним куполом, що спирається на барабан, декорований під карни-зом романським мотивом – поребриком. Усередині ротонда має шість несправжніх апсид. У східній та південно-східній апсидах збереглися щілиноподібні вікна. Така форма будови бере свій початок у мавзолеях пізньоримської доби. Біль-шість дослідників датує ротонду кінцем Х – початком ХІ ст. У кінці ХІІІ – на початку ХІV ст. до романської ротонди добу-дували пізньоготичну назву загального типу, перекритою плоскою стелею під двосхилим дахом, а у ХVIII ст. поставили невелику барокову вежу над західним фронтом. У 1911 р. па-м’ятку реставровано [3: 26]. Родина Другетів, яка володіла великою територією у Го-рянах, були римо-католицького віросповідання і, очевидно, первісно з ХIV ст. ротонда була освячена на честь св. Анни, 

матері Діви Марії. Тому і напрестольний образ у ротонді (по-заду вівтаря) зображав св. Анну, яка вчить малу Марію Свя-того Письма. Можна припустити, що з появою фрески «Покро-ва» вона слугувала вівтарем-святилищем храму, і могла бу-ти освячена на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Заува-жимо, що Горянський храм св. Анни був філією Ужгородсь-кого римо-католицького храму св. Георгія і вірників обслу-говували духовні отці – монахи Єзуїтського чину. Та у 1773 р. папа Климент XIV ліквідував єзуїтський орден, маєтність якого в Ужгороді перейшла у володіння Мукачівської греко-католицької єпархії. Цю церковну маєтність передала Анд-рію Бачинському імператриця Австрії Марія Терезія [4, 7]. Варто зазначити, що на внутрішніх стінах споруди збе-рігся фресковий живопис ХІІ–XIV cт., що має велику худож-ню цінність.  В. А. Мельник зауважує, що: «на оточеній оборонним ва-лом території, посередині якої збереглася ротонда, виявле-но залишки кам’яної будівлі з різьбленим білокам’яним де-кором, різьблене багатопрофільне обрамлення дверей, ка-м’яну круглу різьблену базу, на якій зафіксовано рослинний орнамент, характерний, за описом археологів, для романсь-ких будівель Центральної Європи ХІ–ХІІ ст.» [1, 136].  
Висновки. Проведені дослідження вказують на низку спільних рис та тенденцій розпису Горянської ротонди, Ус-пенського собору Галича, Лужанської Вознесенської церкви. Зокрема, як і в Успенському соборі Галича, у Горянській ро-тонді тиньк первісних розписів не має у складі жодних рос-линних волокон, у технології та стилі малювання віднахо-дяться спільні з галицькими риси. Слід іконографії горянсько-го стінопису в зображенні святого Юрія вловлюється в нові-шому іконописі Волині. Таким чином, Горянська ротонда є однією з найдавніших пам’яток України та Європи, її будівлю та розписи відносять до ХІІ ст.  
ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Мельник В. А. Найдавніші розписи Горянської ротонди //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Істо-рія. – Вип. 27. –Ужгород, 2011. – С. 136–142. 2. Пеняк П. Археологічні дослідження в околицях Горян-ської ротонди // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2011. – Вип. 4. 3. Сирохман М. Церкви України. Закарпаття. – Львів: Мс, 2000. 4. Філіп. Л. В очікуванні Божої Матері: В Горянській ро-тонді з’явиться чудотворна ікона з Риму // Ужгород – 2012. – 23 червня. 5. Поп И. И., Поп Д. И. В горах и долинах Закарпатья. – М.: Искусство, 1971.  
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УЖГОРОДСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР: 
ІСТОРІЯ ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

БІЧНИХ ВІВТАРІВ  
Актуальність. На сьогодні уже вийшла низка праць, по-в’язаних з церковною архітектурою Закарпаття, зокрема Хрестовоздвиженським кафедральним собором Ужгорода. Серед таких праць можемо згадати роботи П. Сови, М. Си-рохмана, Й. Кобаля та М. Приймича. Однак ґрунтовного до-слідження самого інтер’єру до кінця не було зроблено. З цієї причини дослідження історії та художніх особливостей біч-них вівтарів є актуальним. Особливий інтерес до зазначено-го об’єкту зумовлений його історичною, художньо-архітек-турною та релігійною цінністю, через що Кафедральний со-бор став важливою туристичною пам’яткою Ужгорода. Саме підвищений туристичний інтерес обумовив написання на-уково-дослідного проекту, який виконувався у співпраці між Закарпатською академією мистецтв і Львівською національ-ною академією мистецтв.  
Метою роботи стало ретельне вивчення творів культо-вого призначення, які формують художній простір Ужгород-ського кафедрального собору. Зокрема, серед завдань була інвентаризація, періодизація, паспортизація об’єктів ін-тер’єру храму, обміри та виконання креслень бічних вівта-рів і обладнання, яке наповнює простір храму.  
Виклад основного матеріалу. Історія Кафедрального греко-католицького собору Ужгорода починається в ХVII ст. Багато інформації про собор можна зустріти в працях Кароя Мейсароша, Петра Сови, Йосипа Кобаля, Михайла Приймича, Михайла Сирохмана. Першим, хто описав Ужгородський ка-федральний собор, був Карой Мийсарош. Він був істориком-юристом за освітою. У своїх праця Мийсарош описував істо-рію та стилістику Кафедрального собору. Дослідник схиль-ний був вільно поводитися з джерелами, а часом вдавався і до прямої фальсифікації історичних фактів. Після праць К. Мей-сароша тривалий час, аж до Першої світової війни, окремого дослідження з історії пам’ятки не з’явилося. 

Ужгородський кафедральний собор описував і Петро Со-ва у праці «Прошлое Ужгорода». Ужгородський греко-като-лицький собор також описав Михайло Сирохман у своїй кни-зі «Церкви України Закарпаття». Він майже повністю описує історію та стилістику собору. Також про собор згадують Сільвестер Тердік, Бернадет Пушкаш і Дешман. Та найбіль-ше інформації знаходимо в працях М. Приймича, зокрема, в книзі «Перед лицем твоїм» та «Іконостаси Закарпаття» він пише, що обстеження будівлі дає підстави класифікувати її як ранньобарокову споруду, про що свідчить і дата початку будівництва – 1640 р. Мистецтвознавець переконаний, що собор є дуже цінною пам’яткою, бо барокових споруд середини ХVІІ ст. на Закарпатті дуже мало. Крім архітектурної цінності, можна говорити і про наявність комплексу розписів ХVІІІ ст. Уважалося, що найдавніші розписи у соборі з 1858 р. і нале-жать Фердинанду Видрі. Фасад резиденції є одним із кращих фасадів, який витриманий у дусі австрійського раннього класицизму. Тож загалом увесь комплекс є одним із кращих зразків бароково-класицистичного будівництва в Ужгороді. Нині завершено реставраційні роботи у двох залах резиден-ції, в яких були читальні зали бібліотеки УжНУ. Тут макси-мально збережено весь стародавній живопис. Ужгородський кафедральний греко-католицький собор був збудований у 1644 р. У першій половині XVII ст. на цьо-му місці стояли прості маленькі будиночки міщан. Серед них була хатка дяка Григорія. Потім Янош X Другет вирішив пе-реселити в Ужгород єзуїтів. Він 31 липня 1640 р. видав фун-даменаційну грамоту про перенесення єзуїтської колегії в Ужгород. Патрон виявився дуже щедрим. Він за власний кошт придбав для колегії землю в Ужгороді і відселив звід-ти міщан. Надав землі в околицях сіл Гуменного і Концово, а також значну суму грошей. Єзуїти отримували від патрона дрова, право торгувати в місті вином, пивом, горілкою, буді-вельними матеріалами, а натомість Янош Другет просив, щоб єзуїти молилися за нього і його нащадків. Будівництво колегії розпочалося 1640 р. За просуванням будівництва наглядав ректор єзуїтів отець Дьєрдь Доброно-кі. Усі необхідні матеріали надавав патрон. Ліс, шинглі при-возили з околиць, вапно випалювали в Перечині та с. Ракові Перечинського району, залізо й інструменти забезпечував пре-фект місцевої фабрики. У 1644 р. уже майже готові будівлі пошкодив трансільванський воєвода Дьєрдь Ракоці. У 1645 р. Янош Другет помер, але його дружина Анна Якушич заверши-ла будівництво і на початку 1646 р. колегія була вже готова. Внутрішній простір будови складається з трьох нефiв, утворених двома парами масивних стовпів, від яких по осi схiд-захiд перекинуто чотири півциркульні арки. Простiр бокових нефiв подiлений на шiсть каплиць чотирма стiнка-ми, що йдуть вiд стовпiв до зовнiшньої стiни, творячи таким чином своєрідні ребра, які погашають розпір склепіння цент-рального нефа. Така конструкція була одним із улюблених прийомів творчості зодчих кінця XVII–XVIII ст. [2, с. 23]. Весь комплекс включав власне колегію, школу і церкву. Спочатку збудували колегію і школу, церкву – дещо пізніше. Вона була невелика, з однією вежею, присвячена Воздви-женню Чесного Хреста. У 1646 р. єзуїти переселилися з Гу-менного до Ужгорода, сформувавши тут освітній осередок, який проіснував до 1773 р. У 1728 р. вони вирішили розши-рити власну колегіальну церкву, тому що католицька церк-ва міста, яка знаходилася у замку, згоріла. Протягом 1732-1740 рр. був споруджений у пізньобароковому стилі новий єзуїтський храм. У листопаді 1773 р. папа Климент XIV роз-пуcтив орден єзуїтів і вони покинули Ужгород. Наступного року під час пасхальних свят сталася пожежа, а потім буре-вій пошкодив колегію і церкву. У 1775 р. церкву передали Мукачівській греко-католицькій єпархії. За пропозицією ар-хітектора Ф. Гіллебранда її перетворили на кафедральний собор. Щоб пристосуватись до потреб греко-католицького обряду, знадобилось декілька років. Церкву оздобили кра-сивим іконостасом, лавицями, місцями для каноніків та єпи-скопа. Марія Терезія подарувала єпископу Андрію Бачинсь-
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кому дорогий церковний одяг, церковні предмети, серед яких дороге обладнання для єпископського екіпажу [10, с. 46]. Урочисте освячення Воздвиженського соборного храму відбулося на день іменин Марії Терези 15 жовтня 1780 р. єпископом Андрієм Бачинським. За своїм декором та принципами різьблення близьким до іконостасу є оздоблення єпископської кафедри та амвону, розташованих симетрично біля східних стовпів храму. Авто-ром проекту єпископської кафедри був Йоган Фех. На балда-хіні над казальницею встановлено двораменний хрест, а над єпископською кафедрою на передній частині – герб Андрія Бачинського. Під балдахіном встановлена єпископська ка-федра – крісло з підлокітниками, яке завершується голівка-ми орлів. Над завершенням високої спинки – образ Христа Великого Архиєрея в єпископському вбранні, який возсідає на троні в інтер’єрі, що нагадує кафедральний собор. У вівтарній частині влаштовано престіл з балдахіном, який виконано в 1779 р. Стрункі колони композитивного ордеру підтримують легкий, нап’ятий над престолом балда-хін. До ансамблю кафедрального собору належать жертов-ник та дияконник 1781 р. Єдиними творами, які можемо від-нести до періоду належності храму ордену єзуїтів, є бічні вівтарі центральних каплиць. 15 жовтня 1780 р., на день іменин Марії Терезії, після освя-чення собору А. Бачинський замешкав у своїй резиденції. На початку ХІХ ст. до храму добудовано дві дерев’яні дзвіниці. У 1812 р. буря зруйнувала одну з них, після чого було для си-метрії знесено й другу. У 1814 р. збудовано нові дзвіниці у східному стилі, які простояли до 70-х років ХІХ ст. У 1846 р. єпископ Василь Попович оновив каплицю: замовив новий вівтар та ікони роботи Георгія Ревеса. Він був одним із двох церковних ієрархів. У 1858 р. цей же єпископ здійснив комп-лекс художніх робіт і всередині храму: перебудував іконо-стас у бароковому стилі, було розписано склепіння і стіни. На стіни були нанесені мармурові арабески. Великий образ на стелі «Воздвиження Чесного Хреста Господнього» вико-нав Ф. Видра, який розписав багато закарпатських церков. Він був єпархіальним художником і першим учителем відомого закарпатського художника Ігнатія Рошковича (1854–1915). Ф. Видра народився у жупі Веспрем (Угорщина) 1815 р. Пер-шою його відомою роботою є живопис у Кафедральному со-борі Ужгорода, який датується 1858 р. Є всі підстави вважа-ти, що статус єпархіального художника він отримав 1864 р. У повідомленні єпископа Василя Поповича, знайденого у книзі реєстрації листів із с. Нижні Ворота Воловецького р-ну, випливає, що на Ф. Видру як єпархіального художника покладається завдання також слідкувати за якістю викона-них живописних робіт у церквах єпархії та надавати дозвіл майстрам на виконання різьбярських робіт. Це дозволяє го-ворити, що Видра став єпархіальним художником не 1864 р., а принаймні у кінці 1850-х рр. Можливо, це звання він отри-мав за роботу в Хрестовоздвиженському кафедральному со-борі в Ужгороді, яку він завершив 1858 р. або навіть раніше [4, с. 6]. Радикальні зовнішні зміни собору, які надали йому су-часного вигляду, були здійснені за часів єпископа Івана Пас-телія. 9 квітня 1876 р. прийнято рішення про докладне оновлення храму. Протягом 1876–1877 рр. італійський архі-тектор Лука Фабрі реконструював фасад собору, який набув сучасного вигляду [3, с. 39]. Тут з’явився неокласичний пор-тик з чотирьох колон коринфського ордеру. У лівій вежі встановили великий дзвін «Іван» вагою в одну тонну, а в правій – тритонний дзвін [Там само].  До порталу прибудовано сходи з червоного мармуру. Із обох боків центрального входу встановлено таблички з на-писами церковнослов’янською мовою: «Хрест – краса церк-вам, вірним утвердження, нечистим смерть» і «Хрест – охо-ронець всесвіту, царям держава, ангелам слава» [Там само]. Тоді ж на обох дзвіницях з’явилися годинники з курантами. Їх на власні кошти придбав у Відні в дарунок храмові Августин Єнковський. 

У 1927 р. оновлення храму здійснив єпископ Петро Ге-бей. Тоді розписи у ній виконав Йосип Бокшай. Він також розписав стелю і стіни каплиці на замовлення єпископа Олександра Стойки, а також розробив ескізи вітражів. Тоді ж було виготовлено різьблений престол роботи Івана Пав-лишинця з села Чопівці. У 1939 р. художник Йосип Бокшай прикрасив монументальним розписом плафон собору Воз-движенням Чесного Хреста. У підземеллях собору знаходиться крипта. Тут, почина-ючи із заснування єзуїтського костьолу, хоронили заможних католиків. Пізніше Кафедральний храм став місцем похо-вання мукачівських владик. Нараховується біля 70, серед яких мукачівські єпископи Іван Брадач, Андрій Бачинський, Олексій Повчій, Василь Попович, Стефан Панкович, Юлій Фірцак. Однак за роки радянської влади більшість поховань та меморіальних дощок було знищено.  У крипті отці Йосип Васков та Ласло Пушкаш відшукали останки блаженного єпископа Мукачівського Теодора Ром-жі, які вважалися втраченими. Останнім мукачівським єпис-копом, кого поховали тут, був Теодор Ромжа, якого папа Іоан Павло II у 2001 р. під час відвідин України проголосив Блажен-ним. Теодор Ромжа народився 14 квітня 1911 р. у селищі Вели-кий Бичків (Рахівського району) як дев’ята дитина місцевого залізничника. 24 вересня 1944 р. у кафедральному соборі від-булася урочиста церемонія посвячення Теодора Ромжі. На фа-саді собору, над центральним входом, у суто візантійському стилі, із кольорової мозаїки були виготовлені зображення Ісуса Христа Пантократора, Пресвятої Діви Марії та Блажен-ного Теодора Ромжі, автором яких був о. Василь Пушкаш.  Після Другої світової війни розпочалися переслідування греко-католицької церкви. У лютому 1949 р. Хрестовоздви-женський собор радянська влада насильно відібрала від гре-ко-католиків і передала православним. У 1989 р. Мукачівсь-ку греко-католицьку єпархію було легалізовано, але повер-нення храму відбулося тільки після кількарічної впертої бо-ротьби 10 жовтня 1991 р.  У 1997 р. всередині собору біля входу встановлено мемо-ріальні таблиці роботи Михайла Беленя, присвячені пам’яті двох єпископів: справа – Андрієві Бачинському, зліва – Тео-дорові Ромжі. Єдиними творами, які можна віднести до періоду належ-ності храму ордену єзуїтів, є бічні вівтарі центральних каплиць. Ці вівтарі за формою майже повністю повторюють композицію порталу римо-католицького костьолу. Ця конструкція склада-ється з престолу 5-подібних обрисів та двох вівтарних ікон, розташованих одна над одною в архітектурному обрамленні [2, с. 40]. Верхня кругла ікона менших розмірів охоплена во-лютами, що, огинаючи силует динамічно вигнутого фронто-ну і виходячи вперед нижніми кінцями, спираються на розір-ваний карниз. Карниз своїми гострими кутами формує гли-бину простору вівтаря у верхній частині. Усю конструкцію підтримують дві колони коринфського ордеру, які спира-ються безпосередньо на вівтар. Попередній живопис втраче-но. Зараз тут встановлено образ роботи Й. Бокшая «Богороди-ця з дитям та предстоячим учнем». До 1945 р. у каплиці тра-диційно відбувалась ранішня літургія для студентів. Вівтар, розташований зліва, зберіг давніший живопис «Роз-п’ятття з предстоячими» – внизу, та «Покрова Пр. Богороди-ці» (авторства Фердинанда Видри) – вгорі. Після беатифіка-ції мученика Теодора Ромжі до цієї каплиці перенесено мощі єпископа. У каплиці вміщено також ікону блаженного свя-щенномученика Теодора Ромжі роботи о. Л. Пушкаша. До другої половини ХІХ ст. належить перша від входу па-ра бічних вівтарів. Перевантаженість орнаменту та деякі строгі і по-класицистичному чіткі форми їх верхньої части-ни дають підстави віднести його до періоду другого рококо. Зображення на цих вівтарях: ліворуч від входу – «Андрій Первозванний», праворуч – «Іван Хреститель» У верхній час-тині вівтарів у восьмикутних обрамленнях вміщено компо-зиції, виконані Фердинандом Видрою, що дає підстави дату-вати ці вівтарі кінцем 1850–1860-х рр. 
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При порівнянні архітектоніки бічних вівтарів із порта-лом римо-католицького храму в Ужгороді впадає в око схо-жість їх композиційного вирішення. Хоча у порталі костьолу на місці колон розташовано пілястри, які динамічно накла-даються одна на одну. Виходячи з того, що будівництво кос-тьолу було завершене 1766 р., можна припустити, що різьб-лення вівтаря могли виконати в період між відновленням навчання в єзуїтській колегії (1718) і її закриттям (1773) [1, 64]. З цього випливає, що вівтарі існували ще до передачі храму єпископу А. Бачинському.  Перші каплиці біля іконостаса можемо датувати 1930-ми рр. За конструкцією і формою вівтарі досить близькі до описа-них вище, але художнє навантаження значно різниться. Площина з іконами і виступаючі колони не є настільки орга-нічно пов’язаними в єдину структуру, ніж у попередніх ви-падках. Завершує композицію своєрідний бароковий кар-туш, що плавно переходить у прямокутник, на якому розта-шована головна вівтарна ікона. Образи фланкуються двома коринфськими колонами, розміщеними на S-подібних баля-синах. На колони спираються виступи карнизу, увінчані дво-ма акротеріями у вигляді декоративних ваз. З-за колон ви-ступають два різьблені елементи. Вони немов продовжують різьблення верхнього картуша, що ховається за колонами і нижче капітелі знову з’являються у вигляді своєрідних різьблених крил. Динаміка різьблень, сформованих завитка-ми рослин та волют, що охоплюють трельяж, контрастує з чіткістю і статичністю колон. Цей прийом підсилює звучан-ня кожної з частин композиції. Вівтарі, найвірогідніше, на-лежать до першої половини XX ст. Такі припущення дає під-стави нам робити листівка 1927 р., на якій у перших від го-ловного вівтаря каплиця бічних вівтарів немає. Пара бічних вівтарів при вході до кафедрального собору щільно вписана в ніші, утворені пілонами та поперечними сті-нами. Колони, притаманні іншим вівтарям храму, тут відсут-ні, натомість вівтарні образи фланкуються винесеними дале-ко вперед консолями, зіпертими на балясини, а зверху на кон-солі спирається розірваний карниз. Пілястри, оздоблені дина-мічним рокайлевим орнаментом із натуралістичними голів-ками квітів, з’єднано з площиною вівтарної ікони за допомо-гою увігнутого півциркульного об’єму, у центрі якого також вміщено рокайлеву мушлю з натуралістичними квітами. Велика перевантаженість орнаментом та деякі строгі і по-класицистичному чіткі форми верхньої частини вівтаря дають підстави датувати його періодом другого рококо, що в Австрії почав досить активно заявляти про себе вже з 1840 р. Зберігаючи конструктивну чіткість, цей стиль відрізнявся вагомістю та надмірним захопленням орнаментикою, що можна спостерігати в оздобленні та конструкції вівтарів Ка-федрального собору. Виходячи з декору, його можна пов’я-зати з першими проявами історизму в Ужгороді, де він, мож-ливо, з’явився в період перебудови єпископської резиденції (1848) або в часі проведення реставрації іконостаса та вико-нання стінопису Ф. Видрою (1858). Підстави зарахувати ці вівтарі до другої дати дають і композиції, створені для них зазначеним художником. 
Висновки. В Ужгородському кафедральному соборі було проведено дослідження інтер’єру, якому не приділялось ба-гато уваги. Особливо актуальними стали дослідження істо-рії та художні особливості бічних вівтарів. Був створений науково-дослідний проект, який виконувався у співпраці між Закарпатською академією мистецтв і Львівською націо-нальною академією мистецтв. Також ретельно вивчились твори культового призначення, які формують художній простір Ужгородського кафедрального собору.  
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студент ІІ курсу скороченої форми навчання  

факультету образотворчого мистецтва  
Закарпатської академії мистецтв  

ЦЕРКВА СВ. МИХАЇЛА  
В С. ЛАЗИ ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ:  

ІСТОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ  Сьогодні не приділяється належної уваги вивченню сак-ральної архітектури, зокрема мурованої архітектури другої половини XIX та поч. XX ст. Людська байдужість, або незнан-ня, чи навіть бажання «ремонту споруди», можуть дати зов-сім протилежний результат, який очікується. Однією з при-чин такого стану пам’яток закарпатського сакрального ми-стецтва є їх недостатнє теоретичне вивчення й аналітичне опрацювання. Хоча в загальному закарпатському науковому контексті у висвітленні цього питання досягнуто деяких успіхів, особливо впродовж останніх десятиліть, коли посту-пово було знято ідеологічні перешкоди для розвитку укра-їнської церковної культури. 
Актуальність. У нашій науковій роботі робимо спробу дослідити і проаналізувати одну з мурованих церков, яка постала під впливом типових проектів, що були надані Во-ловеччині наприкінці XVIII ст. австрійською архітектурною палатою, відповідно, ця споруда схожа на інші споруди цьо-го краю. Серед завдань ставимо потребу розглянути і про-аналізувати ті процеси і фактори, котрі впливали на зміну архітектурних форм та проблем сучасного збереження. 
Об’єктом дослідження є історія розвитку та художньо-стилістичні особливості церкви св. Михаїла с. Лази Воло-вецького р-ну. Предмет дослідження: архітектура та ін-тер’єр церкви св. Михаїла 1907 р.  
Мета. Вивчення та систематизація історичних відомо-стей і художньо-стилістичних особливостей церкви св. Арх. Михаїла с. Лази Воловецького р-ну. Дослідження виконуєть-ся з метою складення історичної довідки та визначення пер-вісного стану об’єкту (іконостаса) для подальшої розчистки, консервації та реставрації твору.  
Виклад основного матеріалу. Історія села Лази, як і ін-ших сіл Закарпаття, є складовою частиною історії України. Хоча воно належить до невеликих за кількістю населення поселень, але неодноразово привертало увагу науковців. Згадки про село можемо зустріти у працях Всеволода Саха-нєва, Тиводара Легоцького, Івана Пірова, Михайла Сирохма-на, Флоріана Заплетала та ін. З ґрунтовної праці Тиводара Легоцького «Монографія Березької жупи» дізнаємося про першу документальну згадку села. Оскільки відомо, що церква у Лазах була філією церкви Верхніх Воріт, то маємо право вважати, що багато історичних подій будуть спільни-ми для обох сіл. Щодо спорудження церков і їх кількості на території села, то за історичними даними у селі їх було дві. Спочатку була дерев’яна церква, збудована з липи. А після неї – мурована. Проаналізувавши весь наявний матеріал, мо-жемо скласти певну послідовність. За матеріалами, що зіб-рані у Лазівській ЗОШ I-II ст. маємо інформацію, що десь у XIV–XV ст. у селі була дерев’яна церква (біля старого кладо-вища). Але під час великого урагану вона була зруйнована. Дзвони вітер переніс на значну відстань. Хрест з купола, за переказами старожилів, опинився на протилежному боці се-ла [1, с. 3]. Щодо дати, то тут є певні сумніви, адже перша документальна згадка про село належить до 1600 р. Під час проведення реставраційних робіт, було знайдено стару кни-гу, на якій написано дату 1654 р. Беручи до уваги те, що перша документальна згадка про село датується 1600 р., то вірогідніше за все це може бути дата спорудження першої дерев’яної церкви. А от місце розташування церкви може бути правдивим, адже під час будівництва будинку вчителя на тому самому місці знаходили залишки поховань. Вірогід-ніше за все тут знаходилася церква і кладовище біля неї. Ос-тання згадка про дерев’яну церкву – 1733 р. – у цьому часі за 

священика Івана Ляховича в селі була дерев’яна церква з трьо-ма дзвонами [2, с. 334.]. Щодо зруйнування її великою бу-рею, то це скоріш за все може бути правдивою інформацією. У 1750 р. згадується неврожай, що призвів до смерті ба-гатьох людей, і через два роки селяни розпочинають будів-ництво нової церкви. Це свідчить про роль, яку відігравала церква у житті верховинського села. За даними Всеволода Саханєва, церква була споруджена 26 травня 1752 р. Цей факт підтверджує збережений одвірок церкви, напис з якого у 1920–х рр. скопіював російський дослідник. На написі було зазначено: «Изволением отца, поспішенієм сина и соверше-нием святого духа аминь. Создался храм сей року божого 1752 місяця мая 26 за благословением боголюбиваго єпис-копа Мануила Ольшавського ктитор Стефан Корнаш збрие-реем Михайло и.». Остання згадка про церкву належить до 1881 р.  Архітектурний комплекс церкви св. Михаїла у с. Лази складається з двох споруд, церкви і дзвіниці. Сучасну кам’я-ну церкву споруджували протягом 1902-1904 р. За леген-дою, на місце спорудження вказав хрест, знесений під час великої бурі зі старої дерев’яної церкви. Ділянку відпустив громаді Матвій Дербаль, а з пожертвувачів на храм відзна-чився Василь Щерецький. До спорудження храму долучали-ся всі жителі села, але головним чином – куратори. На той час кураторами були: Дербаль Павло, Матола Федір, Грига Іван. За розповідями старожилів, камінь на будівництво церк-ви селяни заготовляли під Маринцьовою скалою і потім вез-ли на возах, у які були запряжені воли. Збудували її майстри Галактовичі – Іван та Михайло. За матеріалами музею Воло-вецької районної бібліотеки, відомо, що столяром був Іван Улинець із Нижніх Воріт. Люди були неграмотні, писати не вміли, тому вони робили замітку на дерев’яній палиці. Спо-чатку церкву хотіли побудувати на місці теперішньої школи, щоб було ближче до дороги. Коли пішли запитатися влади-ки, «ош де будувати», то він їм відповів: «Де упав хрест, там слобідно і стройити, бо то Бог собі выбрав місто». Церкву благословив на Успіння Пресвятої Богородиці о. Теодор Ма-тяцко 28 серпня 1907 р. З того часу цей великий празник відзначається в селі як престольний. Кам’яна споруда храму відноситься до так званого тере-зіанського типу церковного будівництва, названого на честь імператриці Марії Терезії. Реформи Марії Терезії в галузі бу-дівництва стосувалися уніфікації архітектури. Це зумовило вимоги до будівництва нових церков коштом казни дотри-муватися одного із серійних проектів. Такі три проекти най-вища Королівська губернська рада надала Мукачівській гре-ко-католицькій єпархії 16 липня 1779 р. Вірогідно, що три типи церковних будов, згадані у проханні Андрія Бачинсь-кого до арара 1806 р., якраз і були цими проектами. Вибір проекту залежав від кількості прихожан у селі. У зверненні до арара єпископ просить виділити кошти для будівництва храмів у кожному селі, де є необхідність, але, розуміючи, що уряд не в змозі виділити велику суму, наполягає на поступо-вому будівництві кам’яних церков, насамперед при голов-них дорогах.  За архітектурною формою церква є базилікою і знахо-диться під двосхилим дахом. На західній стіні височіє вежа, яка в свою чергу до 2011 р. мала барокову турню з кованими надбанними хрестами. Орієнтація церкви проходить по осі схід – захід. Особливої уваги заслуговують ковані хрести, що прикрашали турні церкви до 2011 р. Вони відносяться до типу трьохраменних кованих хрестів Закарпаття. Особливо пишним був хрест, що знаходився над вівтарною частиною храму. Він майстерно прикрашений рослинним орнаментом і символічними елементами. У верхній частині бачимо неве-личкий грецький хрест, який поміщений у рипіду, що симво-лізує собою Бога. Рипіда (Сяйво, сонце) – декоративне відоб-раження небесного світила, що використовується для завер-шення бань, дахів, хрестів. Адже співаємо у тропарі Різдва Христового: «І тебі кланятися Сонцю правди, і Тебе видіти со высоты востока, Господи слава Тебі». Якщо уважно погля-
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нути на це Сонце, то можемо побачити, що від нього відхо-дить дванадцять променів, що теж мають свою символіку (може символізувати дванадцять апостолів, дванадцять мі-сяців і. т. п.). На перетині рамен з вертикальною віссю розмі-щенні медальйони: по одному на кожен перетин. На кінцях рамен розташовуються декоративні ружі. Отже, вважаємо, що ці хрести несли в собі певну мистецьку цінність, симво-ліку, що надав їм майстер. Окремим пам’ятником монументальної архітектури Ла-зів є дзвіниця. У порівнянні з храмом вона з’явилася значно пізніше. При її зведенні використовували ті ж прийоми, що і в будівництві дерев’яних храмів Закарпаття: нижній ярус зрубний, а наступний – каркасний, обшивка ‒ гонтом, при-стрій навісів, заломів та ін. Проте вона відрізняється деякою різноманітністю своєї форми від інших дерев’яних дзвіниць Воловеччини, що свідчить про творчу фантазію і винахідли-вість народного майстра. У 1907 р. церкву оздобили розписами майстри зі Львова. Хоча від первісного живопису мало що залишилося, нам вда-лося віднайти невеликий фрагмент стінопису, який маємо підстави датувати 1969 р. Адже відомо, що саме цього року, відбувалася реставрація розписів склепінь і було зроблено стінопис на бічних стінах живописцями зі Стрия. Цей фраг-мент стінопису знаходиться за іконостасом, вірогідніше за все під час недавнього оновлення художник просто не зміг його дістати, тим самим залишивши нам хоч якусь пам’ять про минулий живопис. Скоріш за все це була намальована імітація каменю, що бачимо на фотографії зі старим стінопи-сом з Воловецького музею. Така імітація доповнює сам іко-ностас і робить його єдиним цілим із стінописом.  На жаль, більше зразків давнього живопису виявлено не було. Живопис у 1969 р. оновлювали майстри зі Стрия. Як зазначає Биркович Василь Васильович, тоді працювало троє братів: Василь – головний іконописець («Бо малював обра-зи»), Степан – робив орнаменти, Михайло – фарбував стіни. Остання реставрація церкви та іконостаса відбулася у 2006 р. Щодо внутрішнього оздоблення храму, то тут система розписів залишилася практично незмінною. Аналізуючи знайдені матеріали, можемо робити висновки, що стінопис відноситься до барокового живопису. Навпрочуд гарним є живопис склепіння церкви. Вишукане живописне оформлен-ня знаходиться на передньому склепінні. Воно відноситься до альфрейного живопису, що зроблений у бароковому стилі.  Після останньої реставрації старий темперний, на основі яєчного жовтка живопис оновлено олійними фарбами, що є неприпустимо. Після висихання олійна фарба робить плівку, через яку стіна не дихає, і це може привезвести до того, що з часом можуть осипатися не тільки пізніші написи живопису, але і сама штукатурка, що поведе за собою повну втрату. Якщо порівнювати відреставрований живопис з живописом церк-ви Св. Архангела Михаїла у селі Марія–Повч в Угорщині, то бачимо, що там збережена спокійна, цільна кольорова гама.  Отже бачимо, що на передньому склепінні в імітації пиш-ної барокової рами зображено головний (храмовий) праз-ник церкви – Успіння Пресвятої Богородиці. По кутах скле-піння зображені обманки – маскарели ангелів. Також скле-піння прикрашають різні розетки. Килими, образи і різне церковне начиння в ті часи підби-ралося так, щоб був витриманий загальний тон і ритм. З фо-тографій того часу бачимо, що  охристий колір стіни відпові-дає охристому кольору дверей і килима. Натомість сірувата імітація рельєфів відповідає кольору колон, що в свою чергу дуже гарно імітують мармур. На перший погляд може здати-ся, що це все співпадіння, але, беручи до уваги те, що церкву розписували професійні майстри, то всякі співпадіння від-ходять на другий план. Натомість маємо майстерно оформ-лений інтер’єр церкви.  На превеликий жаль, все це сьогодні втрачено, можливо через людське незнання, а можливо – і зумисно, аби «пере-правити неканонічні розписи». Натомість маємо приклад повної втрати цілісності інтер’єру церкви. Бачимо, що повні-

стю замінені орнаменти над дверима, колони взагалі безпощад-но перемальовані у два протилежні по спектру кольори, двері стали темною плямою у цьому кольоровому «вінегреті».  Церква свято береже старе Євангеліє, покладні книги, старі ризи, вишивані рушники, три старі плащаниці, проце-сійні хрести.  Дослідження, що проводилися у церкві св. Арх. Михаїла дають підстави говорити про добрий стан живопису на іко-ностасі, що датується 1907 р. При більш детальному обсте-женні були виявлені пізніші замалювання (дописи), які, за спогадами колишнього куратора Василя Бирковича, можна датувати 1969 р. Слід зазначити, що у цей же час було пере-мальовано стінопис самого храму. З південної сторони на апостольському ряді були виявлені кракелюри колового ха-рактеру, що утворилися від того, що до іконостаса було підве-дене електричне освітлення. Від цього живопис швидко нагрі-вався, а потім – швидко охолоджувався, що призвело до утво-рення серйозних тріщин. Було повністю перемальовано тло на пророчому і апостольському ряді, хмари під ногами Богороди-ці, Ісуса Христа, арх. Михаїла у намісному ряді. В. Биркович зга-дує: «У 1969 р. в церкві оновляли образи стрийські майстри, а до того церква була помальована львівськими майстрами. Сті-ни були побілені вапном». У іншому спогаді про ремонт іконо-стаса дізнаємося наступне: «Хотіли обновляти іконостас, аби був свіжіший. Поставили алаші, прийшли художники і сказали: «Ми образи не будемо перемальовувати, бо вони намальовані на папері, та то не можна перемальовувати». Обстеження живописних робіт іконостаса церкви св. Арх. Михаїла у с. Ла-зи дають нам можливість повністю спростувати твердження стрийських художників. Скоріш за все, вони побачили дуже якісний живопис і не хотіли втручатися. Обстеживши роботи, ми дійшли висновку, що живопис здійснений олійними фарбами на натуральному лляному полотні. Слід звернути увагу на те, що ікони, що знаходяться у намісному ряді, не були натягнутими на підрамник, як у апостольському ряді, ні наклеєні на дошки, як на цокольно-му преділі. Натомість вони були просто прибиті цвяхами до склеєних дощок. І через утворені складки виникли поздовж-ні кракелюри. Найкраще був збережений живопис на диякон-ських воротах, де за правилами зображують архидияконів Стефана та Романа Сладкопівця. Враховуючи всі обставини, можемо дійти висновку, що збереженості робіт могло слу-гувати те, що вони були наклеєні на дошки, а шпуги, що зна-ходяться з тильної сторони, не дали дошкам «дихати», тим самим вберегли живопис від руйнування.  Досить таки у поганому стані були роботи, що знаходи-лися у празниковому та пророчому рядах. Обстеження пока-зало, що вони перебувають у поганому стані. Це і забруднен-ня, викликані пилом, осіданням парафіну від свічок та смол від ладану. Також було багато складок, що призвело до трі-щин, а подекуди і взагалі – до втрат як фарбового шару, а у деяких випадках і ґрунту.  У пророчому ряді живопис є в трохи кращому стані. На-явні лише обвисання полотна, але відсутні досить серйозні тріщини. У зв’язку з тим, що було «намертво» прибито рам-ки до самого іконостаса, то зі зміною температурного режи-му рамки повело, а в наслідок цього і виникли тріщини. Бу-ло проведено закріплення фарбового шару казеїновим кле-єм, після чого почалася розчистка від пізніших домалювань. Проблемним було те, що не всі ікони були натягнутими на підрамник і це ускладнювало процес роботи. Було прийнято рішення повністю замінити дошки, на які було наклеєно ро-боти, на вологостійку фанеру для запобігання подальшої руйнації живопису. Після завершення розчистки живопис було законсервовано. Подальша робота полягала в тому, щоб розчистити різьблення від бронзовки, котра була нане-сена у 2006 р. Після розчистки почалася підготовка до нане-сення позолоти: шліфуфання, полірування, підтоновування, нанесення глянцевого лаку і самі позолотні роботи. Для по-золоти було використане трансферне золото, що було нане-сено на акриловий клей «Мікстіон». Після завершення позо-
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лотних робіт було виконано захисне лакування для запобі-гання окислення поталі. Так, провівши реставрацію, що була розпочата 5 липня 2016 р. і завершена 12 січня 2017 р., вда-лося на основі архівних документів повернути іконостас до первісного вигляду 1907 р. 
Висновки. Ми зробили спробу дослідити і проаналізува-ти одну з мурованих церков Воловеччини ‒ церкву св. Арх. Михаїла с. Лази, яка постала під впливом типових проектів, що були надані наприкінці XVIII ст. австрійською архітек-турною палатою. Вивчивши та систематизувавши історичні відомості та художньо-стилістичні особливості церкви св. Арх. Михаїла с. Лази Воловецького р-ну, можемо констатува-ти, що місцеве населення знає свою історію недостатньо і часто робить хибні кроки у відновленні сакральної архітек-тури. Нами складено історичну довідку та визначено первіс-ний стан об’єкту (іконостаса) з метою подальшої розчистки, консервації та реставрації твору. Таким чином, маємо під-стави вважати, що вивчення регіональних особливостей сакрального мистецтва потребує особливої уваги.  
 
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1.  Нарис «Опис села». – Лазівська ЗОШ I-IIступенів.  2.  Федака П. Народне житло українців Закарпаття ХVIII–ХХ ст. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 352 с. 3.  Сирохман М. Церкви України. Закарпаття. – Львів: «Мс», 2000. – 880 с. 4.  Приймич М. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконо-стас. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 2007. – 224 с. 5.  Піров І. Графи Шенборни. Художньо документальні портрети – Ужгород: Карпати, 2010. – 216 с. 6.  Годинка А. Як наші духовнникы проживали – Ніредь-газа, 2006. – 164 с. 7.  Розповіді старожилів села, легенди.  

 
 

Кадастральна карта с. Тимшор 
 

 
 

Перстень-печатка XII ст. с.Лази Воловецького району 

 
 

Літургікіон, 1739 р. 
 

 
 

Дзвіниця. Фото 1976 р. 
 

 
 

Архітектурний комплекс 



Науково-мистецькі студентські записки. Спецвипуск 15 

 
 

Ковані надбанні хрести 
 

 
 

Ференц Егрі 1931 р. 
 

 
 

Відкритий живопис 1969 р. 

 
 

Імітація каменю над іконостасом 1969р. Фото 2000 р. 
 

 
 

Загальний вигляд іконостаса, 2000 р. 
 

 
 

Загальний вигляд іконостасу після реставрації 2006 р.  
Фото 2012 р. 



ALTA ALATIS PATENT / НЕБО ДЛЯ ТИХ, ХТО МАЄ КРИЛА 16 

 
 

Живописне оформлення св. Михайлівської церкви 2000 р. 
 

 
 

Живописне оформлення храму 2014 р. 
 

 
 

Стара плащениця 

 
 

Процесійний хрест, перенесений зі старої церкви 
 

 
 

Загальний вигляд іконостасу після реставрації. Фото 2017 р. 
 

 
 

Вигляд пророчого ряду до реставрації. Фото 2016 р. 



Науково-мистецькі студентські записки. Спецвипуск 17 

МІЙ УЖГОРОД ‒ МОЄ ЗАКАРПАТТЯ 
 

Ганна КІР’ЯНОВА,  
студентка ІV курсу  факультету дизайну  
та декоративно-прикладного мистецтва  

Закарпатської академії мистецтв  
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ВУЛИЧНИХ ВИВІСОК ТА ВІТРИН УЖГОРОДА  ХХ ст.  
Постановка проблеми. Особливістю будинків у євро-пейських містах часто є поліфункціональність: в одному бу-динку можуть бути приміщення для житла, офісів, магази-нів, ресторанів, кафе та ін., що створює враження живого й активного міста. Різномаїття функцій найбільш помітно в зоні першого поверху, де міститься більшість магазинів та ресторанів, кожен з яких намагається привернути до себе увагу. Тому вітрини та вивіски повинні виконувати дві важ-ливі функції: з одного боку, вони мають вигідно презентува-ти товари та пропозиції власників магазинів, а з іншого – це частина оформлення громадського простору, що має відпові-дати певним художньо-естетичним вимогам. Різноманітні вивіски та реклама прагнуть привернути увагу потенційних клієнтів. Власники часто не усвідомлюють цінності історич-них вітрин, а їхню естетику сприймають як щось старомод-не. Занедбаність, відсутність поточного ремонту, самовільні переобладнання та добудови призводять до зникнення цін-них архітектурних деталей. У нових власників торгових при-міщень у середмісті інколи виникає бажання створити абсо-лютно новий архітектурний образ, що може призвести до пов-ної і безповоротної втрати історичних декоративних деталей.  
Метою дослідження є зібрати й класифікувати візуаль-ний матеріал про вигляд зовнішньої реклами кав’ярень, промислових крамниць та кафе міста Ужгорода. Об’єкт до-

слідження – зовнішнє оформлення вітрин та вивісок міста Ужгорода першої половини ХХ ст. Предметом дослідження є художні особливості оформлення вуличних вивісок та віт-рин міста Ужгорода у ХХ ст. 
Новизна дослідження. Уперше робиться спроба вияви-ти тенденції розвитку зовнішньої реклами та визначити стильові особливості вивісок і вітрин першої половини ХХ ст. 
Виклад основного матеріалу. Реклама та торгівля по-в’язані між собою дуже тісно. Кілька тисячоліть розвитку комерції дали поштовх до технологічного розвитку реклам-них засобів. Перші відомі з історії згадки про рекламу відно-сяться до того періоду, коли виник поділ праці на виробни-цтво та обмін. Історики повідомляють, що вже в Стародав-ньому Римі до реклами ставилися, як до дуже корисної спра-ви і вважали, що зусилля, витрачені на неї, зрештою окупо-вуються. Крім зображувальних елементів, вивіска могла міс-тити і текст: назву закладу, профілю діяльності, розгорну-тий рекламний текст, слогани і навіть вірші. Найвизначнішими та найінформативнішими джерелами для дослідження є праці таких дослідників, як Петро Сова «Прошлое Ужгорода» (1937); Йосип Кобаль «Ужгород відомий і невідомий»; передумови виникнення та розвиток реклами міс-та розкриті в дослідженні Сергія Федаки «Ужгород крізь віки»; альбомі Олександра Волошина «Ужгород у старовинній лис-тівці»; вартою уваги є серія публікацій «Втрачений Ужгород» редактора газети «Ужгород» Тетяни Літераті для сайту «Про Захід». У численних статтях – історії будівель з драмами і ща-сливими життєвими моментами, що розкривають історію Уж-города.  Написані на основі різних джерел, вирізняються ці-кавістю та доступністю для широкого кола читачів.  Проаналізувавши зібрану літературу, про вивіски та віт-рини Ужгорода, ми умовно виділили два періоди: 1. Дорадянський період, коли Ужгород був: 
  у складі Австро-Угорщини (1867–1918); 
  у складі Чехословацької республіки (1919–1939); 
  у складі Угорщини (1939–1944). 2. Радянський період (1945–1991). 

        

  

    

           

  Опрацювання літератури демонструє, що питання ста-новлення і розвитку типів зовнішньої реклами досі залиша-ється недостатньо вивченим. На основі проаналізованого матеріалу можна припустити, що власники крамниць самі ж і займалися оформленням фасаду, можливо, деякі з них замовляли ковані кроншейни, що висіли над крамнициєю. Про тодішній вигляд зовнішньої реклами ми можемо до-відатися із зображень на старих світлинах Ужгорода: поба-чити як виглядав тогочасний центр міста, вулиці Корзо, Во-лошина, Корятовича, площа Петефі, їхні численні  строкаті 
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вивіски й реклами на магазинчиках, які були на кожному кроці. Більшість магазинів була зосереджена у центрі старо-го Ужгорода. Цікавим є й те, що ці крамнички називалися переважно іменем свого господаря. У ті часи така традиція існувала по всій Європі, але цікаво, що майже всі імена влас-ників крамничок – єврейські, хоч і написані на угорський манер: Моргенштерн Мор, Каллуш Мозеш, Армін Акерман, Саламон Бергер, Адлер Самуел, Л. Мошковітс, Мор Берковітс, Андор Розенберг тощо.  

  Уважно вдивившись у вивіски та рекламу, бачимо, що там справді було все: одяг, взуття, ювелірні вироби, вапно і це-мент, меблі, гвіздки, тютюнові вироби та чимало іншого. З продуктів харчування продавали хлібобулочні вироби у пе-карнях, а м’ясо – у магазинах «гентешів». Очевидно, інші про-дукти харчування ужгородці все ж воліли купувати на рин-ках. Чимало було й магазинчиків «змішаних товарів», де про-давали різні господарські дрібниці широкого вжитку.  

  Ще однією особливістю тих часів була фактично тримов-ність у рекламі ужгородських магазинів. Кожен напис на крам-ниці дублювався чеською, угорською та мішаниною – російсь-кої з українською – фактично розмовною. Так, власники корч-ми на вулиці Корятовича зробили так, аби їхню рекламу зрозу-міли геть усі жителі міста і туристи з сусідніх країн [16].   

 У дорадянський період майже на всіх магазинах присутні 

шрифтові вивіски та оздоблені деревом вітрини. Але не всі власники мали таку можливість, тому, аби якось прикраси-ти свої заклади, на вітрини і фасади наносилися малюнки або прикріплювали рекламу. На деяких вітринах можна по-бачити малюнки товарів, які наносилися прямо на стіни. Це дуже прикрашало фасад та приваблювало більшість покуп-ців. Серед вивісок були як площинні, так і об’ємні.   

   До прикладу, вивіски й вітрини магазина Циріла Фунда-нича (сьогодні повністю зруйнованого) не порушували ком-позицію будівлі і гармонійно поєднувалися з декоративни-ми елементами будівлі, розміщувались симетрично віднос-но вікон та дверей магазину. Сама назва вивіски характерна об’ємним і лаконічним, без засічок шрифтом, який не дисо-нує із зовнішнім виглядом будинку. Вивіска не яскрава і не привертає зайвої уваги: шрифт темного кольору на світлій стіні будівлі. Аналізуючи світлини зруйнованої нещодавно будівлі, можна зробити висновок, що на той час для декору магазину використали фарбу поверх штукатурки.  

    Неможливо однозначно описати, як виглядали вивіски та вітрини магазину Мор Данцигер з точки зору композиції, бо немає світлини цілої будівлі. Бачимо, що відносно вікон будівлі вивіска виглядала симетрично, проте перекривала декоративні елементи над вікнами. Можемо відзначити, що тут присутній простий, без засічок шрифт темного кольору на світлому фоні. Скоріш за все вивіска була прикріплена до дерев’яної основи будівлі. Унікальна світлина родини Яна Пацека дає нам можли-вість проаналізувати оформлення фасаду будівлі. Це при-клад того, коли на вивісках присутнє зображення товару – зразки хутра. Щодо композиції дуже недоречні великі вивіс-ки, адже займають більшу частину будинку. Варто зауважи-ти, що на вивісках ‒ шрифт із засічками темного кольору на світлому фоні. На нашу думку, розмір вивіски із назвою ма-газину виглядає занадто великим і сперечається із зовніш-нім виглядом будівлі. Припускаємо, що використовували де-рев’яні або металеві основи, які кріпили до стіни, а поверху – малювали вивіски. Через те, що більшість тогочасних світ-лин були чорно-білими, не можна однозначно визначити, чи були ці зображення кольоровими.  Оформлення зовнішньої реклами фасаду цукрарні «Пур-ма» є прикладом простоти та лаконічності. Виносні вивіски були прикріплені на металевій рамі, що засвідчують незнач-ні чотири отвори у стіні, як бачимо після демонтажу. Зага-лом ця реклама гармонійно вписуювалась у зовнішній ви-
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гляд будівлі: композиційно не дисонувала із зовнішнім ви-глядом будинку й не закривала архітектурні елементи. На поличках вітрини кафе було розкладено багато товарів, що підсилювало візуальну рекламу. У вивісках присутній пря-мий, широкий, декоративний шрифт темного кольору на світлому фоні. У самій назві всі літери великі за розміром, окрім заголовної літери «C». Назва мала діагональну компо-зицію і займала майже всю площу вивіски. Зрозуміло, що на той час найбільш поширеним матеріалом для вивісок була металева рама, яка міцно закріплювалася на фасаді.  

  

  

  Вивіски та вітрина канцелярії Шандора були симетрич-но розташовані до вікон і дверей магазину, гармонійно по-єднувались із загальною композицією будівлі, не порушу-ючи її архітектурну гармонію. У вітрині бачимо багато това-рів. Складається враження, що деякі з них наче приклеєні до самої вітрини. У вивісках присутні три види шрифтів: заго-ловна назва має об’ємний, простий, жирний шрифт без засі-чок; зліва – вивіска з рукописним шрифтом; а з правої сторо-ни – закомпонований прямий, жирний шрифт. Присутність декількох видів шрифтів не працює на цілісність композиції фасаду магазину та заважає акцентувати увагу на головній 

назві. Шрифт мав характерний насичений темний колір, за-компонований на світлій основі. Можна припустити, що ма-теріал для оформлення цієї будівлі – дерев’яна або металева основа, поверх яких були намальовані тексти. Аналізуючи світлини радянського періоду, можна зроби-ти висновок, що в Ужгороді все частіше почали використо-вувати об'ємно-просторову рекламу. Йдеться про ковані об’ємні вивіски. Очевидно на той час такий вид реклами більше приваблював покупців та краще запам’ятовувався. Для людей, хто не вмів читати, це було дуже комфортно, оскільки виносні вивіски робилися з малюнками продоволь-чих товарів. Це було новинкою, адже до цього використову-валася лише реклама на площині. Тепер вже здалеку можна було побачити, де знаходиться потрібний магазин. Та й ви-глядало це оригінально, по-новому. У ті часи вивіски з назвами магазинів, кафе, аптек скла-далися з окремих літер та не закривали фасад будівлі. Це бу-ло великим плюсом, адже можна було спокійно розглядати фасад будівлі. В оформленні вітрин відбулись значні зміни: вже не виносились продовольчі товари на показ, що дало змогу створювати відчуття простору всередині приміщення. На прикладі світлини ресторану «Верховина», можна по-рівняти оформлення фасаду будівлі з довоєнними світлина-ми. Композиція вивісок узгоджувалась з композицією будів-лі: симетрично розташовані над вікнами, не перекривали зовнішній вигляд будівлі. Шрифти вивісок були рукописни-ми та об’ємними, за розмірами виглядали цілісно. Однак від-стань між назвами замаленька, що здалеку виглядає нечита-бельно. За кольорами вивіски не яскраві, не дисонують із зовнішнім виглядом будівлі. Як правило, робилися на мета-левій основі, що надійно прикріплювалась до фасаду будів-лі, адже конструкція повинна була висіти тривалий час.  

  Аналізуючи світлини радянського періоду доходимо до висновку, що виносні вивіски поділялись на:  
 рекламні знаки на кронштейнах;  
 рекламні знаки з надписами на кронштейнах;  
 надписи без знаків на кронштейнах. На дорадянських світлинах бачимо невелику кількість виносних вивісок: усі вони були плоскими та прямокутними за формою. У радянські часи використовувалась як плоска, так і об’ємна виносна реклама, що мала різноманітні форми. Єдині приклади, що збереглися з часів другої половини ХХ ст., можна побачити на куті Корзо-Волошина, де колись знаходилося відоме кафе «Золотий ключик» та на площі Пе-тефі – над магазином «Чарівний ліхтар». Там досі висять ключ та ліхтар. Над металевими конструкціями працювало чимало ковалів, серед яких Бойко, Молнар, Бангал. Однак починали троє: Олександр Мадяр, Геллерт Кейс та Золтан Піцур. Для виконання замовлення міськвиконком спеціаль-но виділив старе приміщення в районі ужгородського замку, де хлопці облаштували гарну майстерню-кузню. В ній і ви-готовили перші зразки цієї навісної реклами.      На світлині кафе «Нептун» можна побачити вивіску з окремими літерами назви та виносну вивіску з написами не-звичної форми. Можемо твердити, що на той час почали гра-мотно оформлювати зовнішню рекламу. Якщо у довоєнні роки заповнювали вивісками більшу частину фасаду будів-лі, то у радянські – було мінімум елементів зовнішньої ре-клами, що не порушувало композицію фасаду. 
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    Збереження автентичності фасадів та використання при-родних матеріалів – проблема нашого часу. Власники мага-зинів у центрі міста часто використовують штучні матеріа-ли й тим самим створюють велику різницю у вигляді ниж-нього і верхніх поверхів. На давніх світлинах помічаємо, що в ті часи будівлі виглядали більш цілісно. Особливо це по-мітно на прикладі вулиці Корзо, що сьогодні має вже зовсім інший вигляд. Один із архітекторів міста Петро Сарваш добре пам’ятає ті часи. Він вважає, що комплексна реконструкція історичної частини міста в середині 1980-х рр. була в цілому виконана непогано. Подобалася йому й навісна кована реклама. «Я пригадую, як тоді говорилося, що ця реконструкція має на меті зберегти історичну автентичність міста, а також дода-ти центру втраченої старовини. Бо не секрет, що магазини на нинішніх вулицях Корзо й Волошина були сильно пере-роблені. Першим, що знищили, стали масивні дерев’яні пор-тали – замість них поробили величезні скляні вітрини. У до-воєнні часи реклама на ужгородських магазинах займала в основному карнізну частину, її було досить багато. У 80-ті вирішили піти іншим шляхом і запропонували навісну кова-ну рекламу в одному стилі. Це було модно тоді. А крім того, магазини не могли нічого заперечити, бо всі знаходилися в державній власності. З тієї ж причини торгівельні точки пе-реїздили дуже рідко, тому вважалося, що реклама, встанов-лена в якомусь місці, висітиме там довго. Коли ж у часи не-залежності ці приміщення почали приватизовувати й про-давати, у кожного магазинчика з’явився свій господар. Ко-жен хотів перемалювати й оформити фасад магазину на свій смак, тож усе, в тому числі й навісну рекламу, як правило, одразу нищили. Я десь розумію, що господар магазину, ска-жімо, одягу, не бачив сенсу в тому, аби над його торговою площею висів, наприклад, фотоапарат. Але варто було, ма-буть, подбати, щоб ці зразки реклами не зникли просто так, а залишилися на згадку про ті часи. Хоча б у музеї» [17]. Переглядаючи статті радянських газет, можна зробити висновки, що на місці старих магазинів Ужгорода відкрива-лись нові заклади державної або кооперативної торгівлі з традиційною блакитною ромбовидною емблемою. Радянсь-ка влада хотіла привчити купувати у державних магазинах, а не в приватних крамницях. Певно через нехтування гра-мотності багатьох вивісок магазинів у центрі Ужгорода по-чалося знищення зовнішнього вигляду магазинчиків у центрі старого міста та перетворення їх у великі універмаги, продмаги і гастрономи. 

Висновки. Зовнішня реклама в опрацьованій літературі розглядається в контексті історичного розвитку міста, роз-ширення його інфраструктури, розвитку виробництва та торгівлі. Також авторами зосереджена увага на особливос-тях реклами, що відображає традиції та колорит нації. У лі-тературних джерелах в більшості дається характеристика естетичності, становлення маркетингу та задоволення по-треб покупців. Аналізуючи зібраний матеріал, можна зроби-ти висновок: аби проаналізувати саме оформлення зовніш-ньої реклами опрацьованого матеріалу не достатньо. Візу-альні матеріали про вивіски та вітрини ми класифікували на два періоди – «дорадянський» і «радянський». Характеристика зовнішньої реклами «дорадянського» періоду (1867–1918): 
 усі назви були написані латиною;  
 написи вивісок були на різних мовах (чеською, угорсь-кою, розмовною, івриті); 
 називалися крамниці, кав’ярні, ресторани іменами власників;  
  вивіски та вітрини виконувались вручну, малювались написи та зображення товарів; 
 вивіски були виконані на фанері, дереві, металі або ма-лювалися просто на стіні фасадів; 
 часто рекламою слугували продовольчі товари у вітрині. Характеристика зовнішньої реклами «радянського» пе-ріоду (1945–1991): 
 усі назви виконані кирилицею; 
 цікаві назви закладів, не акцентували на іменах влас-ників; 
 вивіски з окремими об’ємними літерами, які прикріп-лювались до стіни металевими конструкціями; 
 частіше використовували ковані об’ємні форми; 
 менше заповнювали простір вітрин. У кожному з періодів у зовнішній рекламі можна означи-ти як плюси, так і мінуси. Проте однозначно можна сказати, що в кожному з них рекламі відводилося багато уваги, ста-вилися як до візитки закладу, розуміючи, що так залучати-муть покупців. У довоєнний період привабливими були шрифти на вивісках, виконані в ручну, а в радянський – ко-вані об’ємні вивіски на кронштейнах. На жаль, сьогодні по-дібної зовнішньої реклами дуже бракує.  
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УЖГОРОД ‒ ДУША СТАРОГО МІСТА:  
ІСТОРИКО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ,  ЕСТЕТИЧНИЙ, ВИХОВНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ ЛИСТІВОК ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. 

 На зламі ХІХ-ХХ століть одним із головних знарядь за місце під сонцем стає реклама. Листівка відіграла у цьому неабияку роль. Вона чудово справлялася з  обов’язками, які на неї покладали: виконувала інформативну, комунікаційну, рекламну функції. Більшій частині листівок немає навіть 100 років, але за цей короткий, з історичного погляду, час листівка стала невід’ємною частиною багатьох речей і явищ. Як з моменту свого зародження, так і до сьогодні листівки залишаються одними із найпопулярніших об’єктів колек-ціонування. Вони знаходяться у приватних колекціях філо-кратистів, у фондах музеїв, бібліотек, архівів. Листівки допо-магають у науково-дослідній роботі з багатьох питань, не-суть у собі інформативно-історичну цінність. Іноді листівка була єдиним збереженим документом, за яким велася ре-ставрація старовинної будівлі чи відновлювався зруйнова-ний пам’ятник архітектури. 
Об’єктом дослідження є виділена з усього спектру ви-дів друкованої продукції видова фотолистівка. Предметом 

дослідження – специфіка видової листівки як феномена ху-дожньої культури. 
Мета роботи у виявленні листівок про Ужгород, вивчен-ні, описі, їх атрибуції. Завдання:  
розкрити і систематизувати образну символіку листівки; 
охарактеризувати соціально-культурні функції листівки; 
запропонувати типологію листівок Ужгорода, щоб ма-ла практичну направленість; 

узагальнити існуючі погляди на історико-культурний процес становленя і розвитку листівки як виду друкованої графіки.  Робота велася на основі теоретичних досліджень істори-ко-філософських, естетичних, мистецтвознавчих дисциплін. Кожна з них торкається питання аналізу листівок, процесу її взаємодії з соціокультурними проявами у житті суспільства. При вивченні листівок були використанні фонди закарпат-ських музеїв, зразки листівок з приватних колекцій, праці науковців. Із опрацьованих матеріалів відомо, що уже в кінці ХІХ ст. з’являються міжнародні клуби збирачів листівок чи, як при-йнято їх тепер називати, ‒ філоткатистів. Вони організову-ють широкий міжнародний обмін матеріалами. Видаються спеціальні журнали, присвячені листівкам, відбуваються міжнародні виставки, аукціони. Поштова листівки перерос-ла своє початкове першопризначення поштового листа,  ос-кільки була портативного розміру, дешевою, мала високий художній рівень і відгукувалася на різні проблеми-події людського життя.  Листівки з видами Ужгорода мають великий різновид сюжетів, але, не дивлячись на це, вони були типовими пред-ставниками видових листівок, які видавалися по всьому сві-ту. Вони включають в себе культурні спорудження, готелі, вокзали, навчальні заклади, лікарні, госпіталі, магазини, му-зеї, міські інженерні споруди, пам’ятники, річки, що протіка-ють седед міста, мости тощо. Значну кількість листівок Уж-города присвячено навчальним та релігійним установам. Особливою популярністю користувались види центральних ансамблів вулиць та їх окремих будівель. Саме з цих зобра-жень починалось заочне, а потім і очне знайомство людей з Ужгородом. Листівки з видами вулиць і родзинок Ужгорода приваблювали до себе чимало гостей. Частіше за все на фото-листівку потрапляв головний фасад будівлі. Однією із особли-востей листівок було те, що будівлі на листівках включені в міську забудову, часто зображення без людей. Листівки є са-мостійною інформативною базою. На фотолистівках зобра-жені як житлові будинки, так і громадські споруди. Доку-ментальні фотолистівки дозволяють нам реконструювати лице історичного центру вулиць та ансамблів міста.  Дослідивши масив фотолистівок з видами Ужгорода, до-цільно систематизувати їх за хронологічним і тематичним принципами. Також при систематизації листівок можна ви-користати інші принципи: видавництво, час, місце видання, техніку друку тощо. Ми взяли за основу альбом зі старовинними листівками Ужгорода О. Волошина. У ньому представлені листівки з ви-дами Ужгорода з 1898 по 1943 рік. Отже, період цих листівок охоплює майже півстоліття. Ми спробували класифікувати фотолистівки Ужгорода. 
Класифікація за хронологією 
1898 2 вул. Маломостова.  Сейкель-Іллеш 253 Гімназія. Інтернат. Брати Феверліхт 254 Великий міст. Брати Феверліхт 
1899 4 Панорама. Брати Феверліхт 13 Площа Орлина.  М. Леваї 104 Замок.  Брати Феверліхт 189 Гімназія.  М. Леваї 266 Привіт з Ужгорода.  Брати Феверліхт 269 Пошта. Вул. Велика.  Брати Феверліхт 
1900 12 Привіт із Ужгорода (Набережна Незалежності)   Сейкель-Іллеш 294 Панорама р. Уж  Сейкель-Іллеш 
1901 14 Панорама.  Г. Сенчер 45 Греко-Католицький собор. Сейкель-Іллеш 54 «Корона». Сейкель-Іллеш 56 Вул. Великомостова.  Сейкель-Іллеш 
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67 Вул. Велика. Сейкель-Іллеш 144 Вул.Казінці. Сейкель-Іллеш 267 Великий міст. Брати Феверліхт 270 Панорама. Брати Феверліхт 
1902 108 Ужгородський замок. Г.Сенчер 124 Казарми.  Брати Феверліхт 
1903 6. Привіт із Ужгорода. Брати Феверліхт 
1904 18 Залізничний вокзал. Сейкель-Іллеш 46 Ортодоксальна синагога. Брати Феверліхт 49 Ортодоксальна синагога. Д. Штейнфельд 268 Синагога. Й. Велдь 
1905 11 Привіт із Ужгорода. Брати Феверліхт 15 «Корона».  Й. Велдь 16 Греко-католицький дівочий інтернат.  Й.Велдь 17 Виставочний павільйон гімназії.  Й.Велдь 86 Пошта.  М.Гелліш 94. Мінеральні бані.  М.Гелліш 103 Греко-Католицький собор і резиденція.   Д. Штейнфельд 139 Вул. Великомостова. М.Гелліш 
1906 126 Казарми. Д. Штейнфельд 140 Вул. Великомостова. М.Гелліш 
1907 7  Вечірній Ужгород. Д. Штейнфельд 87  Земський уряд. Л. Вейс 271 Великий міст і театр. Д. Штейнфельд 
1910 48 Вид на великий міст. М. Гелліш 55 «Корона». Й.Велдь 59 Вул. Велика. Сейкель-Іллеш 66 Школа та інтернат св. Василіан. Й. Найметі 68 Вул. Капітульна та мерія. Ю. Фелдеші 101. Міст на малому Ужі.  Ю. Фелдеші 133 Парк Невицького замку. Й.Велдь 134 Пам’ятник Вагнеру. Ю.Фелдеші 256 Площа Сечені. «B.J» Будапешт 275 Види Ужгорода. «K.J» Будапешт 278 Види Ужгорода. «K.J» Будапешт 
1911 63 Вул. Ракоці. Ю. Фелдеші 
1914 58 Готель Берчені. Сейкель-Іллеш 76 Площа Сечені (Корятовича). Сейкель-Іллеш 109  Замок. Й. Велдь 111 Учительська семінарія. М. Гелліш 115 Монастир св. Василіан. Ш. Балаж 149 Вул. Казінці. Сейкель-Іллеш 272.Чоловіча школа. Д. Штейнфельд 
1915 1 Вид на міст (пл. Театральна). Ш. Балаж 19 Залізничний вокзал. М. Бровді 40 Великий міст. М. Бровді 41 Великий міст. М. Бровді 44 Міський театр. Д. Штейнфельд 53 Королівська пошта і синагога. І. Балаж 61.Вул Маломостова. Д. Штейнфельд 71 Готель Берчені. Ш. Балаж 77 Будинок «Білий корабель». Ш. Балаж 88 Реальна школа для хлопців. Ш. Балаж 90 Панорама. Д. Штейнфельд 182 Міська лікарня. М. Бровді 187 Чоловіча школа. Д. Штейнфельд 273 Гімназія. «K.J» Будапешт 274 Замок. «K.J» Будапешт 279 Панорама. М. Бровді 292 Чоловіча школа. Ш. Балаж 

293 Жупанат. Д. Штейнфельд 
1916 25 Площа Лайоша Кошута. «K.J» Будапешт 43 Панорама Ужа. М. Гелліш 112 Монастир св. Василіан. Д. Штейнфельд 125 Казарми. М. Гелліш 128 Подвір’я казарми. І. Клайн 191 Римо-католицька гімназія. М. Бровді 192 Гімнізія. М. Гелліш 255 Резервний госпіталь і кладовище.   Фототипія і графіка. Будапешт 276 Площа Кошута (базар). М. Гелліш 277 Театр. М. Гелліш 
1917 47 Нова площа і синагога. Ш. Балаж 
1920 26 Площа Масарика. Сейкель-Іллеш 34 На базарі. Каммел 70 Греко-Католицький собор. Сейкель-Іллеш 81 Джерело та мінеральна баня. Д. Штейнфельд 83 Площа Сечені (Корятовича). Сейкель-Іллеш 142 Променадна вулиця та банк. Г. Їловський 152 Панорама р. Уж.  Невід. автор 260 Площа Жупанадська і реформаторська церква.    Г. Їловський 282 Панорама. Ш. Балаж 289 Панорама (р. Уж) Ш. Балаж 298 Казарми. Сейкель-Іллеш 303 Площа Сечені. Сейкель-Іллеш 
1922 29 Пл. Масарика. Я.Рейзнанн 89 Реформатський костел. Й. Рейзнанн 153 Русинська хата на Галаго. «Темац»      301 «Корона» Я. Рейзнанн 
1923 38 Міст. K.K.L. Прага 
1924 20 Вокзал.  М.Ліхтіг 23 Радванська Вулиця.  « K.І»  Прага 27 Площа Масарика.   « Уніо» 28 Площа Масарика.   « Уніо» 30 Податовий уряд.  М.Ліхтіг 31 Площа Масарика.   « Уніо» 60 Вулиця Ракоці.   « Уніо» 73 Площа Корятовича   K.K.I., Прага             92Площа Жатковича.  « Уніе» 107 Замок.   K.K.L., Прага  123 Греко-Католицький собор.   K.K.L., Прага 141 Головна Вулиця   K.K.L., Прага 147 Готель «Коруна»    K.K.L., Прага 
1925 33.площа Масарика. «Уніо» 36 Торговиця. «Уніо» 62 Вулиця Ракоці «JKO» Прага 65 Вулиця Ракоці. «Уніо» 72 Площа Корятовича. «Уніо» 100 Міст біля «Квасної води» «Unie» Прага 113 Базиліка «Темац»      120 Собор та резиденція. «Темац»      129 Військові казарми. K.K.L. Прага 280 Театр. K.K.L. Прага 291 Панорама «Темац»      300 Ужгород. «Krivan» 
1926 130 Табір 12-го полку. «Уніо» 131 Баракове містечко. «Темац»      132 Крамниця Е. Флека. «Темац»      
1927 21 Вокзал. «Лемен» 106 Замок. М. Ліхтіг 114 Церква св. Василіан. М. Ліхтіг 
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118 Греко-Католицький собор. «Темац»      122 Панорама. М. Ліхтіг 195 Промислова виставка (наб. Незалежності). «Темац»      196 Промислова виставка (ЗОШ № 1). «Темац»      297 Замок. «Темац»      299 Котетжі. «Темац»      
1928 9 Шоуркова пльзенська ресторація. «Уніо» 10 Павільйон Ед. Флека. «Темац»      24 Радванська вулиця. «Уніо» 32 Площа Масарика. Д. Штейденфельд 37 Площа Масарика. «JKO» Прага 39 Панорама. М. Ліхтіг 42 великий міст. М. Ліхтіг 43 Панорама мосту. М. Ліхтіг 52 Панорама. «JKO»Прага 78 Ресторація Фюреді. Кржіванек 102 Поштовий уряд. «Уніо» 105 Подвір»я замку. Ждімал-Ветешнік 136 Протестанська церква. «Темац»      186 Панорама. М. Ліхтіг 193 гімназія. «Уніо» 194 Пансіонат сестер милосердя.   Фототипія і графіка. Будапешт 258 Панорама. «JKO» Прага 283 Панорама. «JKO» Прага 
1929 116 Панорама. Готліб-Бровді 
1930 69 Греко-Католицький собор. Готліб-Бровді 74 На базарі. Каммел 75 Базар на площі Корятовича. «Темац»      79 Винарня Шпека. Каммел 80 Винарня Шпека. Каммел 91 Площа Жатковича. Ш. Балаж 98 Уж. Ш. Балаж 99 Гімназія. «Темац»      110 Замок. М. Ліхтіг 135 Невицький замок. Клуб чехо-словацьких туристів 137 Кінотеатр «Уранія»  (Просвіта) «Уніо» 143 Будинок «Білий човен». Г. Бровді  145 Корзо. «Уніо» 146 Корзо. Готліб-Бровді 150 Корзо. «JKO» Прага 169 Панорама. Бровді-Готліб 170 Набережна Рошковича. Готліб-Бровді 177 На базарі. Новатний-Бартошек 178 православна церква. М. Ліхтіг 180 М’ясокомбінат. С. Качурек 190 Вул. Капітульна. С.Качурек 257 Кав’ярня Берчені. «J.K.U.» 259 Жупанат. Бровді-Готліб 262 Види Ужгорода. Бровді-Готліб 263 Великий міст. Бровді-Готліб 264 Міст. Бровді-Готліб 284 панорама. М. Ліхтіг 286 Міст. М. Ліхтіг 287 Площа Масарика. Бровді-Готліб 288 Квасна вода. «Темац»      290 Загальний вид. «Уніо» 302 Гімназія. Невід. автор 
1932 35 Торговиця. М. Ліхтіг 50 Іудейський квартал. «Темац»      51 Перед синагогою. «Темац»      117 Кафедральний собор. «J.K.U.»   159 Масариківська ювілейна школа. Ш. Балаж 166 Галаго. «Темац»      179  Вівтар православної церкви. Православна громада 181 Парова електростанція.   «Підкарпаторуські електрарні» 

281 Школа. K.K.L. Прага 295 Школа для дівчат. Г. Еловський 
1933 119 Біля собору. Бровді-Готліб 121 ВулюДухновича. «J.K.U.»   157 Пошта. М. Ліхтіг 158 Набережна Рошковича. Ш. Балаж 161 Жандармський уряд. А. Горак 162 Банк. «J.K.U.»   164 Народна кухня і будинок здоров’я. Нойбарт 165 Банк. М. Ліхтіг 167 вул.Розсипала. Ш. Балаж 173 Погляд на Галаго. М. Ліхтіг 184 Акушерська школа. Бровді-Готліб 296 площа Масарика. «J.K.U.»   
1934 175 Будівництво нового мосту. Зельманович 
1935 57 Площа Фенцика (Театральна). М. Ліхтіг 64 Греко-католицька учительська семінарія. С. Качурек. 84 Будинок Легіонерів. Бровді-Готліб 85 Площа Корятовича. Бровді-Готліб 138 Квасна вода. Ш. Балаж 148 Вулиця Др. Рашіна. «J.K.U.»   151 Вечір на р. Уж. М. Ліхтіг 154 Погляд на Галаго. Бровді-Готліб 155 Новобудови Галаго. Бровді-Готліб 156 Поліцейський уряд. М. Ліхтіг 163 Будинок народного здоров’я. «J.K.U.»   168 Масарикова набережна. Ш. Балаж 171 Погляд на Галаго. Бровді-Готліб 172 На набережній. М. Ліхтіг 174 Галаго. «J.K.U.»   188 Масариківська ювілейна школа. Бровді-Готліб 265 Міст. М. Ліхтіг 285 Види Ужгорода. Бровді-Готліб 
1936 160 Крайовий уряд. Ш. Балаж 
1937 176 Відкриття нового мосту. Зельманович 
1938-1943 207 «Вісотерт» Феньвеші 208 «Вісотерт» Феньвеші 209 Крайовий уряд. Барашич 212 Адміністративні будинки. Шараї 213 Будинок суду. Барашич 214 Будинок суду. «R.S» Будапешт 215 Поліцейське управління. Вейншток 216 Банк і Податкова. Барашич 217 Фінансовий уряд. «R.S» Будапешт 218 Банк. «R.S» Будапешт 219 Пошта. «R.S» Будапешт 220 Басейн. «R.S» Будапешт 221 Інтернат св. Василіан. Імре Шараї 222 Римо-католицька церква. Моношторі 223 Римо-католицька церква. Барашич 224 інтернат св. Василіан. Вейншток 225 Греко-католицький собор. Вейншток 226 Православна церква. Вейншток 227 Панорама. Вейншток 228 Частина Корзо. Вейншток 229 Частина міста. Імре Шараї 230 Старий міст. Барашич 231 «Корона» Вейншток 232 «Корона» Імре Шараї 233 Площа Кошута. «M.F.I.» 234 Площа Кошута. «M.F.I.» 235 Дівоча школа. Барашич 236 Старий міст. Барашич 237 Старий міст. Вейншток 238 Міст на р. Уж. Барашич 
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239 Панорама р. Уж. Вейншток 240 Частина Галаго і р. Уж. Вейншток 241 Вид на Галаго. Вейншток 242 вид на річку. «M.F.I.» 243 Панорама р. Уж.  «M.F.I.» 244 Міст. Імре Шараї 245 Замок. «M.F.I.» 246 Замок. «M.F.I.» 247 Панорама. Барашич 248 Ужгородський торговельний банк. Імре Шараї 249 Старий міст. Барашич 250 Синагога. «M.F.I.» 251 Види Ужгорода. Вейншток 252 Панорама. Янош Міговк Ужгород. 
1939 210 Будинок уряду. Феньвеші 211 Крайовий уряд. Шараї 
 
Систематизація за тематичним принципом 
Вулиці 2 вул. Маломостова. Сейкель-Іллеш,1898 56 Вул. Великомостова. Сейкель-Іллеш,1901 67 Вул. Велика. Сейкель-Іллеш, 1901 144 Вул.Казінці. Сейкель-Іллеш, 1901 139 Вул. Великомостова. М. Гелліш, 1905 140 Вул. Великомостова. М. Гелліш, 1906 59 Вул. Велика. Сейкель-Іллеш, 1910 68 Вул. Капітульна та мерія. Ю. Фелдеші, 1910 63 Вул. Ракоці. ЮФелдеші, 1911 149 Вул. Казінці. Сейкель-Іллеш, 1914 23 Радванська вулиця. «K.І» Прага, 1924 141 Головна вулиця K.K.L., Прага, 1924 62 Вулиця Ракоці  «JKO», Прага, 1925 65 Вулиця Ракоці. «Уніо», 1925 24 Радванська вулиця. «Уніо», 1928 190 Вул.Капітульна. С. Качурек, 1930 121 Вул .Духновича. «J.K.U.», 1933   167 вул. Розсипала. Ш. Балаж, 1933 148 Вулиця Др. Рашіна. «J.K.U.», 1935  145 Корзо. «Уніо» 60 Вулиця Ракоці. «Уніо», 1924 228 Частина Корзо. Вейншток, 1938-1943 146 Корзо. Готліб-Бровді 150 Корзо. «JKO», Прага 
Види 4 Панорама. Брати Феверліхт, 1899 13 Площа Орлина. М. Леваї, 1899 266 Привіт з Ужгорода.  Брати Феверліхт,1899 12 Привіт із Ужгорода. (Набережна Незалежності)   Сейкель-Іллеш, 1900 294 Панорама р. Уж  Сейкель-Іллеш, 1900 14 Панорама.  Г. Сенчер, 1901 270 Панорама. Брати Феверліхт, 1901 6 Привіт із Ужгорода. Брати Феверліхт, 1903 11 Привіт із Ужгорода. Брати Феверліхт, 1905 7  Вечірній Ужгород. Д. Штейнфельд,1907 133 Парк Невицького замку. Й.Велдь,1910 256 Площа Сечені. «B.J» Будапешт,1910 275 Види Ужгорода. «K.J»  Будапешт,1910 278 Види Ужгорода. «K.J»  Будапешт,1910 76 Площа Сечені (Корятовича). Сейкель-Іллеш,1914 1 Вид на міст (пл. Театральна). Ш. Балаж,1915 61.Вул Маломостова. Д. Штейнфельд,1915 90 Панорама. Д. Штейнфельд, 1915 279 Панорама. М. Бровді, 1915 25 Площа Лайоша Кошута. «K.J» Будапешт, 1916 43 Панорама Ужа. М. Гелліш, 1916 276Площа Кошута (базар). М. Гелліш, 1916 47 Нова площа і синагога. Ш. Балаж, 1917 26 Площа Масарика. Сейкель-Іллеш, 1920 34 На базарі. Каммел, 1920 

81 Джерело та мінеральна баня. Д. Штейнфельд, 1920 83 Площа Сечені (Корятовича). Сейкель-Іллеш, 1920 142 Променадна вулиця та банк. Г. Їловський, 1920 152 Панорама р. Уж.  Невід. автор, 1920 260 Площа Жупанадська і реформатська церква.   Г. Їловський, 1920 282 Панорама. Ш. Балаж, 1920 289 Панорама (р.Уж)   Ш.Балаж, 1920 303 Площа Сечені. Сейкель-Іллеш, 1920 29 Пл.Масарика. Я.Рейзнанн, 1922 27 Площа Масарика. «Уніо», 1924 28 Площа Масарика. «Уніо», 1924 30 Податовий уряд. М.Ліхтіг», 1924 31 Площа Масарика. «Уніо» »,1924 73 Площа Корятовича K.K.I., Прага,1924     92Площа Жатковича. «Уніо»,1924 33.площа Масарика. «Уніо», 1925 72 Площа Корятовича. «Уніо», 1925 291 Панорама «Темац», 1925     300 Ужгород «Krivan», 1925 122 Панорама. М. Ліхтіг, 1927 32 Площа Масарика. Д. Штейденфельд, 1928 37 Площа Масарика. «JKO», Прага, 1928 39 Панорама. М. Ліхтіг, 1928 258 Панорама. «JKO», Прага, 1928 283 Панорама. «JKO», Прага, 1928 116 Панорама. Готліб-Бровді, 1929 91 Площа Жатковича. Ш. Балаж, 1930 166 Галаго. «Темац»      169 Панорама. Бровді-Готліб, 1930 170 Набережна Рошковича. Готліб-Бровді, 1930 177 На базарі. Новатний-Бартошек, 1930 262 Види Ужгорода. Бровді-Готліб, 1930 287 Площа Масарика. Бровді-Готліб, 1930 290 Загальний вид. «Уніо», 1930 50 Іудейський квартал. «Темац», 1932     158 Набережна Рошковича. Ш. Балаж, 1933 173 Погляд на Галаго. М. Ліхтіг, 1933 296 площа Масарика. «J.K.U.», 1933 57. Площа Фенцика (Театральна). М. Ліхтіг, 1935 85 Площа Корятовича. Бровді-Готліб, 1935 85 Площа Корятовича. Бровді-Готліб, 1935 151 Вечір на р.Уж. М. Ліхтіг, 1935 154 Погляд на Галаго. Бровді-Готліб, 1935 155 Новобудови Галаго. Бровді-Готліб, 1935 168 Масарикова набережна. Ш. Балаж, 1935 171 Погляд на Галаго. Бровді-Готліб, 1935 172 На набережній. М. Ліхтіг, 1935 174 Галаго. «J.K.U.» , 1935 285 Види Ужгорода. Бровді- Готліб, 1935 227 Панорама. Вейншток, 1938-1943 229 Частина міста. Імре Шараї, 1938-1943 233 Площа Кошута. «M.F.I.», 1938-1943 234 Площа Кошута. «M.F.I.», 1938-1943 239 Панорама р. Уж. Вейншток, 1938-1943 240 Частина Галаго і р. Уж. Вейншток, 1938-1943 241 Вид на Галаго. Вейншток, 1938-1943 243 Панорама р. Уж. «M.F.I.», 1938-1943 247 Панорама. Барашич, 1938-1943 251 Види Ужгорода. Вейншток, 1938-1943 252 Панорама. Янош Міговк, Ужгород, 1938-1943 
Міські  споруди 269 Пошта. Вул. Велика. Брати Феверліхт, 1899 86 Пошта. М. Гелліш, 1905 94. Мінеральні бані. М. Гелліш, 1905 87  Земський уряд Л. Вейс, 1907 44 Міський театр. Д. Штейнфельд, 1915 53 Королівська пошта і синагога. І. Балаж, 1915 138 Квасна вода. Ш. Балаж,1935 102 Поштовий уряд. «Уніо», 1928 180 М»ясокомбінат. С. Качурек, 1930 
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257 Кав»ярня Берчені. «J.K.U.», 1930 259 Жупанат. Бровді-Готліб, 1930 181 Парова електростанція.   «Підкарпаторуські електрарні», 1932 157 Пошта. М. Ліхтіг, 1933 162 Банк. «J.K.U.», 1933  165 Банк. М.Ліхтіг, 1933 160 Крайовий уряд. Ш. Балаж, 1936 207 «Вісотерт»   Феньвеші, 1938-1943 208 «Вісотерт» Феньвеші, 1938-1943 209 Крайовий уряд. Барашич, 1938-1943 212 Адміністративні будинки. Шараї, 1938-1943 213 Будинок суду. Барашич, 1938-1943 214 Будинок суду. «R.S» Будапешт, 1938-1943 215 Поліцейське управління. Вейншток, 1938-1943 216 Банк і Податкова. Барашич, 1938-1943 217 Фінансовий уряд. «R.S» Будапешт, 1938-1943 218 Банк. «R.S» Будапешт, 1938-1943 219 Пошта. «R.S» Будапешт, 1938-1943 220 Басейн. «R.S» Будапешт, 1938-1943 248 Ужгородський торговельний банк.   Імре Шараї, 1938-1943 160 Крайовий уряд. Ш. Балаж, 1936 210 Будинок уряду. Феньвеші, 1939 211 Крайовий уряд. Шараї, 1939 293 Жупанат. Д. Штейнфельд 180 Мʼясокомбінат. С. Качурек 259 Жупанат. Бровді-Готліб 
Культові будівлі 45.Греко-Католицький собор. Сейкель-Іллеш, 1901 46 Ортодоксальна синагога. Брати Феверліхт, 1904 49 Ортодоксальна синагога. Д. Штейнфельд, 1904 268 Синагога. Й. Велдь, 1904 103 Греко-Католицький собор і резиденція.   Д. Штейнфельд, 1905 115 Монастир св. Василіан. Ш. Балаж, 1914 70  Греко-Католицький собор. Сейкель-Іллеш, 1920 89 Реформатський костел. Й.Рейзнанн, 1922 120 Собор та резиденція. «Темац», 1925      114 Церква св. Василіан. М.Ліхтіг, 1927 118 Греко-Католицький собор. «Темац , 1927 136 Протестанська церква. «Темац», 1928     69 Греко-Католицький собор. Готліб-Бровді, 1930 178 православна церква. М. Ліхтіг, 1930 51 Перед синагогою. «Темац», 1932    117 Кафедральний собор. «J.K.U.», 1932  179  Вівтар православної церкви.   Православна громада, 1932 119 Біля собору. Бровді-Готліб, 1933 222 Римо-католицька церква. Моношторі, 1938-1943 223 Римо-католицька церква. Барашич, 1938-1943 224 інтернат св..Василіан. Вейншток, 1938-1943 225 Греко-католицький собор. Вейншток, 1938-1943 226 Православна церква. Вейншток, 1938-1943 250 Синагога. «M.F.I.», 1938-1943 
Культурні спорудження 104 Замок. Брати Феверліхт, 1899 108 Ужгородський замок. Г. Сенчер, 1902 109  Замок. Й. Велдь, 1914 274 Замок. «K.J» Будапешт, 1915 277 Театр. М. Гелліш, 1916 280 Театр. K.K.L., Прага, 1925 106 Замок. М. Ліхтіг, 1927 195 Промислова виставка  (наб. Незалежності). «Темац», 1927  297 Замок. «Темац», 1927     299 Котетжі. «Темац», 1927 105 Подвір»я замку. Ждімал-Ветешнік, 1928  110 Замок. М. Ліхтіг, 1930 135 Невицький замок.    Клуб чехо-словацьких туристів, 1930 

137 Кінотеатр «Уранія» (Просвіта) «Уніо», 1930 245 Замок. «M.F.I.», 1938-1943 246 Замок. «M.F.I.», 1938-1943 
Готелі  58 Готель Берчені. Сейкель-Іллеш, 1914 
Вокзали 18 Залізничний вокзал. Сейкель-Іллеш, 1904 19 Залізничний вокзал. М. Бровді, 1915 20 Вокзал. М. Ліхтіг, 1924 21 Вокзал. «Лемен», 1927 
Навчальні заклади 221 Інтернат св. Василіан. Імре Шараї, 1938-1943 253 Гімназія.Інтернат. Брати Феверліхт, 1898 189 Гімназія. М. Леваї, 1899 16 Греко-католицький дівочий інтернат.   Й. Велдь, 1905 17 Виставочний павільйон гімназії. Й. Велдь, 1905 66 Школа та інтернат св. Василіан. Й. Найметі, 1910 111 Учительська семінарія. М. Гелліш, 1914 272.Чоловіча школа. Д. Штейнфельд, 1914 88 Реальна школа для хлопців. Ш. Балаж, 1915 292 Чоловіча школа. Ш. Балаж,1915 191 Римо-католицька гімназія. М. Бровді, 1916 192 Гімнізія. М. Гелліш, 1916 193 гімназія. «Уніо», 1928 99 Гімназія. «Темац», 1930      302 Гімназія. Невід. автор, 1930      159 Масариківська ювілейна школа. Ш. Балаж, 1932 281 Школа. K.K.L., Прага, 1932 295 Школа для дівчат. Г. Еловський, 1932 64 Греко-католицька учительська семінарія.  С. Качурек, 1935 188 Масариківська ювілейна школа. Бровді-Готліб, 1935 221 Інтернат св. Василіан. Імре Шараї, 1938-1943 235 Дівоча школа.  Барашич, 1938-1943 
Лікарні, госпіталі 255 Резервний госпіталь і кладовище.   Фототипія і графіка. Будапешт, 1916 194 Пансіонат сестер милосердя.   Фототипія і графіка. Будапешт, 1928 164 Народна кухня і будинок здоров’я. Нойбарт, 1933 184 Акушерська школа. Бровді-Готліб, 1933 163 Будинок народного здоров’я. «J.K.U.», 1935 
Магазини, кафе 54 «Корона» Сейкель-Іллеш, 1901 15 «Корона» Й. Велдь, 1905 55 «Корона» Й. Велдь, 1910 301 «Корона» Я. Рейзнанн, 1922 132 Крамниця Е. Флека. «Темац», 1926     9 Шоуркова пльзенська ресторація. «Уніо», 1928 10 Павільйон Ед. Флека. «Темац», 1928      78 Ресторація Фюреді. Кржіванек», 1928      79 Винарня Шпека. Каммел, 1930 80 Винарня Шпека. Каммел, 1930 288 Квасна вода. «Темац», 1930   257 Кав’ярня Берчені. «J.K.U.» 231 «Корона» Вейншток, 1938-1943 232 «Корона» Імре Шараї, 1938-1943 
Портретні 10 Павільйон Ед. Флека. «Темац», 1928      35 Торговиця. М. Ліхтіг, 1932 79 Винарня Шпека. Каммел, 1930  51 Перед синагогою. «Темац», 1932    74 На базарі. Каммел, 1930 75 Базар на площі Корятовича. «Темац», 1930    176 Відкриття нового мосту. Зельманович, 1937  
Події 195 Промислова виставка (наб.  Незалежності).   «Темац», 1927     196 Промислова виставка (ЗОШ № 1).  «Темац», 1927      176 Відкриття нового мосту. Зельманович, 1937  
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Пам’ятники 134 Пам’ятник Вагнеру. Ю.Фелдеші, 1910 
Річки, що протікають серед міста  98 Уж. Ш. Балаж, 1930 151 Вечір на р. Уж. М. Ліхтіг, 1935 242 вид на річку. «M.F.I.», 1938-1943 243 Панорама р. Уж. «M.F.I.», 1938-1943 
Мости. міські інженерні споруди 254 Великий міст. Брати Феверліхт, 1898 267 Великий міст. Брати Феверліхт, 1901 271 Великий міст і театр. Д. Штейнфельд, 1907 48 Вид на великий міст. М. Гелліш, 1910 101. Міст на малому Ужі. Ю. Фелдеші, 1910 40 Великий міст. М. Бровді, 1915 41 Великий міст. М. Бровді, 1915 38 Міст. K.K.L., Прага, 1923 100 Міст біля «Квасної води» «Unie», Прага, 1925 42 великий міст. М. Ліхтіг, 1928 43 Панорама мосту. М. Ліхтіг, 1928 263 Великий міст. Бровді-Готліб, 1930 264 Міст. Бровді-Готліб, 1930 175 Будівництво нового мосту. Зельманович, 1934 265 Міст. М. Ліхтіг, 1935 230 Старий міст.Барашич, 1938-1943 236 Старий міст. Барашич, 1938-1943 237 Старий міст. Вейншток, 1938-1943 238 Міст на р. Уж. Барашич, 1938-1943 244 Міст. Імре Шараї, 1938-1943 249 Старий міст. Барашич, 1938-1943 
Казарми  124 Казарми. Брати Феверліхт, 1902 126 Казарми. Д. Штейнфельд, 1906 128 Подвір’я казарми. І. Клайн, 1916 125 Казарми. М. Гелліш, 1916 298 Казарми. Сейкель-Іллеш, 1920 129 Військові казарми. K.K.L., Прага, 1925 131 Баракове містечко. «Темац», 1926     130 Табір 12-го полку. «Уніо», 1926     84 Будинок Легіонерів. Бровді-Готліб, 1935 156 Поліцейський уряд. М. Ліхтіг, 1935  
Висновки. Отже, найбільше листівок за весь цей період було видано вже у ближчі до нас часи. А саме ‒ це 1938-1943 роки. Вони добре збережені. Змінився спосіб друку, і тому їх-ня кількість значно збільшилась. А також покращилася їхня якість. Ця хвиля видання листівок була зумовлена тим, що у 1938 році південна частина Закарпаття увійшла до складу Угорщини. Угорські власті назвали цю подію «Вісотерт» ‒ повернення втрачених земель. Саме тому так пишно відзна-чалась подія і стільки прекрасних листівок з видами Ужго-рода було здійснено. Найчастіше замовлення виконувались за кордонами України (Угорщина, Прага, Німеччина), існува-ли й українські видавництва, але їх було значно менше. Та-кож велика кількість листівок була датована 1930 роком, са-ме в цей час Закарпаття входило до Чехословаччини. Цей пе-ріод означився значним покращенням зовнішнього вигляду міста. Поштова картка активно виконувала комунікативну функцію, використовувалась як засіб агітації і пропаганди, реклами, дякуючи таким її факторам, як малоформатність, тиражування, мобільність, дешевизна і легкість у придбанні. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

ЗАСОБІВ ОСВІТЛЕННЯ: ВУЛИЧНІ ЛІХТАРІ  Людство з давніх-давен намагалося знайти спосіб віді-гнати нічну темноту. Первісна людина з цією метою викори-стовувала світло вогнища. Пізніше для цього почали засто-совувати факели, свічки, олійні лампи тощо. З відкриттям властивостей різних речовин при горінні давати більше світла їх почали використовувати у освітленні приміщень та вулиць. 
Постановка проблеми. Вивчення історії становлення та розвитку засобів освітлення є надзвичайно цікавим та важ-ливим. Штучні джерела світла подовжують світловий день, а отже, і збільшують робочий час людини. Також вони сприя-ють тому, що завдяки освітленню у нічний час стається мен-ше трагічних випадків. Вперше освітлювати територію стали ще древні римля-ни та греки. Вони використовували олійні лампи для освіт-лення дороги мандрівникам і для того, аби вберегтися від грабіжників. Людей, які запалювали й гасили нічні лампи, називали латинським словом laternarius.  Сучасні жителі уявити собі не можуть, які різноманітні за формою та конструкцією ліхтарі освітлювали вулиці їхніх міст. У плані освітлення Україна не відставала від інших кра-їн світу. З цією метою застосовували гасові, газові, а потім і електричні лампи.  Хронологічні межі дослідження охоплюють час від появи найперших штучних джерел освітлення і до наших днів. Та-кий хронологічний підхід дозволяє виявити основні аспекти розвитку систем освітлення від первісних засобів  освітлен-ня, таких як вогнище, факел, свічка, лампада тощо, і до най-сучасніших – LED-ліхтарі, енергозберігаючі лампи і т. д. 
Метою дослідження  є аналіз основних етапів в історії освітлювальних систем та засобів освітлення; порівняння розвитку вуличного освітлення в містах України та м. Уж-город, зокрема.  
Виклад основного матеріалу. У той час, як Ужгород освітлювався гасовими канделябрами, інші переходили на економніші газові ліхтарі. Проте місто оминуло цей проміж-ковий вид вуличного освітлення, одразу змінивши гасові ліхтарі на електричні. Вперше використовувати ліхтарі для освітлення вулиць уночі почали ще у Лондоні у XV ст. Не від-ставали від Західної Європи у цьому плані й українські міс-та. Українські міста освітлювалися не гірше від європейсь-ких. Особливо у цьому плані відзначалися західноукраїнські міста – Львів, Івано-Франківськ, Проскурів, Ужгород та інші. Дрогобич ще у ХVІ ст. дістав привілей освітлення вулиць «олеєм скальним» (нафтою), змішаною з лляною олією (Czu-ma & Mazan). На початку XVIII століття людство остаточно опанувало технології отримання штучних горючих газів і 30 листопада 1799 французький інженер Філіп Лебон, що вважається ви-нахідником газового освітлення, запропонував уряду Фран-ції апарат для громадського опалення та освітлення. Зруч-ністю газового освітлення було те, що з’явилася можливість освітлення великих площ у містах, будівель тощо. Газове освітлення панувало протягом першої половини ХІХ ст. Але в міру розвитку, зростання міст, будівництва великих ви-робничих будинків, готелів, магазинів, видовищних примі-щень воно все менш задовольняло вимоги практики, оскіль-ки було небезпечне в пожежному відношенні, шкідливе для здоров’я, а сила світла окремого пальника була мала. Львів доавстрійський вуличного освітлення не мав. Га-зові ліхтарі з’являються у Львові  у 1856 році. Історія освітлення у містах Поділля налічує лише 160 ро-ків. Перші вуличні ліхтарі з’явилися у губернському місті 

Кам’янці-Подільському в 1851 році. Згодом вуличне освіт-лення було організовано в Проскурові, а через десять років поширилось й в інших містах.  Ліхтарі, що освітлювали вулиці й площі міста Ужгорода, мають багату історію, котра сягає аж 1852 року. Як описує Петро Сова в книжці «Прошлое Ужгорода», саме 6 січня 1852 року був влаштований «любительський спектакль», гроші від якого пішли на закупівлю 12 вуличних ліхтарів (тоді їх називали канделябрами) [32http://artclassic.edu.ru/catalog. 
asp?cat_ob_no=18359&ob_no=18531]. Цей благодійний ве-чір влаштували члени місцевого театрального гуртка. Вони поставили комедію «Шаріка або Селянська простота» [27, с. 135http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=18359&ob
_no=18531]. Петро Сова зазначає, що міська управа на той час уже й сама планувала зробити перший крок у напрямі освітлення міста, оскільки в бюджет Ужгорода на 1852 рік на ці потреби було закладено 400 флоринів сріблом. Однак швидке зростання промисловості в другій поло-вині ХІХ ст. в основних країнах Європи та Америки стимулю-вало розвиток електричних станцій постійного струму. На зміну старим джерелам світла прийшли джерела електрич-ного освітлення. Першим по-справжньому масовим спожи-вачем електричної енергії стала система електричного ос-вітлення. Електрична лампа і сьогодні залишилася найпо-ширенішим електротехнічним пристроєм. До слова, Київ був одним з перших міст Європи, де з’явилося електричне освітлення вулиць [7http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ 
ob_no=18359&ob_no=18531]. По місту Ужгороду вперше електроенергія була проведе-на з Ужгородського технічного водяного млина в центрі міс-та від генератора постійного струму для освітлення млина та десятьох сусідніх з млином будинків, яка працювала вже до 1893 року [21. http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_ 
no=18359&ob_no=18531].  Однак лише 30 травня 1902 р. місь-ка управа та акціонерне товариство «Ужгородська меблева фабрика» підписали договір, за котрим місто надавало фаб-риці 40-річну монополію на електрифікацію приватних бу-динків, громадських установ, заводів тощо, натомість това-риство зобов’язувалося закупити ліхтарі та забезпечити ву-личне освітлення Ужгорода. Незабаром вулиці й площі міс-та, а також деякі громадські установи освітлювалися ззовні 178 світильниками, які горіли від сутінків до півночі, а потім переключалися на економний режим, тобто з двох ламп пра-цювала тільки одна [32].  Таким було освітлення Ужгорода за роки його перебу-вання у складі Австро-Угорської імперії. Після того, як 1919 р. наш край увійшов до складу Чехословаччини, в облаштуван-ні міст відбулися суттєві зміни. У чехословацький період бу-ло створено два нові мікрорайони – Великий та Малий Гала-гов. Їх було облаштовано за останніми тенденціями, які на той час панували у Чехословаччині. На фото того часу зобра-жено теперішнє приміщення медичного факультету УжНУ та частину сучасної Київської набережної. Тоді ж це була Маса-рикова набережна. На задньому плані чітко видно високий стовп, верхівка якого прикрашена художньо вилитим ліхта-рем. Подібні ліхтарі були встановлені майже по всьому місту. У 1930 р. місто отримало нову електророзподільну мережу. Було збудовано Ужгородську паротурбінну електростанцію. Своїм прагненням до естетики та збереження архітек-турного обличчя міста Ужгород заслужив проведення Всесо-юзної світлотехнічної конференції з питань естетики зов-нішнього освітлення, яка відбулася у  1976 році. 

Висновки. Історія освітлення у житті людини почина-ється ще з первісних часів, коли людина почала використо-вувати вогонь не лише для приготування їжі та відлякуван-ня хижаків. Пізніше як матеріали для освітлення почали ви-користовувати тваринний або китовий жир, віск, нафту то-що. Та і самі пристосування для освітлення постійно удоско-налювалися. З розвитком науки та відкриттями у сфері фі-зики і хімії для освітлення почали застосовувати інші дже-рела енергії. 
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З упевненістю можна сказати, що історія освітлення, як внутрішнього, так і зовнішнього, є надзвичайно багатою на події. Вона відзначається тим, що пошук нових шляхів освіт-лення сприяв важливим відкриттям у фізиці, хімії та худож-ньому литві.  
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Газовий вуличный світильник, 1880-і рр. та пам’ятник 
ліхтарнику «Дяді Колі» на вул. Корзо, Ужгород  
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З видом на Ужгородську електростанцію 
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Поштова листівка. Чорно-біла, початку ХХ ст. Із зображенням 

жанрової сцени на головній вулиці Ужгорода вночі  

 
 

Фото. Чорно-біле, 20-40 рр. ХХ ст. 
З видом на будівлю готелю «Корона» в м. Ужгород 
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Пам’ятник винахідникам «гасової лямпи» Яну Зегу та Ігнасію 

Лукасевичу, 2008 рік. Бронза. Львів 
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образотворчого мистецтва та архітектури, м. Київ  
ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ ПРОБЛЕМ  
СУЧАСНОЇ МІСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ   

(на прикладі міста Ужгорода) 
 
Постановка проблеми. Ужгород давно змінив своє об-личчя. Лише окремі риси нагадують сьогодні про той Гунг, Гунгвар, Унгвар, в якому жили пра-пра-ужгородці. Назва у всіх своїх інтерпретаціях  перекладається як «замок на річ-ці». Місто розділене десятикілометровою стрічкою гірсько-го Ужа, а шість мостів різної конфігурації прикрашають і з’єднують місто. Значна частина Ужгорода припадає на пра-вобережжя (Старе місто), яке набагато більше за лівобереж-ну частину (Нове місто). Слід відзначити, що Ужгород сьо-годні поділяється на три історично-архітектурні частини: місто угорського періоду з центром на площі Театральній, місто чехословацького періоду з центром на площі Народ-ній, а також місто радянського періоду з центром на площі Кирила і Мефодія.           
 Метою статті є постановка проблеми збереження «архі-тектурного обличчя» Ужгорода. 
Виклад основного матеріалу. У березні 2011 року ху-дожник, викладач, мистецтвознавець, заслужений праців-ник культури України Михайло Сирохман озвучив намір ство-рити неформальне об'єднання однодумців, які боротимуться проти варварського спотворення архітектурного обличчя Уж-города. Об'єднання, що отримало назву «Ужгород Архітек-т(д)урний» прагнула змусити міську владу повернути архі-тектурне питання у площину закону. Художня рада Ужгорода, зокрема, планувала запропонувати на розгляд сесії міської ради рішення про примусове зобов'язання підприємців по-вернути зруйновані ними фасади до первинного вигляду. У Закарпатті налічується 19 населених пунктів, які від-несені до історичних ареалів, проте жоден, за винятком Уж-города, не має історико-архітектурного плану. У місті є лю-ди, котрі розуміють, що потрібно нормативними документа-ми встановити мораторій проведення ремонтних робіт, ре-конструкцій, надбудов без чіткого узгодження з архітектур-но-художньою радою, відповідними органами. Причому ро-боту у цьому напрямку потрібно починати системно. Насам-перед паспортизувати об'єкти, щоб знати з чим працювати і  чітко визначити, що саме робити. Восени того ж 2011 року створили організацію «PRO URBE», що з латинської перекладається «За місто!». Її члени, зокре-ма, архітектор Петро Сарваш зазначали, що 70% будівель Уж-города втратили свій первозданний вигляд, інші 30% збере-глися, скоріш за все, тому, що власники не мають коштів на їх реставрацію. Висловлювалася думка, що, допоки громад-ськість міста не об'єднається і не захоче зберегти та відтво-рити місто, жодних позитивних кроків не відбудеться, адже влада зазвичай вирішує інші питання. Одним із основних за-вдань «PRO URBE» визначили зупинити руйнацію міста і відтворити, де це можливо, архітектурні елементи. Засновники «PRO URBE» наполягали, що негайно слід розпочинати конкретну роботу, яка дозволить створити на території області, та в Ужгороді, зокрема, архітектурно-істо-ричні заповідники, оскільки це єдиний шанс запустити над-звичайно складний процес регенерації, тобто відновлення історичного «обличчя міста». Восени 2012 року почалася епопея з реконструкції площі Народної. Мистецтвознавці відкидали будь-які наміри змі-нити площу: «Чеський квартал найбільш грамотно архітек-турно цілісний, тому втручатися туди нема сенсу. На проти-лежному березі Ужа безмежний простір для благоустрою міста». Голова Закарпатської обласної організації Націо-нальної спілки художників України Борис Кузьма такого ро-ду зміни у місті називає перетворенням на «урбанізований курник». «Має щось лишитися від старої Європи, бо такий нігілізм у проектуванні призвів до того, що ні площі Корято-

вича нема, ні Великої Мостової, Волошина нема, ні Капітуль-ної нема, і парк Лаудона знищили…», –  наголошував спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури Закарпатської ОДА, голова громадського комітету з охорони історико-культурної спадщини Закарпаття Іван Демко. Площу Народну все-таки реконструювали. З цього при-воду Петро Сарваш у вересні цього року висловився так: «Увесь Галагов − це унікальний ансамбль, якого немає біль-ше ніде в Україні. Ба навіть у центральній Європі! Свого часу в Ужгород поприїжджали архітектори з усього світу і твори-ли тут чудеса. А ми відносимося до цього, як до якоїсь зви-чайної хрущовки. Грошей, які вкопали в площу Народну ви-стачило б на повне озеленення партерних зон на вулиці Довженка. Адже все це зараз у страшному стані. А потім не забути, що за всім цим треба ще й доглядати, а не тільки по-садити. Після цього спливла б одразу ж проблема фасадів…». 
Висновки. У вересні 2014 року Петро Сарваш, новопри-значений головний архітектор Ужгорода, наголошував, що колись в Ужгороді був відділ охорони культурної спадщини, проте кудись зник. Після занурення у земельні та будівельні проблеми міста архітектор з гіркотою констатував: Ужгород як історичне місто фактично вмерло, сьогодні перебуваючи вже не «на межі», а поза нею. Нинішню ситуацію нвін нази-ває катастрофою, бо якщо місто не має ресурсів для подаль-шого розвитку – це кінець. Складові ресурсу нерухомості – це, з одного боку, вже існуючі будівлі, з іншого – земля. Як-що вивчати генплан Ужгорода, земельний ресурс нульовий – місту нема куди розвиватись. Це автоматично означає, що й інвестора в місті годі чекати – без стратегічного ресурсу він сюди не зайде. Новий генплан, натомість, започаткова-ний ще 5-6 років тому, і який зараз маємо «на виході», ство-рений лише з метою узаконити попередні невідповідності. Єдиний вихід в цьому разі – розглядати Ужгород як центр агломерації, яка об’єднає прилеглі міста та села. «Є велика проблема в тому, що сьогодні в наше профе-сійне середовище влились такі кадри, які по факту не є архі-текторами: на жаль, будівельне законодавство так написа-не, що фактично в проектуванні можуть брати участь абсо-лютно некваліфіковані люди. Завжди знаходяться люди, які, володіючи сертифікатами на виконання проектних робіт, своїми підписами легалізовують низькопробні проекти… У той же час, спілка архітекторів абсолютно бездіяльна, незва-жаючи на те, що відбувається пряма дискредитація професії. Втім, я знову згадую молодь: за останні роки мені здавалось, що наше покоління архітекторів стане останнім. На щастя, помилявся: 3-4 роки тому почали з’являтись дуже гарні, та-лановиті, правильно мислячі архітектори, сучасні і головне – небайдужі – які, є шанс, нас і порятують», – зауважив в од-ному інтерв’ю пан Петро. 
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ЯК ЗАСІБ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ В ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ 
 
Постановка проблеми. На сьогодні тема реклами ак-тивно досліджується як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Попри високий рівень розвитку рекламного бізнесу у світі, в Україні ж відчувається гострий дефіцит ефективних ідей і нових підходів в рекламній сфері, потреба в розробці методичних основ з використання дієвих засобів впливу на споживача, серед яких вагоме місце посідає діа-лект. Вживанню діалекту в літературній мові присвячено багато наукових праць. Однак досліджень особливостей ви-користання діалекту в рекламному повідомленні в Україні наразі не зустрічається. Це негативно позначається на стані розвитку вітчизняного рекламного ринку, тому й зумовлює актуальність даної роботи. 
Метою дослідження є проаналізувати діалект як ефек-тивний засіб впливу в зовнішній рекламі. Мета дослідження обумовила постановку наступних зав-

дань:  
 проаналізувати структуру рекламного повідомлення; 
 визначити значення вербальної складової в рекламі; 
 дослідити діалект у вербальній складовій зовнішньої реклами; 
 проаналізувати використання діалекту у зовнішній ре-кламі, що поширюється на території Закарпатської області; 
 розробити методичні рекомендації щодо ефективного використання діалекту у зовнішній рекламі.  
Об’єктом дослідження є зовнішня реклама, предметом – діалект у зовнішній рекламі Закарпатської області. Пропо-зиції, сформульовані у результаті дослідження, зможуть ви-користовувати фахівці для створення текстів для ефектив-ної зовнішньої реклами з використанням діалекту. 
Виклад основного матеріалу. У зв’язку з намаганням сучасного рекламного повідомлення наблизитися до чита-чів, викликати в них інтерес до реклами, на нашу думку, і посилюється вплив народнорозмовного мовлення на мову рекламних текстів. Рекламне повідомлення – це багатогран-на та багатоструктурна система, в якій кожен елемент вико-нує конкретну роль. Сприйняття або несприйняття реклам-ного повідомлення залежить в першу чергу від того, наскіль-ки грамотною буде структура повідомлення. Кожне окреме слово в рекламному тексті повинно бути виразним, цікавим, захоплюючим, разом з тим сам рекламний текст в цілому повинен бути оригінальним та запам’ятовуючим. Одним із засобів впливу на оригінальність рекламного повідомлення є діалект. Саме діалект виконує роль інструменту, що дося-гає основну мету рекламного тексту – привернути увагу і викликати інтерес. При вмілому застосуванні діалект висту-пає способом подолання стандартизації рекламного тексту.  Уживання діалекту в рекламному повідомленні впливає на споживача на всіх рівнях, тобто, на акцентуаційному фо-нетичному, словотвірному, фразеологічному, лексичному та граматичному. Використання діалекту в рекламному пові-домлені є одним із способів комунікації між рекламодавцем та споживачем, оскільки, діалект присутній в тій чи іншій формі в житті будь-якої людини, колективу, країни, нації. У зв’язку з намаганням сучасного рекламного повідом-лення наблизитися до споживачів, викликати в них інтерес до реклами, на нашу думку, посилюється вплив народнороз-мовного мовлення на мову рекламних текстів. Використан-ня діалектизмів дозволяє долати стандартизованість рек-ламного оголошення. Проте варто зауважити, що надужи-вання діалектних форм може ускладнити сприймання текс-ту, а це суперечить основному призначенню повідомлення – інформування про товари і послуги. Якщо діалектизм не є 

нейтральним позначенням якого-небудь поняття, а стає засо-бом створення експресії, то його використання виправдане.  Чимало діалектизмів трапляється на рекламних вивісках у Закарпатській області. У рамках дослідження нами проана-лізовано зовнішню рекламу міст Мукачева та Ужгорода та визначено особливості використання діалекту у рекламній сфері. Одна з ключових особливостей реклами з викори-станням діалекту – територіальний аспект. Те, що є нормою у рекламному тексті для жителя однієї місцевості, часто зов-сім не сприймається жителем іншої. В данному випадку йдеться про те, що реклама, призначена для жителів Закар-патської області, цілком ймовірно не буде зрозумілою, а от-же, прийнятою, в інших регіонах країни. Відповідно ефек-тивність такого рекламного повідомлення зменшується. То-му використання діалекту доречне виключно у рекламі, роз-рахованій на місцеві ринки. Виходячи з того, що діалектизми виконують три функції – комунікативну, етнографічну і експресивно-виражальну, можна визначити міру вияву цих функцій в рекламі. Зде-більшого вживання діалектизмів у згаданих умовах зумов-лене прагненням передати етнокультурну специфіку регіо-ну, місцевий колорит, привернути увагу до відповідного про-дукту або послуги. Крім того, у такий спосіб територіально обмежені лексеми, по-перше, ніби консервуються, закріплю-ються у локальному духовно-культурному континуумі, а по-друге, мають змогу вийти за його межі, набути поширення, адже послуги переважно характеризують місцевість, нерід-ко привертають неабиякий інтерес гостей Закарпатського краю. До прикладу, ресторан «Деца в нотаря».  Одним з прикладів використання діалекту у рекламі в м. Мукачеві є вивіска корчми «Цімбор». Тут, на наш погляд, взагалі не проглядається естетика дизайну. Проаналізував-ши дану вивіску, можна дійти висновку, що при створенні рекламного оголошення було проігноровано всі важливі елементи будь-якої зовнішньої реклами. Простежується не-хтування композиційного поєднанням графіки та тексту. Особливо кидається в очі недоречне використання трьох різних шрифтів при такій незначній кількості інформації. Можемо зрозуміти, що був зроблений акцент на діалект, але споживач, ймовірно, навіть не зверне увагу на текст при та-кій кольоровій гамі.  У нашому регіоні часто простежується використання креативних підходів при створенні рекламного продукту, проте в кінцевому результаті виникає враження, ніби все робиться швидкоруч.  
 Висновки. Діалект у рекламі є одним з найдієвіших та найвпливовіших засобів впливу на споживача. Проаналізу-вавши стан розвитку зовнішньої реклами на території За-карпатської області (міст Ужгорода та Мукачева), ми дійшли висновку, що діалект тут широко використовується у ре-кламній сфері, однак сама реклама розроблена переважно на низькому фаховому рівні. Для підвищення ефективності використання діалекту в структурі рекламного повідомлен-ня, розробникам реклами, на нашу думку, слід дотримувати-ся наступних методичних положень:  
 грамотне поєднання візуалізації з текстовою скла-довою; 
  гармонійне поєднання змісту та форми тексту; 
  пропорційне відношення діалекту та літературної мови в рекламному тексті; 
  доречне використання діалекту в тій, чи іншій ре-кламованій сфері. Враховуючи ці рекомендації, рекламні дизайнери змо-жуть підвищити загальний рівень зовнішньої реклами, що поширюється на території Закарпатської області.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПИСУ 

ДЕКОРАТИВНИХ ТАРІЛОК ТЯЧІВЩИНИ 
 
Постановка проблеми. Декоративно-прикладне мисте-цтво здавна відігравало велику роль у соціальному, духов-ному та естетичному житті людей. У нашій країні декора-тивно-прикладне мистецтво набуло великого розвитку. За-вдяки йому в Україні почали відкривати нові факультети, відкриваються відділення у вищих художніх та педагогіч-них закладах. Художня цінність визначних культурних здо-бутків минулого, втілених у народному мистецтві, були і за-лишаються предметом наукового зацікавлення цілого ряду науковців та художників. До проблем декоративно-приклад-ного мистецтва в Україні у науці зверталися ще з ІІ полови-ни ХІХ століття такі дослідники, як К. Широцький, В. Щерба-ківський та інші. Історико-географічні та художньо стиліс-тичні особливості гончарства України та окремих регіонів досліджують О. Клименко, О. Пошивайло, Л. Орел, О. Голу-бець, Т. Романець та інші. Загалом на Закарпатті найбільший інтерес у дослідників декоративно-прикладного мистецтва викликає вишивка і писанкарство. Щодо декоративного посуду, даний напрямок досліджувався узагальнено, а в територіальному розрізі досі взагалі не розглядався. Тому науковий аналіз розпису деко-ративних тарілок на місцевих рівнях Закарпаття (зокрема, у Тячівському районі) є сьогодні актуальним.  У своїй роботі «Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст.» Р. Пилип запропонував інвертар-ну карту для музею стародавнього одягу і вишивки в с. Буш-тино, в якій порушена проблема декоративного розпису та-рілок. Саме ці дані використано на початковому етапі дано-го наукового дослідження.  
Мета дослідження полягає у виявленні й аналізі особли-востей традиційного розпису декоративних тарілок Тячів-ського району як джерела ідентичності та важливої складо-вої культурної спадщини нашого краю. 
Завдання роботи:  
 аналіз історичних аспектів виникнення декоратив-них тарілок;  
 визначення особливостей розпису тарілок на Закар-патті;  
 аналіз техніки виконання і особливостей розпису та-рілок Тячівському районі;  
 розробка карти декоративних тарілок Тячівщини. Об’єктом дослідження виступають декоративні тарілки у Тячівському районі, предметом – особливості їх декора-тивного розпису. Інформаційно-методичною базою дослі-дження слугували експонати, зібрані в музеях Тячівського району, а саме етнографічний музей «Калина», музей етно-графії в с. Буштино, історико-краєзнавчий музей «Сріберна Земля», музей історії та етнографії румун Закарпаття. 
Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши деталь-но декоративні тарілки Тячівського району, ми визначили їх особливості у різних місцевостях. Так, декоративні тарілки-експонати, зібрані у етнографічному музеї «Калина», харак-теризуються різноманітними цікавими орнаментами. По-мітне використання рослинних і тваринних мотивів. Є певні розбіжності в кольоровій гаммі. Вона або досить багата на кольори, або дуже стримана з використанням не більше трьох приглушених відтінків. Найчастіше використовують зелений, синій і червоний кольори. Дно тарілок прикраша-лось розеткою з квітів, обрамування – у формі віночка або простою смужкою. Декоративні тарілки, зібрані у музеї етнографії с. Бушти-но, характеризуються рослинною або рослинно-геометрич-ною орнаментикою. Дно тарілок цієї місцевості прикрашали 
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віночком у формі ліри, що складалась з квітів, які з'єднува-лись між собою листочками. Край тарілки обрамлювався рядком з геометричних фігур або простою смужкою, рідше квітковим віночком. В кольоровій гаммі тарілок переважа-ють синій, червоний та зелений кольори. Посудини, зібрані у етнографічному музеї «Сріберна Зем-ля», не на багато відрізняються від попередніх зразків. Але самі орнаменти не повторюються, їм також притаманні рос-линно-геометричні орнаменти. Більшість тарілок мають рос-линний орнамент. Дно тарілок прикрашалось круглою розет-кою, в центрі якої, були зображені квіти або кошик з квітами. Край тарілки обрамлювався рядком у вигляді віночка з кві-тами та листками. В кольоровій гаммі частіше використову-вали зелений колір, рідше – червоний, синій і жовтий. Особлива відмінність від попередніх зразків притаманна посуду, зібраному у музеї історії та етнографії румун Закар-паття. За характером оздоблення тарілок можна поділити на дві великі групи: прикрашені рослинними мотивами і гео-метричною орнаментикою. Декорування вирізняється особ-ливим лаконізмом і великим візерунком, який створюється з одного мотиву. Кольори переважно стримані, приглушені. Найчастіше використовують зелений, червоний і синій. Виготовляють посуд з глини, але зустрічаються і дерев’яні посудини. Розпис тарілок саме на цій території відрізняєть-ся від інших своєю різноманітністю і оригінальною стиліза-цією. Використовуються квіткові мотиви в орнаментиці: пишні багатопелюсткові квітки в оточенні зигзагоподібного ореолу, тюльпани, подібні до пальмети, грона винограду. Як показує аналіз експонатів музею, основним матеріа-лом для виготовлення посуду було дерево. Велике значення в розвитку різьблення належить орнаментиці. Використані мотиви надзвичайно різноманітні й поділяються на геомет-ричні, побудовані з ліній, трикутників, квадратів, прямокут-ників, еліпсів тощо, рослинні – зображення листя, гілок, грон, рослин, стилізовані зображення людей, тварин, птахів та ін. У зв’язку з вище переліченими відмінностями доцільною є розробка карти декоративних тарілок Тячівщини, яка б наочно продемонструвала особливості і відмінні риси між селами цього району. Таку карту, розроблену нами, умовно поділено на чотири території: 1.  Синім кольором позначено територію, що охоплює се-ла: Калини, Красна, смт Дубове, Ганичі, Нересниця, Вільхівці, Добрянське, Бедевля, Криве та Терново. Взірці декоратив-них тарілок даної території зібрані у етнографічному музеї «Калина». Ці тарілки характеризуються багатою кольоро-вою гаммою та квітковим орнаментом; 2.  Помаранчевим кольором позначено територію, що охоп-лює села поблизу річки Теребля, а саме: Чумалеве, Колодне, Угля, Теребля, Новобарове, Вонігове, смт Буштино. Взірці декоративних посудин даної території зібрані у музеї етно-графії в с. Буштино. Ці зразки характеризуються саме лірою, якою прикрашалось дно посудин; 3.  Зеленим кольором позначено територію, що охоплює села: Грушево, Діброва, Топчино, Подішор, Глибокий потік, Пещера. Взірці декоративних тарілок даної території зібрані в історико-краєзнавчому народному музеї «Сріберна Зем-ля». Музейні експонати цієї місцевості не відрізняються ні-чим особливим від попередніх зразків, але самі орнаменти не повторюються. Їм так само притаманне використання рослинних і тваринних мотивів на тарелях, досить різно-манітна кольорова гамма; 4.  Серед всіх зразків окремо можна виділити тарелі, які розписувались в селах, близьких до кордону з Румунією. Да-на територія позначена на карті жовтим кольором і включає в себе такі села: Лази, Тячівка, Діброва, Тересва, Нижня Ап-ша, а також м. Тячів. Ці зразки характеризуються саме стри-маною кольоровою гаммою, рослинно-геометричною орна-ментикою, яка займала всю площину посудини, та дерев’я-ним матеріалом для виготовлення тарілок. 
Висновки. Аналіз регіональних особливостей декора-тивного розпису тарілок дає змогу краще усвідомити глибо-

кий зв’язок орнаменту із місцевістю, де він поширений, та дослідити традиційні мотиви цього регіону. Прояв культури різних етносів, знаходження під владою інших народів із до-мінуванням та запозиченням ознак та характерних рис правлячої культури, багатство закарпатської землі на рос-линний та тваринний світ, унікальний клімат, тектоніка на-вколишнього середовища – все це впливає на образне мис-лення людини, віддзеркалюючись у створених нею мисте-цьких об’єктах. Оскільки та території Тячівського району, крім корінно-го населення, проживають румуни, угорці, словаки, німці та представники інших національностей, орнаментика цього регіону відображає взаємовпливи різних культур. У резуль-таті дослідження ми визначили, що особливий вплив на роз-пис тарілок має кордон з Румунією. Про це свідчать експона-ти, зібрані у музеї історії та етнографії румун Закарпаття. 
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШИХ ІЛЮСТРОВАНИХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗАКАРПАТТЯ 1860-1950-Х РОКІВ  
Постановка проблеми. Ілюстровані видання нашого краю є надзвичайно цікавою темою, яка привертає увагу на-уковців, особливо в галузі мистецтвознавства та дизайну. Адже досліджуючи ілюстрації, ми простежуємо їх значи-мість в історичному й естетичному аспектах, відкриваємо для себе нові імена художників-ілюстраторів, прослідковує-мо зміни художніх особливостей видань тощо. У процесі на-шого дослідження ми виявили, що ілюстровані видання та їх розвиток на території Закарпаття 1860-1950-х рр. ще не достатньо досліджені. Ця тема у наукових розвідках висвіт-лена частково, а значну кількість імен тодішніх ілюстрато-рів ще не введено до наукового обігу. Отже, ілюстрація в пе-
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ріодичних виданнях є дуже актуальною у вивченні мистецт-ва Закарпаття загалом. 
Об’єктом дослідження є ілюстровані видання Закарпаття 1860-1950-х рр. Предметом дослідження є художні особли-вості періодичних видань Закарпаття 1860-1950-х рр. Наукова 

новизна полягає у виявленні невідомих імен ілюстраторів ви-щенаведеного періоду та введення їх в науковий обіг.   
Виклад основного матеріалу. Оформлення та ілюстру-вання видань на території Закарпаття малодосліджене. Та попри те, ця тема у нашого краю не залишилися без уваги науковців сучасності. Зокрема, праця Василя Габора «Укра-їнські часописи Ужгорода 1867-1944 рр.» [1], у якій перера-ховані та описані видання, що виходили друком в ужгород-ських друкарнях у 1867–1944 рр. У своїй статті «Дизайн молодіжних та дитячих видань Закарпаття 1919–1944 рр.» [9] Леся Поліха описала художнє оформлення періодичних видань: «Вѣночок для подкарпат-ских дѣточок», «Пластун», «Молодая Русь», «Юный друг», «Руська молодежь», «Карпатська молодь», «Юношество» та ін. Не дивно, що автор статті звернула увагу саме на ці жур-нали. Пояснюється це тим, що ці видання призначені для ді-тей та молоді і відповідно є найбільш ілюстрованими. Йдучи за нею, стверджуємо, що молодіжні та дитячі часописи ви-різняються строкатістю та динамічністю оформлення, тоді як суспільно-політичні видання відмінні від молодіжних, дитячих, спортивних тощо. Освітнім, бізнесовим, науковим виданням притаманні скромність та стриманість у дизайні, стверджує авторка [9].  У статті «Графічне оформлення видань закарпатських друкарень (друга половина ХIХ ст.)» Ольга Рущак [12] звер-тає увагу на оформлення періодики, опис ілюстрації, на осо-бистість авторів. Також вона надає інформацію про перші друкарні другої половини ХIХ ст. в Ужгороді. Авторка ро-бить аналіз перших видань, зокрема: «Мысяцесловь», жур-налу «Листокь», газети «Келеть». В її статті згадується про час розквіту графічного оформлення друкованої продукції на історичній території Закарпаття. Зокрема йдеться про період після 1890 р., коли яскравим оформленням виділя-лася «книгопечатня “Келеть”». У статті Одарки Сопко [11] «Особливості книжкової ілю-страції для дітей» висвітлюється загалом питання ілюстра-ції на прикладі дитячих видань. Адже, як каже авторка, діти – єдина категорія читачів, яка майже не сприймає художнє оформлення у вигляді фотографій чи репродукцій картин. Тут ми розуміємо, наскільки важливою є ілюстрація для під-ростаючого покоління. Авторка аналізує ілюстрацію до каз-ки «Дівчинка-червена шапочка і вовк-ненажера», автором якої є Й. Бокшай (1922 р.). Ним же були проілюстровані ча-сописи для дітей «Пчілка», «Пластун», «Наш рідний край», також книги «Казки для малих дітей» 1923 р., «Школа – моє щастя» 1924 р. та ін. – зазначає авторка. Ілюстрації у назва-них книгах характеризуються динамічністю. Очевидно, що ілюстратори використовували цей худож-ній засіб для творення образів цієї типологічної групи. Це свідчить про фаховий вишкіл художників. Як бачимо, вони застосовували цей принцип в оформленні дитячих й моло-діжних книг, орієнтованих на читацьку аудиторію. Зокрема, йдеться про багату ілюстративність, продиктовану особли-вістю сприйняття інформації. Характеристика оформлення книг має свої особливості. Вони полягають у виборі форма-ту, більшій кількості ілюстрацій, кольоровому вирішенні. У часописах здебільшого ахроматичне наповнення [11].  Звертаючись до такої актуальної теми, на базі досліджу-ваного попередниками матеріалу, ми мали на меті класифі-кувати ілюстрації у хронологічній послідовності на прикла-ді тих зразків, які, на нашу думку, мають найбільшу худож-ню цінність. Звернувшись до історії, можемо прослідкувати, що один з найбільших видавничих центрів другої половини ХІХ ст. був Ужгород. Тут зосереджувалось декілька типографій, які мали значний вплив на формування закарпатської книжко-

вої графіки й ілюстрування того часу. Упродовж другої пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. в Ужгороді виникло й розвивалося біль-ше десяти «книгопечатень» і «типографій»: 
 1860-ті рр. – «Книгопечатная Карла Ієгера»;  
 1870–1875 рр. – «Печатная Карла Ієгера і Альберта Юрія Ріпайя»,  
 1877 р. – «Друкарня ст. Йосифа Фейшевша» (наслідни-

ков Карла Ієгера); у 1889 р. та під егідою Варфоломія Ієгера з 1893 р. 
 1894 р. – «Книгапечатная Варфоломія Ієгера» співісну-вала з друкарнею «Шейкеля та Іллєша». 
 1890-ті рр. «Общество св. Василія Великого» (створено ще в 1866 р.), у 1902 р. з політичних причин перейменовано в Акціонерне товариство «УНІО» з власною друкарнею [12].  Ці друкарні випускали різноманітну поліграфічну про-дукцію – монографії, періодичні журнали і газети для церков і шкіл; листівки, запрошення, рекламні повідомлення для при-ватних майстерень та магазинів, інших установ. Упродовж історичного розвитку відбувалося удосконалення майстер-ності графічного оформлення. Ужгородські друкарні працю-вали переважно з кириличним шрифтом, на відміну від му-качівських, берегівських, виноградівських, де випускали книги угорською і латинською мовами [2]. Варто відзначити, що в тому часі активізувалася робота в друкуванні періодичних видань, зокрема, журналів та га-зет. У нашому науковому дослідженні наведені приклади оформлення та ілюстрування періодичних видань з метою порівняльної характеристики та виявлення нових імен ху-дожників. Заслуговують на увагу і дитячі книжечки казок, видані упродовж двадцятирічного періоду Чехословаччини (1918-1938). Серед них: «Богатий Марко» (1922), «Царівна Жаба» (1922), Я. Грімм. «Королева Утка», «Дівчина Червона Шапочка і вовк-ненажера» (1922), «Казки. Переповів О. Мар-куш» (1923), «Народні казки» (1926) – остання містить три казки: «Два цапи», «Івасик Телесик», «Рибак і рибка» [18]. За проведеним описом ми змогли проаналізувати оформ-лення у журналах і газетах: «Юный другь»(1929-1930), «Руська Молодежь»(1942-1944), «Наш родный край» (1923-1933), «Душпастырь» (1928-1939), «Сова» (1871), «Наука» (1897-1914), «Неділя» (1898-1914 рр.), «Пластун» (1923-1926), «Листок» (1885-1903), «Літературна неділя» (1941-1944).  Календар «Місяцесловь» був одним із перших періодич-них видань на Закарпатті (1864). У нашому дослідженні ми вивчили й проаналізували видання «Місяцесловів», які, на нашу думку, мають художню цінність, зокрема: 1864 р, 1867-1868 рр., 1871 р., 1873-1875 р., 1877-1878 рр. 1880 р., 1890 р., 1893-1895 рр., 1897 р., 1901-1903 рр., 1907 р., 1909-1911 рр. та 1912 р.  

     Варто звернути увагу на календар «Місяцесловь» за 1880 р. Це перше видання, із досліджених нами, в якому вміщена ілюстрація. Як бачимо, на першій сторінці є графічна робота, на якій зображено «Ужгородську катедру». Під нею підпис: «Ужгородський Хрестовоздвиженський кафедральний гре-ко-католицький собор». На жаль, ім’я автора є невідомим. «Місяцеслови» за 1893-1894 рр., окрім ілюстрацій на ре-лігійну тему й фотографій окремих осіб та малюнків, прив’я-заних до назв місяців, характерні ще й зображенням тварин. Спостерігаємо таку особливість, що в календарі за 1983 р. малюнки більші за форматом і виконані на професійному рівні на відміну від календаря за 1984 р.  
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Також варто зазначити, що тут з’являються ілюстрації із зображеннями тварин із зазначеними назвами: «Носорогь», «Жирафа», «Горила». Також є цікавим у дослідженні худож-нє оформлення твору «Опісаніе земли» та окремими ілюст-раціями.   

      Яскравою відмінністю календаря «Місяцеслова» за 1894 р. є те, що тут з’являється більше графічних портретів діячів культури, зокрема: Іоанн Дулишкович, Анатолій Кралиць-кий, Віктор Ф. Кимак та ін.   

      

    

    Найбільшого розквіту графічне оформлення видань на Закарпатті набуває з 1890-го р., коли активізувала свою ро-боту «книгопечатная “Келеть”». У виданнях цієї друкарні простежуються стилістична подібність графічного оформ-лення видань, зокрема, журналу «Листок» [6]. Як бачимо, формування художньої виразності друкованої продукції Уж-

города зумовлено особливостями політичного розвитку краю в умовах тогочасної Австро-Угорщини. Розвиток гра-фіки та процесу вдосконалення оформлення видань сприяв різноманітності та багатогранності артефактів. Щодо ілю-страцій у журналах і газетах, можемо зауважити, що за своєю сюжетною побудовою вони були найрізноманітніші: релігійної й пейзажної тематики, анімалістичні, портретні ілюстрації, постаті, картографічні зображення та фотоілю-страції. Одні з перших фотографічних зображень у виданнях Закарпаття є в «Листку» 1891 р. А вже 1895 р. – майже поло-вину усіх ілюстрації в часописах, зокрема в Ужгороді, стано-вила фотографіка. Перші фото – це репродукції старих поло-тен, портрети тогочасних діячів. Велика кількість світлин була присвячена релігійній тематиці: інтер’єри храмів, хрес-ні ходи, біблійні місця, церковні діячі та ін. [12].  

    

        Дослідивши духовно-літературний журнал «Листок» за 1885-1990 та 1903 рр., ми можемо зауважити, що художнє оформлення видання за 1885-1888 рр. за зовнішніми і внут-рішніми ознаками було незмінним. Цей період характеризу-ється скромним оформленням. Проте протягом 1889-1890 рр. виявляємо початок ілюстрування та розквіт оформлення часопису загалом. У 1889 р. журнал має ілюстровану титуль-ну сторінку. На кожній із них спостерігаємо гарні графічні роботи різної тематики: зображення Ужгородського кафед-рального собору, портрети О. Павловича, О. Духновича, А. Ба-чинського. Нам вдалося виявити імена маловідомих і неві-домих до тепер імен, а саме: Грабарь, К. Врабель, Транін, Ве-йерман Гр., Lovich A. Також зустрічаємо художні роботи, в яких виявити підписи авторів не можливо. Попри те, що з 1890 р. видання збагачене графічним оформленням у вихід-них даних часопису це не зазначено [12]. Завершальний пе-ріод друкування часопису припадає на 1902-1903 рр. й від-значається дуже скромним оформленням.  Одним з найцікавіших явищ у періодиці Закарпаття була сатирична газета «Сова» (1871) [3]. Періодичність видання – двічі на місяць. Її засновником був юрист, Еммануїл Грабар – єдиний депутат угорського сойму від закарпатських укра-їнців. Редактором цього видання був Віктор Федорович Ки-мак – колишній редактор часопису «Світ». Перші три номери «Сови» були надруковані в Ужгороді, а четвертий, останній (п’ятий ) – у Пешті (Угорщина).  Газета мала гостро викривальний характер, тобто була сатирично спрямованою [1]. Нам відомо про п’ять номерів зазначеного видання, де надруковано близько 20 карикатур невідомого художника. Але впевнено можемо стверджувати, що намалювала їх рука однієї людини. По-перше, карикату-ри за стилістикою однакові. По-друге, ми прослідкували, що майже на кожній карикатурі наявний підпис автора написа-ний повністю або ініціали. 
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     За описом графічних шрифтових особливостей назва «СО-ВА» має цікаву лаконічну каліграфію, яка вдало поєднується з малюнком вирлоокої сови. Зазначимо, що, окрім каліграфіч-них ознак, зображення характеризується динамічною компо-зицією, а саме сова летить і тримає в кігтях мітлу й терези.   

  
«Пластун» (1923-1926) – часопис пластової молоді, який доволі часто і кардинально змінював своє графічне обличчя [10]. Історію часопису можна умовно поділити на два періо-ди розвитку: багатомовний (1923-1926) та україномовний (1928-1935). У перший період видання виходило руською (українською), чеською та угорською мовами [1]. Редакція часопису детально розповідала про пластовий рух у світі та пластову діяльність закарпатських пластунів. Тут часто дру-кувалися дописи про пластові походи, свята, зустрічі, табо-рування, дорожні замітки та уривки із щоденників пласту-нів, що нерідко ілюструвалися фотографіями. У другий період розвитку «Пластун» був органом українського відділу Спілки пластунів Підкарпатської Русі (1928-1932) [12]. У 1923-1926 рр. на титульній сторінці обкладинки і на першій часопису по-давалися усі вихідні дані двома мовами: українською та угор-ською. Тимчасовими були тільки назва та підзаголовок. На обкладинці друкувався також зміст номера, але без мовного дублювання. Як згадувалося вище, «Пластун» часто зміню-вав оформлення титульної сторінки. Так, наприклад, обкла-динки 1926 та 1930 рр. оформлював один художник – Й. Бокшай (про що свідчать його підписи). Та попри те, відмінною особливістю ілюстрацій є не лише те, що видання 1926 р. бу-ло кольоровим, а й те, що зображувалися різні сюжети.  
 

    Обличчя часопису у різні роки його існування творили такі непересічні особистості пластового руху на Закарпатті, як О. Вахнянин, Л. Бачинський, С. Черкасенко, В. Бірчак, М. Сі-рий та інші [1]. 

У наступному часописі «Наш родный край» (1923 р.) мож-на виокремити декілька цікавих фактів. Серед них часто зу-стрічаємо ілюстрації невідомого художника, який підписав свою роботу, але ідентифікувати його ім’я ще не вдалося.   

    

  Зустрічаються підписи на самих ілюстраціх, а саме «Ви-ступ на гору» з підписом Й. Бокшая. Також є зображення пташок із написом: «Шануйме пташок», але чи ілюстрації належать руці одного художника, сказати важко. Адже одні малюнки мають чіткі ініціали автора, а інші – не містять вза-галі ніяких підписів. Часто зустрічаються одні й ті ж ілюст-рації у різних номерах. Можемо зазначити, що їх можливо використовували й у різних виданнях, з метою економії, а не створювали для конкретного твору. Часопис «Руська Молодежь» – на обкладинці назву часо-пису зображено на тлі сільського пейзажу: батько із сином і донькою повертаються з поля і йдуть селом. Батько на ходу читає нову газету. Син несе граблі, донька – оберемок квітів, обоє уважно слухають батька. Ці часописи характерні тим, що містять багато ілюстрацій і фотоілюстрацій. Зустрічаємо графічну ілюстрацію, на якій міститься прізвище художника Степана Гапака. Цей факт без сумніву підтверджують підпи-си художника на кожній ілюстрації.   

      Також бачимо, що ілюстрації переплітаються з текстом. Тоді, як раніше спостерігалося використання вже самостій-них гравюр чи живописних робіт, які лише доповнювали зміст. Тут навпаки – С. Гапак працював безпосередньо з тек-стом. Зустрічаємо багато ілюстрацій, які створені виключно для тексту, до прикладу, ілюстрація до вірша «Десь там да-леко».  Проаналізувавши детально вищенаведені видання, зок-рема, календар «Месяцесловь», духовно-літературний жур-
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нал «Листок», часопис «Наш родный край», «Пластун» та «Русь-ка Молодежь», ми хочемо акцентувати увагу на ілюстратив-ній частині та авторстві у виданні «Поздравленіе Русинов па-
м’яти Духновича 1803-1923» та сатиричній газеті «Сова». Отже, як вже згадувалося в нашому дослідженні, автора ілюстрації у якомусь конкретному виданні виявити нелегко. Адже ми не зустрічали ніякої згадки про нього, оскільки, як виявилося, на той час не акцентувалася увага на художній частині видання. Ідентифікувати художника ми могли тіль-ки за його підписом. Тому дуже цінною для нас була знахід-ка у виданні «Поздравленіе Русинов пам’яти Духновича 1803-1923 роки», де ім’я автора ілюстрації та оформлення – Й. Бокшая вказано у вихідних даних та на титульному листі.   

  

    
 

 
 
Висновки. Ми вивчили й проаналізували першодруки періоду 1860-1950 рр., які виходили на Закарпатті у хроно-логічній послідовності, зокрема: «Місяцеслов», 1864-1927; «Сова» (1871); «Листок» (1885-1903); «Наука» (1897-1914); «Неділя» (1898-1914); «Пластун» (1923-1926); «Наш родный край» (1923); «Душпастырь» (1928-1939); «Юный друг» (1929); «Юношество» (1929-1930); «Літературна неділя» (1941-1944); «Руська молодежь».  1.  Ми дійшли висновку: що найбільш ілюстровані періо-дичні видання того часу – «Сова», «Листок», «Наш родный край» та «Руська молодежь». Вони характеризуються гра-

фічними зображеннями, гравюрами, фото, зрідка живопис-ними репродукціями. Хочемо виокремити художнє оформ-лення газети «Сова», оскільки тут зображення виконували-ся виключно до сюжетів, натомість в інших названих журна-лах спостерігаємо використання одних і тих же гравюр. 2.  У процесі дослідження ми простежили зміни у представ-ленні відомих та маловідомих нам ілюстраторів. Йдеться про видання до 1850 р., коли автори рідко ставили ім’я або ініціали, а в самому виданні їх не згадували взагалі. Після 1850 р. про-слідковується тенденція у представленні художників.  3.  Опрацювавши літературні джерела та артефакти, нам вдалося виявити імена ілюстраторів: Йосипа Бокшая, Степа-на Гапака, а також маловідомі й зовсім невідомі нам тогочас-ні автори – Грабарь, К. Врабель, Транін. Вейерман Гр., Lovich A.  
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Габор В. Українські часописи Ужгорода (1867–1944): Історико-бібліографічне дослідження / Наук. ред.-консуль-тант д-р іст. наук М. М. Романюк. – Львів, 2003. – 564 с.  2.  Гапон Я. Мистецтво оформлення книги – важливий фактор естетичного виховання [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://uadpub.uad.lviv.ua/pvs/5/28.pdf. 3.  Кимакь Викторь. Сатирическая газета Сова. – Унгварь: Печатная вдовы Карла Іегера, 1871. – Число 1. – Дня 20 іюня (2 пол). – Годь І. – 1–8 ст.  4.  Кимакь Викторь. Сатирическая газета Сова. – Унгварь: Печатная вдовы Карла Іегера, 1871. – Число 2. – Дня 7(19) іюля. – Годь І. – 9–16 ст. 5.  Кимакь Викторь. Сатирическая газета Сова. – Унгварь: Печатная вдовы Карла Іегера, 1871. – Число 3. – Дня 23 іюля (4 авг.). – Годь І. –17–24 ст.  6.  Кимакь Викторь. Сатирическая газета Сова. – Пешть: Печатия «Миневра» Фабрикенгассе Н-ро 39., 1871. – Число 4. – Дня 1 (13.) сентября. – Годь І. – 25–32 ст. 7.  Лобода С. Преса Закарпаття як складова педагогічної періодичної преси україни 1900–1930-х рр. ХХ ст. // С. Лобо-да. – С. 26–31: іл. 8.  Немет Александер. Душпастыр – урядовый духовный орган Епархіи Мукачевской. – Книгопечатня оо. Василіян в Ужгороді, 1935. –Число 1–2. – Януар-фебруар, рочник ХІІ. – 37 ст. 9.  Полiха Л. Дизайн молодіжних та дитячих видань за-карпаття 1919–1944 рр. // Фiлологiя. Соцiальнi комунiкацii. – Ужгород, 2013. – Випуск 1(29). 10. Почекутова О. Преса Закарпаття 2-ої пол. XIX – 1-ої пол. XX столiття: Бiблiографiчний покажчик. – Ужгород: ви-давництво УжНУ «Говерла», 2010. – 128 с.  11. Сопко О. Ілюстрація до дитячих видань у творчості за-карпатських художників. Буття в мистецтві / О. Сопко. // Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Кос-тюка з нагоди 80-ти річчя. – Львів, 2007.– С. 475–483. 12. Рущак О. Графічне оформлення видань закарпатських друкарень // Вісник львівської академії мистецтв. Спецви-пуск. – Ужгорд, 2007.  13. Фенцикь Евгеній. Духовно-литературный журналь Ли-сток. – Унгварь: Книгопечатня Іосифа Фейшиша ст., 1889 р. – Число 1.  14. Фенцикь Евгеній. Духовно-литературный журналь Ли-сток. – Унгварь: Книгопечатня Іосифа Фейшиша ст., 1889 р. – Число 2,  15. Фенцикь Евгеній. Духовно-литературный журналь Ли-сток. – Унгварь: Книгопечатня Іосифа Фейшиша ст., 1889 р. – Число 1.  16. Фенцикь Евгеній. Духовно-литературный журналь Ли-сток. – Унгварь: Книгопечатня Іосифа Фейшиша ст., 1889 р. – Число 3.  17. Фенцикь Евгеній. Духовно-литературный журналь Ли-сток. – Унгварь: Книгопечатня Іосифа Фейшиша ст., 1889 р. – Число 7.  18. http://proridne.org/Український фольклор Книги/За-чаровані казкою/ 
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Постановка проблеми. Незаперечним є факт вміння за-карпатських художників передати музичний настрій та емо-ції на полотнах. Однак у науковому сенсі вплив музики й танцю на живопис, в тому числі і на закарпатський, дослі-джено, на нашу думку, недостатньо. Метою нашого дослі-дження є аналіз відображення музичної культури і танеця у живописних творах митців Закарпаття. 
Вклад основного матеріалу. Факт існування тісного взаємозв’язку і взаємовпливу між різними сферами мисте-цтва, зокрема між живописом і музикою, є незаперечним. Багато спільного між музикою і живописом можна знайти в термінах, які вживають музиканти та художники. І ті й інші говорять про тональність, про колорит і барвистості поло-тен і музичних творів. Багато художників завдяки музиці пе-редавали стан своєї душі. Починаючи з давнини, людство зображувало танець, який був спочатку якимось містичним ритуалом, а пізніше танець набув інший глибокий сенс. Та-нець змінювався залежно від епохи, поглядів і течій. Побутовий живопис Закарпаття передавав не так реалії народного буття, як власні враження художників від світу Верховини і верховинців, від їхнього повсякденного існу-вання, глибокої закоріненості у традиціях. Національна по духу закарпатська художня школа вирізнялася романтич-ним символізмом, живописною архітектонікою у трактуван-ні народного побуту, звичаїв, непересічної природи Карпат, тісними контактами з фольклором та семантикою народно-го мистецтва. Характерною рисою є зображення народного танцю. Пе-редають радісний настрій широкими плямами та переважно яскравими кольорами. Важливу роль також відігравала гір-ська місцевість, яка надихала митців живопису. Закарпатсь-ка школа живопису найбільшою мірою передавала теат-ральне мистецтво, музику, хороший спів, а також танець. Ба-гато робіт виконані експресивно, де основною домінантою є емоції та почуття. За словами одним із завдань школи живо-пису було «розвинути уміння висловлювати ідеї словами, мелодіями (спів і музика), словами, малюнками». Художники творили образи відкритими кольорами і пластикою мазка, виробляючи світло – тіньові партії. Деякі митці віддавали перевагу засобам узагальненої виразної, живописної пластики, трохи приглушеному колориту, ком-позиційним наголосам, плановому переходу площин. Засновником закарпатської школи живопису є Адаль-берт Ерделі. Митець творив свої роботи в витриманій ко-ричневій гамі, на його картинах відчувається вплив старих німецьких майстрів. Ерделі – колорист, майстер пейзажного та портретного живопису, натюрморту, сміливості, динамі-ки та незвичності колірних композицій. У портреті «Юна танцівниця Клара Балог». Ерделі створює форми завдяки кольоровим площинам.  Одним з яскравих представників закарпатської школи є Вʼячеслав Приходько. З його робіт можна виділити такі, як «Жінки. Хустки», «Гармонія», «Танець». На картині «Танець» чітко виражені обличчя дівчат. Композиція привертає увагу поєднанням кольорів. В центрі бачимо дівчат, які ніби пере-дають музику цього танцю, свіжість і хороший настрій. Ак-центом є білі сорочки і червоні сукні, підкреслені холодним фоном дерев. Ще один видатний учень фундаторів закарпатської шко-ли живопису – Андрій Коцка, який вдається до створення узагальненого, епічного пейзажного образу. Митця вабить буйне розмаїття весни, зелене барвисте листя, квіти, цвіт дерев. У роботах відчувається потяг до музики – одна з най-

характерніших особливостей його манери письма. У своїй палітрі він шукав не «предметні» кольори, а кольори наст-рою. Митець гостро відчуває настрій танцю, він передає теп-лими та холодними, барвистими та монохромними кольора-ми одяг і настрій.  Стиль Юрія Герца не можливо сплутати з іншими. Худож-ник зумів відтворити на картинах світ, наповнений високою емоційною напругою, яскравим колоритом й потужною внутрішньою енергією. Унікальним є і його вміння створю-вати для глядачів ефект присутності. У багатьох роботах ху-дожник зображав свята, народні гуляння, поетичні сцени колоритного життя земляків («Верховинський мотив», «Вер-ховинський весільний мотив», «Верховинська свадьба»).  Картини Герца відрізняються щирістю, адже художник жив в гармонії й згоді із собою, вдалині від суєтного світу великих міст. Багато його робіт присвячені музиці. Худож-ник творить образи відкритими кольорами і пластикою мазка, виробляючи світло-тіньові партії. Можна сказати, що всі роботи мають одну і ту ж гаму, але вирізняються стилем мазків. Юрій Герц передавав лише піднятий настрій, весе-лощі і акцентував увагу на народному одязі і традиціях. Представником сучасного закарпатського живопису, який звертається до тем музики і танцю є Аттіла Коприва. Так, наприклад, його відома робота «Чардаш» являє собою багатогранну колірну картину. На ній зображено танець мо-лодих дівчат: національний угорський танець, виразні об-личчя, яскравий етнічний одяг і жваві рухи. Пишність су-конь передають ритм музики. В цій картині, як і в роботах інших митців, переважають контрастні кольори, зображені яскраві білі сорочки і пишні сукні. Вона насичена в своїх то-нах, і дійсно передає ритм та настрій. 
Висновки. Художник не здатний зобразити звук, але він може передати рух і настрій – легким жестом, нахилом голо-ви, складкою на одязі, посмішкою на обличчі танцівниці, на-пругою чоловічих м'язів. Можливо, саме тому танець так привабливий для художників, адже сенс їхньої творчості – закарбувати прекрасне і вдихнути в полотно душу.  
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ПЕЙЗАЖНІ ПАРКИ ЗАКАРПАТТЯ: 
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  

Актуальність теми. Пейзажний парк є однією з найпо-ширеніших форм створення та розвитку рекреаційного ланд-шафтного простору. Маючи історію понад зоо років, він і до на-шого часу залишається одним з найпопулярніших та викори-стовується для облагородження відпочинкових зон.  Територія Закарпатської області є сприятливою щодо формування та оберігання природних пам’яток. Показник заповідності краю становить більше 13%, за яким Закарпат-тя наблизилось до рівня країн ЄС і є серед лідерів між регіо-нами України [1]. Крім того, центральне розташування ре-гіону має важливе інтегруюче значення для формування і розвитку національної екомережі.  
Аналіз останніх досліджень. Питанню формуванню пей-зажного парку було приділено багато праць науковців. Зок-рема, провідними вченими досліджувалась історія виник-нення англійського саду, його структура, особливості та при-чини виникнення. Одним із перших дослідників, хто проана-лізував нову теорію «психологічного» саду став відомий ан-глійський державний діяч Томас Вейтлі. В Британії у 1770 році вийшла з друку його книга «Нариси про сучасне садів-ництво, ілюстровані описами». Із сучасних дослідників істо-рії розвитку парків можна відзначити Н. Певзнера, А. Собо-лєву, Д. Швідковского та інших.  
Виклад основного матеріалу. Пейзажний (англійський, ландшафтний) парк – стиль садово-паркового мистецтва, що виник в Англії в 30-40-х роках XVIII ст. Іншою назвою анг-лійського парку є «романтичний», що вказує на спорідне-ність із провідним напрямом у мистецтві Європи у І пол. ХІХ ст. Для англійського парку характерна відмова від формалізму регулярних композицій, саме в цей час затвердився стильо-вий напрям передачі краси природного ландшафту.  Дизайн англійського саду включав обов’язкові ознаки: 1) збереження природного рельєфу, грунту, рослин;  2) створення максимально різноманітних середовищ про-живання – від сухого струмка до глибокої водойми, від со-нячної галявинки до похмурого лісу; 3) використання кращих видових рослин; 4) деякі куточки саду залишались в початковому вигляді.  Серед пейзажних парків Закарпаття слід виділити парки родини Шенборнів. Парк санаторію «Карпати» – пам’ятка са-дово-паркового мистецтва загальнодержавного значення загальною площею 19 га. Розташований на території сана-торію «Карпати», що знаходиться поблизу с. Чинадійово, що на Мукачівщині. Парк був закладений у 1848 році у ланд-шафтному стилі з цінних декоративних порід рослин і сьо-годні має наукове значення.  У парку зростає понад 50 видів цінних і декоративних рослин, зокрема сосна Веймутова, бук пурпуролистий, глі-цинія китайська, аристолохія, оцтове дерево, сосна австрій-ська, сосна кедрова, дуб європейський, тюльпанове дерево, самшит вічнозелений, ялина та інші. У парку розташований мисливський палац графів Шенборнів, побудований у готич-ному стилі. Парк прикрашений парковою скульптурою вед-медиці з ведмежатами й оленя, а також різбленими статуями з дерева. В північній його частині діє бювет з мінеральною во-дою «Поляна Купель» та «Джерело Краси» з цілющою водою.  У 2013 р. у с. Тур’я Пасіка, поблизу урочища Воєводино, пре-зентували ще один реконструйований парк династії Шен-борнів. Ідея роботи над парком зародилася випадково. Після сильного буревію було знищено багато дерев. Коли подиви-лися на територію через Google Map, побачили обриси ко-лишнього озера. Поцікавившись у місцевих довгожителів, установили, що колись на території парку дійсно було озеро 

та проходила вузькоколійка. Так розпочалась розробка ідеї, робота з архівами та опрацювання історичної бази.  Команда розробників парку в першу чергу зацікавила влас-ника у важливості та потрібності реконструкційних робіт. Далі – знайшли фінансову підтримку. З’ясувавши історико-культур-ні моменти, вирішили не змінювати традицію і назвати парк на честь колишнього власника, тобто династії Шенборнів. Більше двох років роботи і 12 гектарів на Перечинщині втілили мрію. Вона має вигляд ідеального парку в урочищі Воєводино, що менш ніж за півсотні кілометрів від Ужгорода.  На території парку діє міні-музей «Турянська долина». У майбутньому планують збудувати оглядову вежу, звідки можна буде побачити територію парку, Турянську долину і навіть територію Словаччини. Окрім цього, відновлять па-м’ятник святому Губертосу [2].  Сьогодні робота над парком ще не завершена. Плануєть-ся кілька додаткових атракцій, а ще ж мають набути сил і більших розмірів рослини, використані в озелененні. Але вже сьогодні мальовнича територія відкрита для прогуля-нок, під час яких можна відчути себе у ХІХ столітті або ж просто – в мрії [3].  
Висновки. Сучасні ландшафтні парки мають багато зав-дань, спрямованих на естетичний розвиток особистості, її екологічне виховання й формування ціннісних орієнтацій. Та все ж головною функцією парків залишається захист флори і фауни, збереження пам’яток історії та культури.  У ході дослідження однією з головних проблем розвитку парків Закарпаття було зафіксовано забруднення їхнього довкілля відвідувачами та не усвідомлення цінності при-родних і культурних надбань парку. Масовість напливу від-відувачів лише поглиблює негативний стан парку.  Важливою складовою парків сьогодні став елемент ат-ракції туриста. Специфіка сучасних парків визначається тим, що вони розвиваються як поліфункціональні заклади комплексу дозвілля, поєднуючи природне середовище з тех-нічними досягненнями, універсальні й самобутні концепції дозвілля, сприяють популяризації культури свого народу на фестивалях, в ігрових конкурсах, видовищних шоу, днях мистецтва, мережі харчування. Сади, напоєні повітрям пей-зажного стилю ― прекрасне місце для відпочинку, де можна знайти затишний притулок від стресів сучасного життя. На нашу думку, основним завданням сьогодення залишається відновлення забутої або знищеної історичної спадщини та не допущення її подальшого занепаду.   
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Актуальність теми. Сьогодні Україну, що володіє вели-чезним природним потенціалом, важко уявити без розвину-тої туристично-рекреаційної інфраструктури. Оскільки ін-тенсивних розвиток промисловості та збільшення шкідли-вих викидів в великих містах змушує їхніх мешканців шукати відпочинок та оздоровлення в більш екологічно благополуч-
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них куточках нашої країни. В зв’язку з цим рекреаційні комп-лекси та їх дослідження на сучасному етапі розвитку суспільст-ва є важливим саме з точки зору задоволення потреб людини у відпочинку, оздоровленні та культурному збагаченні.  В Україні значну частину природного потенціалу склада-ють: рекреаційні ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), природно-заповідні об’єкти (національні природні та регіо-нальні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки-па-м’ятки садово-паркового мистецтва тощо), території істори-ко-культурного призначення (пам’ятки архітектури та міс-тобудування, історико-культурні заповідники та ін.). Це уні-кальні ресурси для перспективного розвитку туризму, зон рекреації і курортів та найбільш збережена частина природ-ного довкілля. Рекреаційно-туристичнй комплекс включає у себе території з цінними оздоровчими властивостями, рекреа-ційно-туристичні центри, природні і культурні комплекси.  Карпатський регіон є найбільшим з рекреаційних тери-торій України і одним із районів, де знаходиться найбільша кількість рекреаційних ландшафтів, природоохоронних те-риторій, оздоровчих та історико-культурних зон є Міжгірсь-кий, що посідає першочергове місце в Західній Україні на маршруті будь-якого туриста. Територія Міжгірського райо-ну на 66 % складається з лісів. Кліматичні умови району надзвичайно сприятливі для рекреаційних і туристичних ці-лей завдяки мальовничим видам, цілющому повітрю і наяв-ності перепаду висот (для гірськолижного туризму). Приро-да району – ландшафт, клімат, джерела мінеральних вод, гірське повітря – це ресурси, що мають великий потенціал для розвитку галузі туризму в цілому. Майже половина те-риторії Міжгірського району відноситься до природно-запо-відного фонду України. На Міжгірщині знаходиться Націо-нальний природній парк «Синевир», водоспад Шипіт (що має статус місцевого заказника), село-музей Колочава (в якому знаходиться близько десяти музеїв та двадцяти мо-нументів, більшість з яких створювалася з ініціативи Стані-слава Аржевітіна).  
Виклад основного матеріалу. Україна, володіючи чис-ленними історичними та культурними цінностями, унікаль-ними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Туризм визна-но одним з пріоритетних напрямків національної культури й економіки. І це повністю погоджується зі світовими тен-денціями, які свідчать, що туристична сфера буде індуст-рією ХХІ ст. Природно-кліматичні та історичні умови ство-рили на Україні потужну ресурсну базу для розвитку тури-стично-рекреаційної індустрії, та розбудови відповідної ін-фраструктури. Основними факторами привабливості рекре-аційно-туристичних ресурсів є природа, клімат, мистецтво, історія, харчування, архітектура, релігія.  
Рекреаційні зони – це території (акваторії), призначені 

для організації відпочинку населення, туризму та проведення 
спортивних заходів.  З точки зору сучасного законодавства на думку наших законодавців до рекреаційних зон, як правило, відносять ді-лянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіона-тів, об’єктів фізичної культури та спорту, кемпінгів, яхт-клу-бів, туристичних баз, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, парків, зелених зон навколо міст та ін-ших населених пунктів і зелених насаджень міст, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас, дитя-чих і спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а та-кож земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спо-рудження інших об’єктів стаціонарної рекреації. Посилаючись на норми зокону України про охорону навколишнього природ-ного середовища [1, с. 585].  Національний природній парк «Синевир» – провідна природоохоронна науково-дослідна установа, що займаєть-ся охороною, збереженням і вивченням унікального куточка Карпат – верхів’я Тереблянської долини Закарпаття [2, с. 3-4].  

Науковець Бембило пише, що НПП «Синевир» створено у 1989 році заради збереження, відтворення і ощадливого вико-ристання природніх ресурсів, комплексів та об’єктів, які мають особливу наукову та естетичну цінність у межах різних висот-них поясів південно-західних макросхилів Горган.  Площа Національного природного парку «Синевир» скла-дає 43 тисячі гектарів, в тому числі у постійному природоко-ристуванні 34 598 гектарів. До складу парку належить вісім природоохоронних науково-дослідних відділень [3, с. 82].  Національний парк Синевир розташований у Приводо-дільних Горганах, своєрідному у ландшафтно-географічно-му та популярному в рекреаційному відношенні гірському районі Закарпаття. Тут на висоті 989 м знаходиться найбіль-ше в Українських Карпатах Синевирське озеро, назване на-родом «морським оком». З метою раціонального викорис-тання рекреаційних ресурсів у 1974 р. навколо нього був створений на площі 1000 га Синевирський ландшафтний за-казник республіканського значення. Та згодом виявилось, що він не може задовольнити зростаючі рекреаційні потреби населення. Тому в 1989 р. у цій місцевості на площі 40,4 тис. га організований перший в Закарпатті національний парк. Те-риторія парку охоплює південні мегасхили західної частини Привододільних Горган. Вона включає типові горганські ландшафти, що розташовані з півночі на південь, на віддалі більше 30 км, а з заходу на схід – на віддалі 20 км.  У верхів’ї Тереблі розташована головна ландшафтна особ-ливість парку «Синевир» – мальовниче Синевирське озеро. Площа його водного дзеркала коливається протягом року і в середньому становить 4,4 га, глибина – 16-17 м, в окремих місцях – 21 м. Це навіть більше, аніж в Азовському морі, най-глибше місце якого – 14 м. Озеро завального типу, живиться водою кількох гірських струмків. Вихід води з нього перего-родив старий гірський завал, що міг статися ще в дольодо-виковий період. З його підніжжя просочується невеликий Синевирський потік.  Синевир живиться поверхневими та атмосферними во-дами, з озера витікає невеликий струмок (басейн р. Тереб-лі). Вода – слабомінералізована, чиста, прозора. Тут водить-ся три види форелі – озерна, райдужна та струмкова. Проте, скупатися у Синевирі вам не вдасться: окрім заборони, не дозволить ще й температура води, яка максимально нагрі-вається лише до 11-13°С.  Озеро Синевир справедливо вважається найкоштовні-шим природним скарбом однойменного Національного при-родного парку та однією з візитних карток Українських Кар-пат. Розташоване воно на висоті 989 м над рівнем моря.  Існує легенда, згідно якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь, на місце, де її кохано-го, простого верховинського пастуха Вира, було вбито ка-мінною глибою за наказом підступного графа.  Насправді ж Синевирське озеро утворилося у післяльо-довиковий період, близько 10 тисяч років тому внаслідок перекриття річкової долини зсувами [4, с. 16].  Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи. Архітектори вдало вписують оглядові площад-ки у навколишній ландшафт. А на півострівці височить вирі-зана із червоного дерева скульптурна композиція місцевих майстрів-умільців «Синь і Вір». Висота монументу – 13 метрів, вага – близько 30 тон. Відображаючись у воді, він сприймається таємниче, як чудова казка про безсмертне кохання [5].  Синевирське озеро знаходиться у верхів’ї Синевирської поляни, а Озірце облаштувалося перед початком цього села на схилі високої гори Гропа на висоті 900м. (родзинки гли-бинки 329) його площа 1,2 га, глибина 9,5 м. Завдяки ори-гінальній болотній флорі і рослинності воно цікаве в бота-ніко-географічному відношенні.  Гірський ландшафт парку урізноманітнює мальовниче штучне водосховище на річці Озерянці, води якого ще з кінця минулого сторіччя використовувалися для сплаву лісу [6, с. 87]. Озерце дещо перевершує «Морське око» – знаходиться над рівнем моря на висоті понад тисяча метрів. Зате площа 
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його дзеркальної гладі явно поступається – троше більше гектара. А ось острівок маловідомого двійника просто уні-кальний. Він ніколи не занурюється у голубій чаші, бо тут коливання рівня води не відбувається, як і не змінюється площа плеса за дощових опадів, зате він на плаву. Під його 4-метрову товщину можна опускатися і плавати. До речі, найзначніша глибина в озері сягає 8 метрів. Озерце вже по-чинає ставати об’єктом туризму. Поруч нього прокладений пішохідний маршрут. Національний природній парк «Сине-вир» подбав про чепурну екологічну стежку, котра веде від нього до відомого музею лісу і сплаву [7, с. 329-330].  На території НПП «Синєвир» недалеко від озера на Чор-ній ріці діє єдиний у всій Європі Музей лісу і сплаву. Це – ди-во-об’єкт, якому немає аналогів у всьому світі, – чудова гід-ротехнічна споруда XІХ століття, збудована на воді. Вона ви-користовувалася для сплаву лісу, зв’язаного в дараби (пло-ти). У стародавні часи ліс був одним із основних промислів населення. З нього робили все – житло, предмети ужитку, знаряддя праці. Ліс сплавляли по річці, оскільки це був най-дешевший спосіб транспортування. Для цього була спору-джена дерев’яна гребля завдовжки 80 метрів. Зараз ще збе-реглися підіймальні механізми, які відкривали шлюзи. Складне технічне й архітектурне рішення споруди базувалося на ба-гатих традиціях народного будівництва. Про вправність за-карпатських майстрів складені легенди, а створені ними ше-деври культових, житлових, адміністративних та інших спо-руд завжди приголомшуватимуть своєю неповторною кра-сою. Збереглася колиба, знаряддя праці, дерев’яні жолоби для спуску стовбурів, предмети побуту. Все залишилося, як тоді, – на своїх місцях. Неначе люди просто на хвилинку пішли і незабаром повернуться.  Тут можна багато дізнатися про побут бокорашів – сплав-ників лісу, представників небезпечної професії, яка остаточ-но зникла в 1954 р. В експозиції представлена ціла колекція сокир бокорашів: старовинні барти, планкачі, чухлі, манари-ни. А ще є предмети одягу, точильні камені, свердла й інші експонати. На жаль, повені 1998 і 2000 років заподіяли му-зею величезну шкоду, але музей функціонує і завжди чекає на відвідувачів [8].  У мальовничому урочищі Національного природного парку «Синевир» річку Чорна Ріка перегородила Гребля, по-будована в 1868 р. австрійським інженером Клаузе. Вона яв-ляє собою складний комплекс будівельних конструкцій, тех-нічних вузлів і механізмів. Довжина її – 80 метрів, ширина – 5,5 метрів, висота від днища до річкового дна – 3,5 метри, іще 3, 5 метрів закладено по обидва боки каменями і дере-в’яним фундаментом в дні річки. Більшість конструкцій досі не мінялася, хоча встановлена понад 100 років тому. На штуч-ному озері перед унікальною гідротехнічною спорудою об-ладнано плаваючий бокор. На протилежному березі ріки стоїть колиба – житло лісозаготівельників у дорадянський час.  Перший в Україні музей лісу і сплаву на Чорній ріці, на жаль, був зруйнований паводками в 1998 році та 2001 року як і зараз перебуває в стадії становлення [9, с. 30].  Озеро Синевир належить до типу завальних. Воно утво-рилося біля 10-11 тисяч років тому, внаслідок потужного обвалу-зсуву корінних пісковиків, що зірвалися з південно-го схилу гори Красної і прикрили прадавню долину Сине-вирська потока.  У переліку мальовничих краєвидів Міжгірщини провідне місце посідає і водоспад Шипіт в одній із ущелин Боржавсь-кого нагір’я, неподалік села Пилипець [7, с. 328].  Шипіт – це водоспад в Українських Карпатах, на північ-них схилах гірського масиву Полонина Боржава, при підніж-жі гори Гемби. Розташований у глибокій ущелині річки Пи-липець (притока Репинки, басейн Тиси), у межах Міжгірсь-кого району Закарпатської області, приблизно за 10 км від залізничної станції Воловець, за 6 км від села Пилипець, на території заказника місцевого значення «Водоспад Шипіт».  Водоспад утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. Особ-

ливо багатоводний водоспад навесні, коли на схилах Гемби тануть сніги. Сюди організують спеціальні автобусні екс-курсії із санаторіїв і пансіонатів . За 300 метрів від водоспа-ду розташований гірськолижний підйомник (це служить орі-єнтиром для охочих відвідати водоспад).  Міжгірське село Пилипець, де знаходиться водоспад, ра-ніше вражало своєю убогістю, здавалося, що час тут зупи-нився ще сто років тому. Але за останній час цей населений пункт просто квітне на очах – навколо будуються котеджі, пансіонати, курорти. Причина таких перемін – туристичний бум. Пояснити його просто: ця місцевість надзвичайно приваблива і навколишні пейзажі немов самі просяться на картину. Нещодавно на підході до нього спорудили гірсько-лижний підйомник, тож туристів буває вдосталь і взимку, і влітку. Із архітектурних пам’яток приваблює увагу дерев’я-на церква 18 століття. Рівно 15 років тому – у 1993 році жи-вописну галявину, що розташована вище водоспаду облюбу-вали так звані неформали, і відтоді щороку збираються туди на свою тусовку. Але якщо на початку це були переважно з десяток хіпі – музикантів та художників, які рушали у гори аби відпочити від цивілізації, то зараз про Шипотський не-формальний фестиваль знають далеко за межами України. Неабиякий сплеск його популярності спричинила і книжка Любка Дереша «Трохи пітьми», що вийшла на початку року. Ось тільки завсідники фесту вважають, що молодий пись-менник значно викривив дійсність, оскільки від навали чи-сельних туристів Шипот і справді втрачає своє привабливе обличчя та потерпає від сміття [10].  Колочава – село у Міжгірському районі Закарпатської об-ласті, центр однойменної сільської ради. Розташоване в гірсь-кій долині між полонинами Стримбою, Дарвайкою, Барвінком, Красною і Ружею, за 26 км від районного центру. Через село протіка є річка Колочавка – притока Тереблі. До села входять і колишні присілки: Брадолець, Горб, Гирсовець, Заверх, За-тінь, Імшадь, Кальновець і Сухар. Колочава знаходиться на території Національного природного парку «Синевир». Назва села походить від річки Колочавки, а та в свою чергу від того, що болотиста земля там «чавкає».  Заснували село у першій половині XV ст. втікачі від крі-пацького гніту. У глибоких улоговинах між горами втікачі на деякий час знаходили притулок і звільнення від кріпаць-кого ярма. Кожен поселенець будував собі хатину з малень-кими вікнами, глиняною долівкою, солом’яною або дерев’я-ною покрівлею, без комина, з вогнищем посередині. Навко-ло неї пізніше будували житла сини й родичі; хутори розро-сталися й перетворювалися в присілки. При цьому вони збе-рігали свої історично виниклі назви (від річки, від прізвища першого поселенця тощо). Центром Колочави став хутір Лаз [11, с. 353-354].  Колочава все менше нагадує місцевість, «де зупинився час». Ще 5-6 років тому сюди неможливо було додзвонитися і доїхати – особливо узимку за півметровим снігом. Недобу-дований клуб служив громадським туалетом. Нині тут всі мають мобільні телефони, у відремонтованому клубі стука-ють дискотеки. У 2002 встановлено бюст Ольбрахтові. Мо-гили Шугая і вбитих жандармів доглянуті, у дерев’яній цер-кві працює музей.  У 2006 році створено ще кілька музеїв. Уродженець Коло-чави, київський банкір та політик Станіслав Аржевітін викупив 2 гектари землі, відкрив музей-скансен «Старе село», присвяче-ний місцевим жителям – вівчарям, лісорубам, шевцям, корчма-рям, мірошникам. Відкрита вузькоколійка з паровозом. Поряд з комплексом «Стара школа» відкривається «Чеська школа», «Церковно-приходська школа», «Народна школа» і «Радянська школа», а також «Лінія Арпада», музей бункерів групи Україн-ської Повстанської Армії, групи Штаєра. Аржевітін задумав за-снувати ще й школу вівчарства, де молодь вчиться готувати то-кан з бринзою, доїти овець і дути у трембіту. Всього банкір пла-нує відкрити 10 музеїв у Колочаві. Та романтиці поступається туристична комерція. Все частіше тут можна побачити різ-них мотоциклістів, джиперів, скутеристів.  
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Колочава є одним з найбільших сіл на Закарпатті, його населення становить біля 8 тисяч осіб. Розмовляють тут верховинським діалектом. Великий вплив на місцевих жите-лів мали румунські та німецькі переселенці. Численні ру-мунські слова і сьогодні використовуються у повсякденно-му спілкуванні («колиба», «шалаш», «магура», «буц», «вур-да», «бокончі», «сарака»). У радянський час тут працював за-вод, який виробляв обладнання для оборонного комплексу, був колгосп. Нині багато чоловіків їздять до різних країн на заробітки – до Чехії, Росії. Жінки працюють у домашньому господарстві, доїжджають до сусіднього села Вільшани, де працюють у дитячому будинку притулку для ментально хворих [12]. Станіслав Аржевітін народився в сім’ї вчителів, нині знаний в Україні фінансист і громадський діяч. Нещо-давно став президентом Товариства закарпатців у Києві вже переобраний. Він профінансував відкриття музею Івана Ольб-рахта, реконструкцію пам’ятки дерев’яної храмової архітек-тури церкви Святого Духа та її унікального іконостасу. Му-зейним комплексом під назвою «Стара школа» став на-вчальний заклад, в якому здобував першу освіту пан Ста-ніслав. Також Аржевітін відкрив музей «Школа вівчаря» та музей просто неба «Старе село». Сюди перенесено кілька старих верховинських садиб із предметами побуту.  Колочавський скансен «Старе село» – перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті, який відтворює матеріальне, культурне та духовне життя на Верховині. Він став четвертим музеєм, створених в рамках проекту «Коло-чава – село десяти музеїв», що його ініціював і реалізує влас-ним коштом відомий політик і бізнесмен, народний депутат Станіслав Аржевітін, дитячі роки якого минули в Колочаві. Мета колочавського музейництва – зберегти самобутню іс-торію села та привернути увагу туристів. Станіслав Аржеві-тін, який поставив перед собою мету відкрити у рідному се-лі 10 музеїв і перетворити Колочаву на популярне місце се-ред туристів. З 2008 року музеї Колочави буде включено до Синевирського туристичного маршруту.  Скансен почали розбудовувати лише у 2007 р., але наразі він вже налічує близько десяти житлових і господарських будівель з предметами домашнього побуту і художніми ви-творами ХІХ-ХХ ст. українських горян з Колочави. У музеї бу-дуть представлені пам’ятки культури різних часів, різних верств населення як за соціальним статусом, так і за родом діяльності (вівчарі, лісоруби, мірошники, шевці).  Оснований в 2007 році досить молодий музей вже зараз налічує близько двох десятків будівель. Серед них: садиба старости, будиночки лісоруба, вівчаря, ткача, боднара, куш-ніра, бідняка, жандармська станція, церковно-приходська школа, колиба, діюча кузня, єврейський комплекс з коп-тильнею, корчма «У Вольфа» і бужня (будинок для молит-ви). Також на території скансену знаходиться поїзд-музей «Колочавська вузькоколійка».  Оригінальні музейні експонати в точності відображають життя і побут сільських жителів різних соціальних верств і про-фесій. Потрапивши сюди Ви ніби поринете в ті далекі часи, а обслуговуючий персонал музею покаже і розповість про те, як насправді протікало життя на Закарпатті тих часів [13, с. 69].  Найближчим часом планується відтворити церковно-приходську школу, кузню, корчму, млин, а фінальний етап будівництва передбачає відбудову церкви 1580 р., що ко-лись існувала в Колочаві, та створення амфітеатру на 500 глядачів [14].  
Висновки. Отож, Україна володіє потужним комплексом рекреаційно-туристичних ресурсів, до яких включаються їх три основні групи: природооздоровчі та рекреаційні, істори-ко-культурні та соціально-економічні ресурси. Саме ці групи формують рекреаційно-туристичні комплекси, покликання яких забезпечити потреби людини у її оздоровленні, відпо-чинку, туризму та розширенні культурного світогляду.  Саме через наявність на території нашої держави рекре-аційних ландшафтів, а саме лісів, гір та приморських узбе-режжів, природно-заповідних об’єктів та територій істори-

ко-культурного призначення в Україні є потенціал для пер-спективного розвитку туризму. В цьому напрямку Карпатсь-кий регіон відіграє одну з найбільш потужних ролей у цьому механізму. На основі дослідження природно-рекреаційних зон Міжгірського району можна оглянути рекреаційно-ту-ристичні зони, визначити стан та дослідити перспективи розвитку національних природніх парків, заповідників та місцевих заказників як земель природоохоронного та ре-креаційного призначення, на прикладі НПП «Синевир», міс-цевого заказника «Шипіт» та унікального села Колочава.  Проаналізувавши стан розвитку рекреаційних зон Між-гірщини, варто відзначити, що вагоме значення в розвитку рекреаційно-туристичній галузі південно-східного району Закарпаття, визначається тим, що його територія на 66 % складається з лісів. По суті, це одна з найбільших груп ре-креаційних ландшафтів на території України.  Підсумувавши досліджену інформацію та узагальнивши її, зазначаємо, що сучасний стан рекреаційно-туристичного комплексу характеризується його стрімким розвитком ту-ризму й тим, що ця зона тільки формується . Проте з кож-ним роком Міжгірщина приваблює все більше туристів, що породжує негативний вплив антропогенних чинників на на-вколишнє середовище та проблему забруднення та відпо-чинкових зон. Тому ця наукова робота, характеризуючи важливість та необхідність існування туристично-рекреа-ційних зон для забезпечення відпочинку населення, має пе-ред собою мету запобігання шкідливого впливу на націо-нальні природні парки, заповідники та місцеві заказники на території Міжгірського району, що є земелями природоохо-ронного та рекреаційного призначення.  
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Актуальність дослідження. Число інвалідів в Україні збільшується щороку тож у сьогоднішніх умовах інтеграція інвалідів за допомогою забезпечення доступного середови-ща життєдіяльності набуває пріоритетного значення. Вирі-шення проблем безбар’єрного середовища для людей з особли-вими потребами потребує суттєвих ресурсів, нестача яких в умовах світової фінансової кризи створює додаткові викли-ки суспільству. Одним із шляхів розв’язаення існуючого пи-тання є залучення всіх організаційних і фінансових ресурсів органів державного управління і місцевого самоврядування, підприємств і організацій різних форм власності тощо.  
Виклад основного матеріалу. Конституція України та цілий ряд законодавчо-нормативних документів закріплю-ють право для громадян з інвалідністю на участь в політич-ному, суспільному, культурному житті, доступі до інформа-ції, медичних послуг, реабілітації, освіти, працевлаштуван-ня, дозвілля тощо. Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: «Ор-гани державної влади і управління, підприємства (об’єднан-ня), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безпе-решкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і ви-робничих будинків, споруд громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах» [2, с. 20].  Другий рік у Закарпатській області реалізується проект «Закарпаття безбар’єрне». Ще у 2008 році був проведений моніторинг доступності, який підтверджує актуальність проекту [18, с. 1]. У результаті перевірки виявлено безліч порушень норм доступності. Так, більшість будівель області не пристосовані для людей на візках. Пандуси не відповіда-ють державним будівельним нормам (ДБН). У багатьох з них навіть немає поручнів, що не дає можливість виїхати ними. Прорізи дверей будівель бувають настільки вузькими, що не дозволяють в’їхати на візку досередини. У містах і сели-щах області відсутні спеціально відведені місця для пар-кування автомобілів людей з інвалідністю.  В Ужгороді як і в області досі існує безліч бар’єрів для ін-валідів. В місті є лише одна стоянка для автомобілів людей з обмеженими можливостями. Непокоїть і ситуація зі спуска-ми та підйомами на тротуарні доріжки, адже вони не об лаштовані як слід і створюють масу незручностей для таких людей, наприклад на пр. Свободи [23, с. 1].  Незважаючи на всі зручності на залізному вокзалі об-ласного центру для здорових людей, інвалід, на жаль, не має можливостей навіть придбати квиток на потяг – всі каси розташовані дуже високо. Проте, інваліди мають змогу ско-ристатися на залізниці кімнатами для відпочинку, зручними пандусами, полегшеними підземними переходами. Але, на жаль, на решті залізничних вокзалів області ситуація дуже не втішна.  Проблемою номер один для Ужгорода є й наявність у місті туалетів, якими могли б скористатися не тільки здорові, але й хворі люди. Єдина вбиральня, яка функціонує на пл. Ш. Пе-тефі не облаштована елементарними спусками для візків.  У грудні 2013 року ми провели свій власний моніторинг щодо доступності 9 мистецьких споруд в Ужгороді. Аналіз ситуації враховував наступні позиції: – входи/виходи, двері; – доступний заїзд у приміщення; – наявність правильного пандусу; – безпроблемне пересування по прилеглій території.  

Результати дослідження виявилися невтішними. В жо-ден музей Ужгорода, крім музею народної архітектури та побуту, людині на візку потрапити самостійно не вдасться через відсутність пандусів та наявність високих порогів. На жаль, без сторонньої допомоги людина у візку не зможе ста-ти гостем наших музеїв. Щодо галерей, то лише при вході до «Галереї Ілько» облаштовано пандус, що відповідає нормам.  Приємне здивування викликала територія навчальних закладів Ужгорода – Закарпатського художнього інститута та коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, куди людина з обмеженими фізичними можливостями зможе потрапити без сторонньої допомоги. Але що стосується входів та виходів до приміщен-ня та переміщення у середині самого приміщення, то люди з обмеженими фізичними можливостями без сторонньої це зробити не зможуть.  Серед найголовніших питань, які виявляють проведені моніторинги – необхідність ширшого усвідомлювання проб-лем безбар’єрності як представниками структур, що зобов’я-зані цю безбар’єрність забезпечити, так і членами суспільст-ва загалом. Неабияку роль у цьому могли би відіграти засо-би масової інформації.  
Висновки. Головним суб’єктом соціального захисту ін-валідів залишається держава. Їі діяльність полягає в розроб-ці заходів, створенні відповідних інститутів, застосуванні механізмів, призначених забезпечувати життєві та соціальні потреби інвалідів, реалізовувати громадянські права та сво-боду, створювати рівні можливості для їх інтеграції в сус-пільство та сприятливі умови для їхнього життя.  Дослідивши ситуацію в місті Ужгороді, констатуємо, що більшість споруд об лаштовані пандусами, якими не можли-во користуватися. А біля багатьох закладів підйомів для ві-зочків узагалі немає. При цьому виокремити якихось зліс-них порушників у цьому випадку важко, бо не забезпечені пандусами або ж зробили їх тільки «для галочки» – банків-ські установи, різноманітні крамниці, перукарні, зоомагази-ни, кав’ярні, ресторани, ба навіть аптеки. Найдоступнішими громадськими закладами для «маломобільних» ужгородців залишаються різноманітні супермаркети. Вхід до них об-лаштований так, що підлога знаходиться майже на рівні тротуару, порогу як такого немає, а двері відчиняються ав-томатично.  Підсумовуючи, можемо зазначити, що необхідно продов-жувати створювати умови доступного середовища та зміню-вати негативні стереотипи і ставлення до неповносправних людей в українському суспільстві. В ідеальній формі спосіб життя інвалідів повинен давати їм можливість максимально використовувати свої здібності без абияких зусиль і макси-мально наблизитись до повноцінного життя.  
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРОК ЗАКАРПАТТЯ  

Актуальність теми. Вважаємо її актуальною, оскільки на сьогодні все ще користується попитом поштове листу-вання у всьому світі.  
Мета дослідження: ознайомитися з поштовими марками світу, їх розвитком, дослідити поштові марки Закарпаття ХХ ст. Своїм завданням бачимо: висвітити історію виникнення та роз-витку перших у світі поштових марок; ознайомитись з основ-ними ознаками марок, їх класифікацією та виробництвом; про-аналізувати види поштових марок на Закарпатті; виявити особливості зображення, які характерні для них в період ХХ ст. на Закарпатті. 
Об’єктом дослідження є поштова марка взагалі. 
Предметом дослідження є марки, випуск яких присвя-чений або зв’язаний з подіями, природою або феноменами Закарпатського регіону за період ХХ ст. 
Виклад основного матеріалу. Поштова марка з’явилася на світ понад 170 років тому. Історики філателії відзнача-ють кілька ранніх проектів створення поштової марки. Але запровадження першої поштової марки, яка наклеювалась, пов’язують з ім’ям англійського поштмейстера Роуленда Хілла. Завдяки його наполегливості 6 травня 1840 р. в Англії увійшла в обіг перша у світі поштова марка, яка називалась «чорний пенні».  Філателістична історія Закарпаття хронологічно може бути поділена на десять періодів, а саме: – домарковий період (до 1850 р.); – австрійські випуски (1850-1871 рр.); – угорські випуски (1871-1918 рр.); – чехословацькі випуски (1918-1939 рр.); – випуск «Незалежності» (15 березня 1939 р.); – угорські випуски (1939-1944 рр.); – чехословацькі місцеві випуски (1944 р.) – Хуст, Берего-ве, Мукачеве; – випуски НРЗУ (1945 р.); – радянські випуски (1945-1991 рр.); – українські випуски (з 1992 р. дотепер). Першу поштову марку, призначену для Закарпаття, ви-пустила пошта Чехословацької республіки 22 жовтня 1928 року, де зображена дерев’яна церква в Ясінях. У 1936 році була випущена друга марка закарпатської тематики. Це бу-ло зображення Мукачівського замку «Паланок». З 1934 року в серії «Пізнайте свій край – пропагуйте його красу поштою» було видано 16 маркованих листівок із зображенням Ужго-рода, Мукачева, верховинської дерев’яної архітектури, ра-хівських гуцулів та «рускені з Невицького». Ліквідація Чехо-словаччини в березні 1939 року призвела до виникнення са-мостійної держави – Карпатської  України, яка проіснувала всього дві доби, а потім була приєднана до Угорщини. До першого Сойму Карпатської України, який мав відбу-тися 2-го березня 1939 року, пошта розділеної тоді вже Че-хословаччини, випустила марку аналогічну марці, випуще-ній у 1928 році з малюнком Струнківської церкви в Ясінях. На марці є вже напис – Карпатська Україна. У 1944 році на наявних угорських марках були зроблені надписи, надруки. Спочатку Чехословацькою поштою був зроблений напис ручним штемпелем чорною фарбою абре-віатури «ČSP» («Чехословацька пошта») і цифри року «1944». А трохи пізніше відбувся І З’їзд Народних комітетів Закарпат-ської України, де було прийнято рішення робити на наявних угорських марках згори надруки «Закарпатська Україна». На початку квітня Народна Рада Карпатської України оголосила конкурс проектів власної марки. Для друку було вибрано три з чотирьох представлених робіт ужгородського художника Тиберія Мошковича [6]. Це були марки доволі 
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невисокої якості номіналом 60 (червоноармієць), 100 (розі-рваний ланцюг), 200 (закутий кулак) [6]. Через недоскона-лість  друкарської техніки між ними зустрічаються й багато відхилень, варіантів, типів, що робить їх особливо приваб-ливими для спеціалізованої колекції [7]. Біля номіналів ва-люта не вказувалася, бо до листопада 1945 року на Закар-патті ходили як угорські пене, так і чехословацькі крони та радянські рублі. У червні було випущено нову серію з шести марок різно-го номіналу та кольору, але з однаковим графічним малюн-ком ужгородського філателіста А. М. Добея. Колір марок: жов-тий, сірий, зелений, червоний, синій та бурий [7]. Це була зірка, осяяна сонячним промінням. Їх було видано понадмільйон-ним накладом. Вони були випущені вже на вищому рівні. 15 листопада 1945 р. згідно з договором між СРСР і Чехо-словаччиною Закарпатська Україна увійшла до складу Укра-їнської РСР і на її території почала діяти загальносоюзна пошта.   За 45 років підрадянського існування було видано 123 конверти і 90 маркованих листівок, що тематично торкали-ся нашого краю. 
Висновки. Отже, ми дізнались про головні ознаки, види, історію виникнення та розвитку поштових марок у світі. Че-рез те, що Закарпаття перебувало під владою різних країн, виконувались відповідні державні поштові марки. В ХХ ст. територія теперішньої Закарпатської області встигла побу-вати у складі Австро-Угорщини, Чехословаччини, Радянсь-кого Союзу та України. Безперечно, це вплинуло на розви-ток поштових марок нашого краю.  
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. «Intro to Ukrainian Philately» – короткий огляд історії української філателії, підготовлений Інґертом Кузичем (англ. Ingert Kuzych) на сайті Українського філателістичного і нумізматичного товариства США)(англ.) 2. Петрецький В. Поштові марки Закарпатської Украї-ни // Советский коллекционер. –1984. – № 21. (рос.) 3. Каталог марок Карпатської України 1939-1945. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. jaypex.com/ Exhibits/C-U/  
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Актуальність дослідження. Невід’ємною частиною мис-тецтва є плакат. Він перейшов до розділу художніх творів. Історія плаката пов'язана з процесами, що відбувалися в со-ціальному середовищі. Художники моментально реагували на це, і випускали в світ нові, крокуючі в ногу з часом твори.  Розвиток українського екоплаката набирає обертів. На теперішній час створюються різні організації, спілки, розви-ваються мистецькі заклади, проводяться різні фестивалі, виставки які оцінюються на міжнародному рівні. Разом з цим у Закарпатській області екоплакат є мало використову-ваним продуктом. У Закарпатті лише навчаються розрізня-ти якісний екоплакат від неякісного, ефективний від не-ефективного, тому наукові дослідження проблем розвитку екоплакату та розробка шляхів їх вирішення сьогодні є над-звичайно актуальними, необхідними для покращення еко-ситуації нашого регіону. Об’єктом даного дослідження ви-ступає екоплакат, предметом – історія розвитку екоплаката та основні його елементи (техніка виконання, композиція, шрифти, колір). 
Мета дослідження. Основними завданнями досліджен-ня є: вивчення історії екоплаката; аналіз екоплакату як су-

часного способу подання інформації; визначення сучасних критеріїв та вимог до розробки ефективного екоплаката; аналіз стану та перспектив розвитку екоплаката на Закарпатті. 
Виклад основного матеріалу. В результаті дослідження історичних аспектів екоплакату, ми визначили основні ета-пи його розвитку в Україні. На ранньому етапі (20-ті-поча-ток 30-х років ХХ ст.) розвиток екоплакату на теренах Украї-ни був майже неможливий через жорсткий диктат радянсь-кої держави. Згодом, після послаблення політичного тиску та загострення екологічних проблем, суспільство звернуло увагу на важливість його створення та використання. Після Чорнобильської аварії історія світу розділилася на 2 періо-ди: до і після аварії. Було створено різні екологічні організа-ції, вони стали активніше захищати природу, боротися із за-брудненнями. Ці процеси, відповідно, активізували сферу соціальної реклами, зокрема і плакатної.  Сучасний екоплакат – мистецтво, роль і значення у сус-пільстві якого важко переоцінити. Розробка ефективного плакату вимагає дотримання ряду умов, принципів, визна-чених нами у рамках дослідження. Це і помітність на відста-ні, зрозумілість, лаконічність, образність, креативність, ви-користання художньої метафори, грамотна побудова компо-зиції тощо. Для текстової складової важливим є шрифт, роз-ташування, колір.  Дослідження соціальної реклами у Закарпатській області показало її низький якісний рівень. Причин цього є чимало, від недостатнього інформування населення у системах ма-сової інформації про жахливий стан довкілля до власне бай-дужості самих людей до проблем екології. Якщо хтось і хотів би займатися створенням екоплакатів, то виявилося б, що це невигідно і з економічної точки зору, і тому що їх мало кому потрібно. А з цього випливає: немає попиту, то не буде і продукту. В регіоні взагалі відсутній авторський екоплакат з якоюсь оригінальною ідеєю. Дизайнери-професіонали вза-галі наче не знають про екологію, що є абсурдним з теперіш-нім її станом в області. Деякі спроби окремих організацій та їх дизайнерів до-нести інформацію через екоплакат у нашому регіоні не є вдалими як з точки зору ефективності соціальної реклами, так і з мистецької точки зору. Очевидним є факт: у виробни-ка нема потреби створити дійсно якісний продукт. Він не проявляє достатньо своєї авторської уяви. Плакати створю-ються без попереднього аналізу ситуації в регіоні, без теоре-тико-методичної підготовки дизайнерів до розробки соці-альної ректами, без вивчення психології сприйняття реклам-ного звернення. Плакати розроблляються на основі застосо-вування лише елементарних структурних одиниць компо-зиції плакату. Суттєво знижує дієвість впливу таких екоплакатів непе-реконливе попередження або заклик до збереження приро-ди. Очевидним є те, що такі заклики у екоплакаті, до того ж прикрашені чудовою фотографією лісу чи якоїсь милої тва-ринки, не викличуть належної реакції у споживачів.  Дизайнери аналізованих плакатів прагнуть бути у першу чергу просто художниками, чудовими ілюстраторами, що при цьому не створюють вплив, не керуються метою досяг-нути певний соціальний ефект (в даному випадку – замис-лення людей над гостротою екопроблем та підвищення ак-тивності щодо їх подолання). Результат – велика кількість недоречних, неефективних екоплакатів. Художник-графік повинен бути не лише чудовим митцем, але разом з тим, він повинен бути і відмінним психологом, репортером, редакто-ром, журналістом, рекламником, соціологом і т.д. Відомо, що плакат – твір мистецтва, якому притаманні лаконізм зображальних засобів, динамічність і гострота композиції, декоративність. Плакат привертає увагу худож-ників розкріпаченням зображальної мови, можливістю пря-мого звернення до глядачів. Але для того, щоб стався діалог, плакат повинен відбити думку, що пройшла крізь внут-рішню сутність художника і зробити це в доступній, лако-нічній, символічній формі.  
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Дизайнер, для того щоб створити якісний екоплакт, на який люди звернуть увагу, повинен дізнатися, про що ті ж самі люди думають, чим вони захоплюються, який середній рівень освіти в тій місцевості, де вони живуть, тобто він має бути і пси-хологом і соціологом, людиною широкого спектра професій.  Для професіонала основне завдання – дослідити природ-ні явища чи фізичні об’єкти і перетворити їх на символи, знайти авторську графіку і створити візуальний образ про те чи інше явище або об’єкт.  В екоплакатах Закарпаття найчастіше можна побачити приємні образи, що є малоефективними. Значно дієвішими є зображення наслідків неправильної діяльності людей в природі. Використання жорсткого образу у екоплакаті ефек-тивніше впливає на людей, ніж у простому і навіть дуже змі-стовному плакаті. Метод застереження в екоплакаті пови-нен бути чітко продуманий. Буде неправильно, якщо глядач побачить у ньому жорстоку погрозу. Замість цього можна використати написи, що попереджають про наслідки, тих чи інших діянь, як для природи так і для винуватця цих діянь. Обов’язковою умовою для такого типу екоплаката є його правильне візуальне оформлення.  Якщо вже дизайнер дійсно хоче виразити свою думку, своє ставлення до проблем екології, то не зовсім доречно екоплакат виконувати саме на папері, на продукті вирубки лісів. Існує безліч інших методів створення якісної екологіч-ної реклами. Чому б не використати техніку колажу з різних шматків сміття чи предметів, які можна знайти під ногами, створити цікаву композицію і експонувати її. Так само можна створити арт інсталяцію, на тему захисту довкілля.  Відповідей на питання проблематики в екоплакатах багато, важливо те, хто їх почує, і візьметься за створення якісної продукції. На Закарпатті, вже зараз освічені люди порушують питання про жахливий стан екології, і важливо, щоб темпи їх освітлення не сповільнювалися. Отже, закарпатські розробники екоплакату мають вра-ховувати досвід зарубіжних провідних дизайнерів реклами, спиратися на найкращі світові зразки екологічних плакатів. 

На наш погляд, для створення плакатів, не слід обмежувати уяву двома вимірами простору чи статичною шаблонною ін-формацією. Необхідно мислити за рамками. 
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛЕСІ ПРИЙМИЧ  

Постановка проблеми. Леся Юріївна Приймич ‒ худож-ниця і педагог Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, член націо-нальної спілки художників України, яка весь свій талант, натх-нення, вільний час присвячує написанню картин. Творчий доробок ужгородської художниці Лесі Приймич значний і різноманітний. В її творах присутні ознаки різних художніх напрямків: постімпресіонізму, експресіонізму, неореалізму, однак в кожен з них твори не вкладаються повністю. Сьогодні мистецькі твори Л. Ю. Приймич прикрашають збірки різних музеїв, галерей та приватних колекцій Украї-ни, Хорватії, Польщі, Словаччини, Канади, США, Італії та в рідного Ужгорода. На жаль творчість художниці є мало до-слідженою, що й пояснює актуальність нашого дослідження.  
Метою дослідження є аналіз творчості Лесі Приймич: особливостей образного мислення та художньо-стилістич-ного мовлення. 
Виклад основного матеріалу. Приймич (Токарь) Леся Юріївна народилася 26 січня 1968 року в місті над Ужем. На-вчалась в загальноосвітній школі №1 ім. Тараса Григорови-ча Шевченка, а згодом у 1983-1987 рр. – Ужгородському учи-лищі прикладного мистецтва на відділі «Художньої обробки дерева», яке закінчила з червоним дипломом. У 1987-1992 рр. продовжила навчання у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на кафедрі «Ху-дожнього скла», який також закінчила з червоним дипло-мом. З липня 1992 р. працює в коледжі мистецтв ім. А. Ерде-лі, де викладає з живопис на різних відділах,є завідувачкою цикловою комісією загальньо-фагових дисциплін. У 4 роки батько привів маленьку Лесю в студію образо-творчого мистецтва заслуженого учителя України – Золтана Степановича Баконія, де майбутня художниця закохалась у мистецтво. Ще у той час вона вирішила вчити дітей малюва-ти, на дитячий манер називаючи цю професію «Золтаном Степановичем». Саме тут, у студії З. Баконія, відбулись пер-ші пленери у художній кар’єрі авторки, в які «закохалась» на все життя.  Сьогодні творчість художниці розвивається за двома на-прямами: робота на пленері й робота в майстерні над тема-тичними композиціями. Джерелом натхнення для художни-ці є пленер: тільки тут художниця знаходить своє «я». Різні куточки нашої мальовничої країни зображено на її полот-нах, що разом створюють ауру нескінченності життя.«Кожен регіон цікавий посвоєму: це рельєф, кількість сонця, непов-торність ландшафту... Головне – відчути місцевість і знайти правильні композиційні прийоми побудови зображення.»  Леся Приймич є авторкою багатої кількості серій садів та різнохарактерних ужгородських пейзажів. Поштовхом до створення квітучих композицій став верховинський сад у Бистрому – рідному селі чоловіка. Мандруючи Закарпаттям, художниця з великою любов’ю оспівує гармонію поєднання архітектури і природи. Особливий настрій відчутний у її са-курових весняних композиціях, які мисткиня полюбляє пи-сати, виходячи на пленер. Вже багато років її найулюблені-шими місцями в Ужгороді є площа Масарика, вулиця Собра-нецька та площа Шандора Петефі.  З 1998 р. Леся Приймич активна учасниця обласних та всеукраїнських виставок. Її перша персональна виставка відбулася в галереї «Ужгород» у 2005 р. У житті кожного митця персональна виставка – важлива подія, здатна зміни-ти його життя. Це ніби вершина, якої ти досяг із якої відкри-

ваються нові творчі обрії. Шлях до неї буває іноді дуже дов-гим і звивистим часом ковзким і небезпечним, що не ска-жеш про творчу долю Лесі Приймич. Сьогодні за плечима ху-дожниці яскраві миті творчого зростання та велика кіль-кість виставок. Коло творцих зацікавлень Лесі Приймич охоплює різно-манітні жанри і стилі живопису. Сьогодні її твори зваблю-ють глядача життєвою енергією, яку вона майстерно пере-дає у кольорових імпровізаціях. Вміння бачити гармонію та красу у будь-яких фрагментах життя: від рідних вулиць Уж-города й буденності куточків Закарпаття до мальовничих українських краєвидів та сакральних композицій вирізняє її картини з-поміж інших митців Закарпаття. У камерних жи-вописних творах художниця із непідробною щирістю милу-ється життям у будь-яких проявах. В її творах присутні озна-ки різних художніх напрямків: постімпресіонізму, експресіо-нізму, неореалізму, однак в кожен з них твори не вкладаються повністю. Це скорше синтез постімресіоністичного спостере-ження, абстрактно-експресивної колоритності та професійної композиційної побудови. Леся Юріївна Приймич з любов’ю зоб-ражує квіти, краєвиди Закарпаття, створює тематичні полот-на. Її роботи мають велику життєдайну силу, несуть могут-ній позитивний заряд, дарують нам щиру радість.  
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Висновки. Не випадково на композиціях Лесі Приймич домінують відтінки зеленого кольору – кольору життя, мо-лодості й сили. Мисткиня пробує себе в різних жанрах живо-пису, використовує різні стилі залежно від задуму та на-строю. Її мистецтво багатопланове за своїм композиційним і колористичним вирішенням. В кожній роботі частка її душі – щедрої , доброї, врівноваженої та мрійливої. 
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ЗА МЕЖЕЮ ПОВСЯКДЕННОСТІ: 

ТВОРЧІСТЬ ПАВЛА КЕРЕСТЕЯ В КОНТЕКСТІ  
«НОВОЇ ХВИЛІ»  Відомий у Європі перформер, режисер, аукціоніст, май-стер відео та інсталяції – Павло Керестей ‒ може похвали-тись ще й великою кількістю живописних полотен, з яких він і почав свій творчий шлях. Це чудові колористичні ком-позиції, що поєднують в собі абстрактні та фігуративні ідеї, наповнені емоційністю, експресією та водночас несуть у собі легку іронію і ліризм. Творчий шлях та і сама біографія мит-ця тісно пов’язані з часом, в якому він жив – закінчення «до-би» Радянського Союзу, творення нової держави та відкрит-тя для себе величезного і розмаїтого художнього світу за ме-жами «законсервованого» тоталітаризму [1, с. 355]. Павло Михайлович Керестей народився 20 серпня 1962 р. в місті Ужгород. У 1984 р. закінчив факультет інтер’єру та обладнання у Львівському інституті декоративно-приклад-ного мистецтва (сьогодні ЛНАМ – авт.).  Навчався разом з Олегом Тістолом, Миколою Маценком та Ігорем Подольча-ком (авт. – режисер, сценарист, продюсер, художник та кура-тор сучасного мистецтва). 

По закінченню навчання, два роки відслужив у армії, а потім повернувся до рідного Ужгорода, де відразу розпочав активну творчу діяльність. У 1886 р. восени був співоргані-затором виставки разом з Михайлом Фрідманом та Олек-сандром Пузиханичем. У 1987 р. взяв участь у Республікан-ській молодіжній виставці в Києві. У тому ж році потрапив на пленер в Жденієво, де познайомився з Г. Вишеславським, С. Паничем, що були направлені попрацювати на Закарпат-тя, Т. Сільваші та Г. Якутовичем. Перед закінченням пленеру Т. Сільваші приїжджав подивитись на зроблену роботу та ус-піхи учасників. Талант та завзятість молодого Павла врази-ли Тиберія Йосиповича, тож Керестей отримав запрошення на весняний «Седнів’88». Художник брав участь також і в на-ступних славнозвісних Седнівських семінарах 1989 і 1991 рр. Як згадує куратор і засновник проекту Т. Сільваші, Павло Ке-рестей був однією з найяскравіших фігур на цих пленерах. Він виділився одразу тим, що швидко влився в роботу, вида-вав великі і якісні живописні полотна – цікаві експресивні композиції [2]. У його роботах проглядалась метафоричність абстрактного імпресіонізму, наповнена багатством відтін-ків, кольорових нюансів та  відчуттям просторовості. Схо-жих поглядів дотримувався й Марко Гейко – майбутній учас-ник «Живописного заповідника». Серед робіт, створених у Седневі у 1988 р., – «Ірис», «Дім, в якому ми живемо». У на-ступному заїзді 1989 р. Павло написав визначні для своєї по-дальшої творчої кар’єри твори, такі як «Сонце у келиху», «Бузок і гладіолус», «Темна ніч», «Сантиметри», «Арфи со-лодкі мотиви», «Реприза», а на «Седневі’ 91» – «Антитіла» [1,  с. 358]. З 1988 р. художник стає учасником майже всіх виставок, де експонувались твори нового українського мистецтва і од-ним з найяскравіших його представників. Так, він був учас-ником «Молодості країни» 1988 р. у Москві,  «Седнів’88» та «Седнів’89» у Києві, «Вавілон» в Палаці молоді у Москві, «Ук-раїнське малartтво», «Три покоління українського живопису 1960-1980» в 1990 р. у Києві та Оденсе (Данія), «Штиль» 1992 р.,  «Косий капонір» 1992 р. в Києві. Марат Гельман, по-чинаючий галерист, був вражений роботами молодих україн-ських митців, слава про які сягнула Москви, здивувала і збентежила столичне концептуалістичне середовище.  Особливо після виставки «Седнів’89» про «українську нову хвилю» заговорили всі критики та мистецтвознавці і виділили це явище як щось неймовірно сильне за енергією та самобутністю. Так, Марат Гельман вирішив створити про-ект «Вавілон», в якому взяли участь більшість провідних ху-дожників нового покоління українського мистецтва – Олек-сандр Ройтбурд, Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Арсен Савадов, Георгій Сенченко, Яна Бистрова, Валерія Трубіна, Василь Цаголов, Олег Тістол, Костянтин Реунов, Павло Кере-стей та ін. Виставка викликала неймовірний успіх: після неї «нова хвиля» остаточно зайняла свою нішу в загальному контексті східноєвропейського мистецтва. Після цієї події Гельман організував персональний проект Олександра Ройт-бурда, а вже наступним після нього стала витавка живопису-інсталяції Павла Керестея. Виставка «Косий Капонір» відкрилась у будинку київської військової фортеці-музею і стала чи не найпершою експози-цію, представленою у нетрадиційному «нехудожньому» про-сторі. Учасниками були одні з найцікавіших митців 1990-х рр. – Олег Голосій, Олександр Гнилицький, Олег Тіслол, Ілля Чіч-кан, Максим Максимов, Микола Маценко, Павло Керестей та ін. Серед представлених робіт – інсталяції, об’єкти з нетра-диційних матеріалів, які відкривали в українській художній практиці нові шляхи і нову художню мову [1, с. 154]. У 1986 р. його прийняли до молодіжної секції Спілки ху-дожників УРСР. Протягом 1986-1990 рр. паралельно з твор-чою роботою Павло Керестей працював за фахом в Ужгороді. Разом з Калманом Штихлайнтером  спроектували екстер’єр аптеки №1 на вул. Корзо, палац піонерів, палац спорту «Юність». Фінансова незалежність дозволяла йому вільно 
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займатись творчістю. Уже в 1989 р. став членом Спілки ху-дожників УРСР. Роки життя в Ужгороді були непростими: зіпсувались стосунки з родиною. Молодого художника вигнали із май-стерні, після чого він переїхав до Москви. Деякий час жив у сквоті на Фурманному провулку, де його прийняв давній друг Олег Тіслол. Потім мешкав у Костянтина Побєдіна, де Шерстюк звільнив для нього одну кімнату. Деякий час Кере-стей працював на вул. Софіївській, тут створив свою знакову роботу «Паркетчики». Творчість цього періоду позначена різноспрямованими пошуками, якими тоді жило все молоде покоління «нової хвилі» [1, с. 356]. Перша половина 1990 рр. сповнена «боротьби» ідей двох основних творчих груп. Одна – «Паризька комуна» – орієнту-валась на постмодерністичну еклектику, іронічну «деконст-рукцію» традиційних естетичних моделей, де перемішува-лись «високе» мистецтво з відверто популярним та масо-вим,  відображалась соціальна критика та критика культу-ри, де практикували нові форми висловлення – інсталяції, перформанси, об’єкти, відео тощо. З іншого боку – «Живо-писний заповідник» – група, що опановувала досвід модер-ністського живопису та абстракціонізму, що, починаючи з 1930-х рр., був категорично заборонений ідеологією Радян-ського Союзу. Для них у творчому процесі важливою була «чиста живописність» та взаємозв’язок кольору, фактури і простору.  Роботи молодого Павла Керестея опинились на перетині цих напрямів. Він експонував свої картини і разом з ідейними постмодерністами «Паризької комуни», а також з «живописними пластиками».  У 1992 р. на першій виставці «Живописного заповідни-ка» художник представив свої полотна. У роботах кінця 1980-х – початку 1990-х рр. відчувається живописність, при-таманна закарпатській школі живопису, засновниками якої були А. Ерделі та Й. Бокшай. У роботах Керестея відчутні нотки фовізму, інтерпритованої ліричної абстракції, постмо-дернізму. Композиції, створені на седнівських семінарах «Дім, в якому ми живемо», «Ірис», «Сонце у келиху», «Бузок і гладіолус», «Темна ніч», «Два сюжети», «Афи солодкої моти-ви» та ін., захоплюють своєю виразною живописною свобо-дою, складним та водночас гармонійним кольором, відкри-тим, дещо наївним поглядом на світ, автор часто вико-ристовує «дитяче» малювання, що межує з орнаментикою [1, с. 358]. Динаміка малюнку дозволяє полотну дихати, пульсувати, рухатись. Художник використовує в своїх ро-ботах певні сюжетні мотиви, фрагменти фігуративу, які мо-жуть бути виконані в зовсім іншій стилістиці – все це від-повідає духу постмодерністської естетики.  У картинах Керестея змішуються як прийоми вільної аб-стракції, так і сюрреалістичні мотиви, іноді з вкрапленнями абсурду, про що свідчать полотна «Арфи солодкі мотиви» 1989 р., «Атлантида» 1990 р., «Дзеркало» 1993 р. і ін. У ран-ніх роботах найяскравіше виражена дитяча щирість, поетич-ність та іронія. Сьогодні картини Павла Керестея періоду становлення та пошуку вже є частиною української історії мистецтва. Вони зберігаються в колекціях Державного Ро-сійського музею у Сант-Петербурзі, в Сумському художньо-му музеї, в колекції М. Гельмана, в Центрі сучасного мисте-цтва «М’АРС» у Москві та ін. [1, с. 359]. На початку 1990-х Павло Керестей розпочав експеримен-тувати з протилежними живопису концептуальними прак-тиками. Так, у 1990 р. він створює концептуальну інсталя-цію «Художнику, намалюй мені картину». Ідея полягала в то-му, що за ініціативи художника десять різних митців написа-ли десять копій з репродукції відомої картини Караваджо «Нарцис біля струмка». У експозиції вони були розташовані поруч і склали собою новий твір. Виникає питання: хто ж на-справді є автором? Це міг бути Караваджо, але ж роботи пи-сав не він. Це могли бути також десять запрошених худож-ників, які виступали лише як копіїсти, адже ідея задуму на-лежить іншому. Питання, на які провокує інсталяція більш ніж актуальні. Поняття «авторства» набуває нового змісту, 

адже саме ідея, несподіваність бачення, мислення та ракурсу теми стають найбільш запитуваними в культурі. У 1992 р. були показані дві виставки нового українського мистецтва у Мюнхені (Німеччина): «Postanasthesia» у Kun-sthewerkstatt Lothringerstrasse та «Діалог з Києвом» у Villa Stuck. Після цього, у січці 1993 р. Керестею прийшло запро-шення до співпраці від Романа Шупера. І вже в кінці цього року художник переїхав до Німеччини і почав роботу. Згодом він працював і як галерист, куратор та дилер, «граючи» всі ролі одночасно. Протягом 1994–1997 рр. він продовжував приватну ініціативу культурного обміну між містами-побра-тимами – Києвом та Мюнхеном. У галереї по черзі виставля-ли свої роботи Павло Маков, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Микола Маценко, Олег Тістол, Ігор Подольчак спільно із художниками з Мюнхена, Лондона, Берліна, Нью-Йорка. У такий спосіб галерея ставила за мету просування творів «східноєвропейських» авторів, які після розпаду СРСР привернули до себе неабияку увагу.  У цей час Павло Керестей працював спільно із художни-ками Крістіаном Хільтом та Сюзанною Клаузен. На жаль, ця робота тривала лише декілька років. У 1996 р. галерея при-пинила своє існування. Ідеї художників розходились з погля-дами власника, для якого галерея була комерційним підпри-ємством. Для митців в першу чергу це був майданчик для нових творчих стратегій, аналізу художнього процесу, для пошуку нових імен. Художники залишили назву галереї для їхньої колаборативної практики. «Szuper Gallery» – це інсти-туціональна практика; постійно діючий з середини перфор-манс, з постійною мутацією тактики, «субверсивна» опози-ція, амбівалентна гра з інституціями контролю, із мас-медія-ми, із світовою фінансовою машиною, з ринком індустрії су-часного мистецтва. Пізніше у своєму відеоперформансі «Ре-петиція. Проба Szuper Gallery» 2003 р. Керестей та Клаузен «розкажуть» про деякі перипетії довкола галереї. У цьому про-екті зіграли українські актори Ю. Ростальний та О. Галандін.  Це відео було показано і в Україні на виставці «Орієнта-ція на місцевості» у Національному художньому музеї в Киє-ві. Проблеми творчої еміграції та праці наших художників за кордоном, що були підняті в проекті, звучали досить акту-ально. Сам же Павло каже, що ніколи не бажав еміграції, про-сто коли його попросили бути корисним у Мюнхені, він по-годився. «Контракт на роботу із Szuper Gallery  я підписав уже сам із собою у 1996 р., після банкрутства галереї. До тих пір знаходився на візі як художник, із усіма “привілеями”», – згадує Керестей. Незвичайний творчий проект Павла Керестея та Сюзан-ни Клаузен «Szuper Gallery» з 1996 р. почав здійснювати свої акції, перформанси в Мюнхені, Цюріху, Нью-Йорку, Ванкуве-рі, Торонто, Барселоні, Гельсінкі, Бремені, Берліні, Женеві та Лондоні, де зараз мешкають художники. Темами їхніх робіт виступають взаємини мистецтва та капіталу, мистецтва та соціального середовища, місце та участь художника в сучас-ному світі. Мистецтво у творчості Керестея та Клаузен ви-ступає як «точка напруги», що провокує глядача задуматись над тими чи іншими стереотипами сприйняття і поведінки, пропонує побачити ситуацію з іншого боку. Одна з таких акцій «Поліція» 1997 р. сталась у «Pudel Club» у Габзбурзі в закладі, що розташований у небезпечно-му районі міста, де відбуваються постійні сутички меш-канців з органами правопорядку. Акція полягала в тому, що художники, зайшовши до клубу, прямо на танцмайданчику почали перевдягатись у поліцейську форму, а потім пили пиво та танцювали разом з відвідувачами. Тим самим вони закликали до «скасування» протистояння між поліцією та молоддю. Одним з найбільш відомих став проект «LIFEARCHIV» 2007 р., що був реалізований у адміністративно-громадській установі Мюнхена – Kreisverwaltungsreferat, яка займається питаннями імміграції, роботою з іноземцями. Художники створили інсталяцію у вигляді прозорого ліфта, що рухався у просторовому фойє будівлі. Кожного вечора протягом де-
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кількох місяців у цьому ліфті відбувались презентації фото-графій, читання текстів, покази відео тощо. Скляна прозо-рість ліфта тут є символом «прозорої» діяльності державних структур. Пізніше критик Дроті Ріхтер назве проект прикла-дом «упровадження мистецтва в адміністративну устано-ву», що є взірцем сучасної «політики мистецтва» та вихо-дить у реальний суспільний простір, гуманізує його, а також є прикладом «політичного мистецтва», коли до діалогу за-лучається апарат держави, громадське суспільство та вільні погляди художників [1, с. 365–366]. Однією з постійних тем «Szuper Gallery» залишається те-ма еміграції. У перформансі «Work, Arbeit, Робота» 2007 р. у Лондоні митці показали художників, які приїхали з різних країн, у трансформованому дзеркалами просторі, де вони розповідали про роботу. Подібні практики не є характерними для українського мистецтва. Досвід Павла Керестея дозволяє перейти до зов-сім інших способів розуміння творчості та вираження ідей – як громадської акції, як дії, є цікавим та показовим [1, с. 366]. Протягом 2008-2012-х рр. Павло Керестей та Сюзанна Клаузен працювали разом з Мішель Середою над великим міжнародним проектом «Балет» (іл. 3), що був показаний у різних країнах світу:  Швейцарії, Канаді, Великій Британії. У 2012 р. програму «Балет» демонстрували у Музеї сучасного мистецтва у Пермі. Використовувалась експериментальна хореографія, деконструктивні тексти, написані Керестеєм картини – все це синтезувалось у складний дивакуватий об-раз, напружений і динамічний. Такою ж динамічною та непередбачуваноє є і сама «Szu-per Gallery», що постійно використовує нові форми вислов-лення, нову художню мову. Вона орієнтується і на соціальні практики, і на інтерактивне мистецтво, цікавиться аналі-тичними «дослідженнями» меж мистецтва, зіткнення видови-ща та концептуальності. У проекті «Szuper Gallery» розкрився синтетичний талант Павла Керестея. Тут він є і режисером, і актором, і концептуалістом, і сценографом, і автором текс-тів. Але в першу чергу він є художником, який творить. Тепер живопис Павла інший ніж наприкінці 1980-х – по-чатку 1990-х рр. Він найчастіше зображує дерева, гори, ске-лі, що в дечому нагадують театральні декорації. У галереї «Vozdvizhenka Arts HOUSE» у 2014 р. Павло представив свій проект «Szupernova». Проект цікавий тим, що з одного боку дозволяє відволіктись від реальності, а з іншого – занурює в реальність ще глибше, примушує побачити все під незвич-ним кутом – космічними масштабами і процесами, філософ-ським осмисленням. Палаючі зірки та падаючі астероїди, криваві відблиски і спалахи, що зображені на полотнах пере-творюються в колосальну енергію, яка вібрує. Естетика на-писання романтична та експресивна, з одного боку наївне очікування змін на краще, а з іншого – напружене кольорове звучання. Видовище катастрофи космічного масштабу дозволяє вийти за межі повсякденності і відчути величність і нескін-ченність космосу. Головне при цьому знаходитись на безпеч-ній дистанції від виру палаючих зірок, в такому положенні відстороненого зовнішнього спостерігача перебуває Павло Керестей, живучіи і працюючи в Мюнхені та Лондоні.  Сьогодні художник знов активно працює на українській арт-сцені. У творчості Павла поєднані символічність, плас-тичність художнього образу та соціальна мова. Він розпочав свій шлях декоративною бароковою абстракцією  в поєднан-ні з постмодерністичною наративністю і повернувся до фі-гуративного живопису після десятирічної перерви. Його роботи сповнені символізму і за своїм звучанням близькі до українського авангарду. У роботах відчутне дослідження художника свого внутрішнього «ландшафту». У картинах, створених за мотивами спільних перформан-сів з Сюзанною Клаузен та Мішелем Середою, Керестей зоб-ражує потужні крони дерев, між гілками яких проглядають-ся фігури дітей. Він піднімає проблему відчуженості та роз-

губленості людей, перед якими відкривається світ, але вони не в змозі віднайти своє місце. У 2017 р. Павло Керестей взяв участь у виставці фігура-тивного мистецтва «Лірика Карпат» у мистецькому центрі «Галерея Ілько». Художник представив частину полотен, що були створені для проекту «Балет» у 2012 р., де розповідає історію про дітей, які, рятуючись від чуми, пішли з міста в гори і оселились у печерах. В одному з інтерв’ю після ви-ставки Керестей розповів, що йому близька тема, над якою зараз працюють закарпатські художники – стан тривоги, кризи та жаху. У жовтні 2017 р. став членом журі Відкритого студентсь-кого конкурсу з живопису «Срібний мольберт». У рамках про-екту провів лекцію для учасників та гостей конкурсу, під час якої розповідав про проблеми, з якими найчастіше стика-ються художники. Досвідчений митець спробував переконати молодих художників у тому, що митець, в якого є ідея, не по-винен зважати ні нащо, тільки рухатись вперед і розвиватись.  
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Постановка проблеми. На зламі культурних епох, як правило, змінюються традиційні погляди на роль жінки в  культурі та мистецтві. Сьогодні актуальним залишається питання системного осмислення феномену жіночої творчос-ті, вказуючи на її вартість та художні особливості.  
Метою нашого дослідження є проаналізувати творчий поступ закарпатського «жіночого» професійного мистецтва та дослідити втілення  образу жінки в картинах ужгородсь-кої художниці Людмили Корж-Радько. 
Виклад основного матеріалу. Людмила Андріївна  Корж-Радько народилась 11 травня 1956 році в м. Печенга, Мур-манської області (Росія), в родині військових. У 1968 – 1975 рр. навчалась в Республіканській художній школі ім. Т. Шевчен-ка в Києві. Опісля, з 1975 по 1980 р.,  – навчається у Львівсь-кому державному інституті прикладного та декоративного мистецтва, на кафедрі художнього скла. Після завершення, п. Людмила їде за чоловіком, скульптором Богданом Кор-жем,  до Ужгорода.  В умовах різноманітних течій молода ху-дожниця   продовжила творити свій власний і оригінальний стиль. 1980-ті роки стали періодом остаточного формуван-ня індивідуального стилю Людмили. Вже у 1987 році худож-ниця стала членом Національної спілки художників України. Як справжня жінка, пані Людмила майстерно володіє  мистецтвом оспівувати найкращу половину людства.  Її творчість присвячена витонченому світові жіночих образів, де жінки посміхаються, кокетують, зваблюють, мріють, свят-кують, врешті, просто живуть своїм життям у фемінному світі.  Як правило, художниця звертається до жінки як до об’єкта, насамперед психологічного зображення, відстежу-ючи її настрої, хід думок, зміну почуттів.   Жіночі образи ху-дожниці густо замішані на вишуканій еротиці. У зображен-нях приваблює не стільки відверта голизна, скільки голизна деформована та напівприхована довгим «русалячим» волос-сям або незвичним вбранням. Матері, сестри, подруги, жін-ки на картинах Людмили швидше Єви, ніж спокусниці.  Жіночі образи Людмили Корж-Радько можна умовно по-ділити на дві групи – це одноосібні і групові композиції. Аналізуючи творчість мисткині, однофігурних композицій ми можемо типологізувати за категоріями: «жінка-настрій», «жінка-мати», «жінка-символ». Групові:  «подруги», «матері», і звісно «жінка  у відносинах з чоловіком». Відмінною рисою жіночих образів є їх сплощення. Індиві-дуальність кожної жінки розкривається за допомогою одя-гу, простору, а також «виправлених ліній», які надають об-разу характерні риси. У портретах практично не виражена індивідуальність персонажей.  Авторка відображає радше зовнішню ідеальність, знаходячи для цього краще висвіт-лення або ракурс. Особливо це помітно, на полотнах, де ху-дожниця намагається зобразити «жінку-настрій», за допо-могою кольору, положення тіла і сплетіння пальців, пані Людмила вміло передає душевний стан своїх героїнь («Без назви», «Передчуття щастя», «Самотність»).  До типу зображень «жінка-мати» відносимо серію робіт «Тайська мадонна І»,  де спостерігаємо сучасне трактування образу Богоматері. Художниця передає ідею не стільки че-рез зображення, скільки через пластику лінії та напругу ко-льору. Серія робіт «Намисто І»  – є прикладом творів, де зу-стрічаємо образи типу «жінка-символ».  Гнучка лінія конту-ру тіла і рук, що утворює зображення, не лише творить фор-му, а й підкреслює емоції.  Образ «жінки-подруги» бачимо в композиціях «Розмова», «Без назви», «Подруги», «Мінор», «Наречена», «Три сестри», «Розмова». За допомогою ракурсів, кольорових плям та 

структури композицій авторка робить спробу показати вза-ємовідносини жінок. У своїх композиціях мисткиня намага-ється зрозуміти й осмислити поведінку жінки сучасної епо-хи. Художниця створює узагальнені образи, за якими, імо-вірно, приховані  риси різних жінок, які «підгледіла» у що-денному житті пані Людмила. Багатофігурні композиції із зображенням образу «жінки-матері» спостерігаємо у компо-зиціях «Гарячий серпень», «Сон по обіді», «Спогад «День на-родження», «Дитинство» тощо. Хоча у живописних творах художниці домінує жіночий образ, в окремих композиціях присутні й кілька чоловічих зображень. Яскравою ілюстрацією до типу з зображенням «жінка – чоловік» є твори «Гліцинія», «Серпень», «Дорога до-дому», а також ілюстрації до «Декамерону» Дж. Боккаччо. Центром композиції, як правило, є молода здорова жінка у вільному одязі, з розкішним волоссям – іноді томно-чарівна, іноді загадкова, іноді граційна, іноді неприступно-рокова, але завжди чарівна і миловидна. 
Висновки. Чудові жіночі образи – це лише одна з граней творчого таланту Людмили Корж-Радько. Вже сьогодні спад-щина заслуженої художниці України вражає своїми розміра-ми: живописні полотна, станкова та книжкова графіка, мо-нументальні вітражі і декоративні панно, колажі, офор-ти. Очевидно, що пані Людмила належить до тих митців, яким вдається створити власну концепцію світу і свій не-повторний органічний стиль. Однак процес становлення її творчої особистості, як неповторної індивідуальності, ще не до кінця з’ясований і потребує ґрунтовного опрацювання та введення у контекст загальноукраїнського розвитку обра-зотворчого мистецтва. 
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ТВОРЧІСТЬ В’ЯЧЕСЛАВА ПРИХОДЬКА:  
ВПЛИВ ХУДОЖНИКА НА ФОРМУВАННЯ  

МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 
 
Постановка проблеми. Як універсальна творча особис-тість народний художник України В. О. Приходько репрезентує найкращі вартості українського мистецтва. Він належав до ху-дожників, які усвідомлювали і цінували самобутність і ціліс-ність української культури, її великий духовний потенціал.   
Метою нашого дослідження є вивчення не лише творчої спадщини художника, але й педагогічної діяльності В. О. При-ходька. Вивчення обраної теми дозволить виразніше про-стежити мистецькі і педагогічні особливості його діяльності.  
Виклад основного матеріалу. В’ячеслав Опанасович При-ходько – яскравий представник закарпатської школи живо-пису. Свіжий неординарний погляд дозволяє побачити у но-вому світлі те, що, можливо, для декого стало звичним, бу-денним.  Його полотна – це пристрасна розповідь про минуле на-шого краю, яке хвилює його серце і уяву.  Герої його сюжет-них картин – люди працьовиті, чисті душею і помислами. Часто зустрічається образ закарпатської жінки, дівчата у барвистому національному вбранні. Натюрморти митця привертають увагу високими художніми якостями, вони ма-теріальні, барвисті і дзвінкі. Здебільшого композиції склада-ються з характерних традиційних речей побуту закарпатців, що насичує твори національними рисами. Любов до при-роди рідного Ужгорода, насолода його багатством і красою, передані у творах пейзажного жанру.  Вагомими є здобутки В. О. Приходька в галузі графіки. Упродовж 20 років митець друкувався на сторінках закар-патської преси як художник-карикатурист. У 1960-1970-х роках з малюнками Приходька виходили найпопулярніші газети: «Молодь Закарпаття», «Закарпатська правда» тощо.   Дослідження підтвердило, що В. О. Приходько ‒ надзви-чайно потужний живописець, який поєднував у своїх робо-тах глибокий зміст, бездоганну колористику, експресивну художню мову, лаконізм і довершеність. Його палітра не-ймовірна: вміло підібрані фарби виражають думки, а коло-рит, наповнений емоційною напругою, – захоплює і поло-нить глядача.  Шляхетна, інтелігентна, глибока, надзвичайно талановита людина, В’ячеслав створював полотна, в яких ко-лір звучить як поліфонічна класична музика, полотна, що не-суть потужну позитивну енергетику, гармонізують простір.  Здобутками художньої творчості В’ячеслава Приходька слід вважати його педагогічну діяльність. У 2004 році ми-тець розпочав педагогічний шлях в Закарпатському худож-ньому інституті, викладаючи чотири предмети: рисунок, живопис, профмайстерність та проектування. Дуже скоро Приходько став улюбленцем колективу і студентів. Став ав-торитетним викладачем, який глибоко знав свій предмет і майстерно його викладав, відчував наміри і прагнення мо-лоді, мотивував, пробуджував у студентах внутрішнє бажан-ня оволодіти знаннями.   У своїй діяльності педагог завжди використовував інди-відуальний підхід до вихованців. Професійні компетент-ність та майстерність, а саме знання методики, психології та педагогічна техніка були  невід’ємною частиною  навчаль-ного процесу. Більшість вихованців В. О. Приходька пішли по стопах свого викладача й реалізовують себе як живопис-ці та викладачі, беруть активну участь у різноманітних ви-ставках. В їхніх роботах простежується навіть стиль худож-ника: багата, насичена відкритими кольорами палітра, сти-лізація й узагальнення живописних зображень без зайвих деталей. Це ж і не дивно, тому що саме В’ячеслав спонукав обрати своїх студентів творчий шлях. 

Серед його вихованців Петро Ряска, Завадяк Сергій, Су-прунюк Богдан, Поп Владислав та Кополовець Лілія. Проте першим учнем був син Едуард. Живі за емоційніс-тю і настроєм полотна Едуарда нагадують не лише техніку виконання  батька, але й змістовну наповненість. Взяти, до прикладу, хоча б «Ехо минувшини» (2011 р.), «Передбачення зими, очікування» 2011 р. – спілі дині на селянських возах, дерев’яні стільчики доносять подих минулого.  У пам’яті своїх вихованців він залишився тактовною, ро-зумною, справедливою людиною, яка завжди повністю від-давався роботі. Він був взірцем, старшим товаришем,  улюб-ленцем колективу і студентів. З глибокою пошаною  про В. При-ходька згадує Л. Кополовець: «В’ячеслав Опанасопич, насам-перед, – чудова людина, чуйна, розважлива, тактовна і спра-ведлива. Наш викладач завжди повністю віддавався роботі, ніколи не нав’язував своєї думки.  Ми часто експерименту-вали з матеріалом в живописі. Перепробували всі техніки щоб кожен з студентів «знайшов себе». Малювали не лише на полотні, а й на картонах, деревині різноманітними фар-бами, включаючи  різні текстури, ефекти». 
Висновки. Протягом усього життя відомий живописець був переконаний, що найважливіше у житті митця – худож-ня чесність, відданість мистецтву, високому, безкомпроміс-ному, а ще творча спрямованість до самовдосконалення. Тво-рення та й власне проживання самого життя полягає у тому, що творчість і є суть життя: живеться так, як твориться, а твориться так, як живеться. Жоден з митців не був би особ-ливим, коли хоча б на мить вони зрадили власному «я». 
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НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРУ ДЛЯ МИСТЕЦТВА 
У ТВОРЧОСТІ «ВІДКРИТОЇ ГРУПИ» 

 
Постановка проблеми. Основними формами, в яких від-бувається розвиток сучасного мистецтва, є діяльність різно-манітних мистецьких напрямків, стилів, груп та об’єднань митців, арт-центрів, галерейна і виставкова діяльність, а та-кож неформальні галереї – явище, яке стало поширеним у сучасному мистецтві.  
Метою нашого дослідження є аналіз проекту «Відкрита галерея» об’єднання «Відкрита група» як приклад різновиду неформальних галерей та неформального виставкового простору.  
Виклад основного матеріалу. Творча практика і сама структура колективу «Відкрита група» являють собою но-вий і досить симптоматичний для України тип мистецької формації. Основоположний принцип їхньої роботи озвуче-ний вже в самій  назві. Художники «Відкритої групи» пред-ставляють нову генерацію мистців, які своєю активною ку-раторською діяльністю засвідчують, як необхідно й можли-во долати централізацію мистецького середовища, брак мистецьких інституцій та галерей, завдяки власній іні-ціативі й пошукам і втіленню альтернативних можливостей. На момент створення у 2012 році до складу «Відкритої групи» входили п’ятеро художників з різних міст західної України  – Євген Самборський, Антон Варга, Юрій Білей, Пав-ло Ковач, Станіслав Туріна (сьогодні всі, окрім Євгена Сам-борського).   Проекти  мистецького об’єднання поділяються на тим-часові та довгострокові. Довгострокові проекти: «Відкритий магазин», «Паспорт об’єкту» та проект «Відкрита галерея», з якого реалізовано 11 галерей. У галереях «відкритість» про-являється у виборі територій для реалізації проекту поза звичних стін музею чи галереї.  «Проект “Відкрита галерея” реалізується на територіях відомих, малознаних і тих, що знаходяться поза контекстом українського мистецького середовища. У просторі реальних міфів, міфів – реальних галерей: тих, які ніколи не існували, тих, документація яких була втрачена», – зазначено у кон-цепції проекту. У своїх художніх пошуках художники насамперед дослі-джують простір: як категорію виміру та як певне обмежене чи необмежене середовище, в якому і з яким вони працю-ють.  Учасники «Відкритої групи» розглядають галерею як умовне позначення будь-якого простору навколо художни-ка. Зробивши пересувну галерею, вони щоразу змінюють простір, опановуючи його заново й не залежачи від обме-жень стін «штучних галерей». Митці розвивають проблему уявного й можливого. Працюючи в умовному просторі з «не-видимими»  стінами, вони підривають концепцію галереї як комерційної інституції, виводять функціонування виставко-вого приміщення на рівень ленд-арту,  ставлячи цим основ-не запитання, що є об’єктом мистецтва.  Сьогодні з циклу «Відкрита галерея» реалізовані такі проекти: 1. Галерея 550 кв. метрів реалізована 19.10.2012  р.  під час перебування групи на резиденції Granny Hall. 2. Галерея з видом на ліс реалізована 18.10.2012 р. під час перебування групи на резиденції Granny Hall. У лісопо-садці біля с. Самійличі, Волинська область, Україна. 3. Галерея на площі Арсенальній реалізована 08.09. 

2012 р. була створена рамках тижня актуального мисте-цтва у Львові. 4. Галерея Тиса реалізована 21.08.2012 р. знаходиться на березі р. Тиса (біля м. Виноградів, Закарпатська область, 

Україна. У рамках локального фестивалю сучасного мисте-цтва «Креденс 2012. 5.  Галерея «Два» реалізована 20.08.2012 р. Знаходиться біля г. Чорна Гора, на березі р. Тиса, Закарпатська область, Україна. 6. Найбільший немирівський арт-цент реалізована 19.10. 
2012 р. 8-ий Міжнародний фестиваль ленд-арту «Аплікація духу. Міфогенез 013». Вінниця. 7. Галерея «19» реалізована 19.10.2012 р. у муніципаль-ній галереї в  Луцьку. 8. Всередині реалізовано 19.07.2012 р. Реалізовано в рам-ках 4-го міжнародного фестивалю мистецтв Франко-місія. 9. Галерея на відрізку дороги реалізована 22.08.2014 р. була створена в рамках фестивалю «Креденц», в околицях Відпочинкового табору «Скалка», Кам’яниця, Ужгородський район, в серпні 2014 р. 10. Галерея на відрізку дороги 2. Р. Стрий-Азовське море 
реалізовано 12.09 2014 р. 11. Проект «Ключі від галереї» реалізовано 16.12. 2012 р.  За такий короткий термін співпраці митці взяли участь у масі різноманітних проектів й виставок. Довгостроковий і технічно складний проект «Ars longa vita brevis» у 2013  році  був відзначений спеціальною  премією PinchukArtPrize. У травні 2015 р. митці представили Україну на Венеціансько-му бієнале. 

Висновки. Підсумовуючи, можемо зазначити, що розви-ток мистецтва можна побачити не тільки у галереях та у всі-ляких інституціях, а й у новому визначенні виставкового простору, в проектах «Відкритої групи», адже новий час по-требує нових ідей.  
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ПРОБЛЕМА ІСТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ  
У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА СОВИ 

 
Постановка проблеми. Життя і діяльність відомих лю-дей краю, зокрема таких, як Петро Сова – видатний вчений, історик, археолог, краєзнавець, організатор музейної справи на Закарпатті, завжди цікавлять суспільство, яке дбає про своє майбутнє, оскільки воно – майбутнє – передбачає добре знання минулого.  
Мета роботи: дослідити життєвий шлях та діяльність видатного краєзнавця і археолога Закарпаття Петра Сови, узагальнити праці вчених та дослідників про нього, проана-лізувати найвідоміші дослідження автора про Ужгород і замки Закарпаття. 
Виклад основного матеріалу. Петро Петрович Сова – громадсько-політитчний діяч, краєзнавець, міський голова Ужгорода і мій прадідусь, про котрого в родині повсякчас згадується, котрого памʼятаємо і шануємо. Він ніколи не ви-ходив з дому без краватки або елегантного метелика, а його друзями були найіменитіші закарпатці, серед яких худож-ники Адальберт Ерделі й Андрій Коцка, біолог Олександр Грабар, юрист Сергій Стасєв, керівник Закарпатського на-родного хору Петро Милославський, родини Гошовських, Пелехів, Черніїв, Лугових. Він майже 20 років працював у міській управі, завідуючи комунальним господарством міс-та, особисто тримав на контролі зведення району Галагов, переймався благочинністю і розвитком освіти, а ще – мріяв одного дня заснувати музей Ужгорода, експонати якого де-монстрували б людям, наскільки древнім і гарним є наше місто. Всі свої археологічні знахідки, світлини, записи й за-мальовки він заповів передати до краєзнавчого музею, де нині шанобливо зберігають пам'ять про свого колишнього керівника. На знак поваги до цієї непересічної особистості міська влада вирішила відзначити Петра Сову, посмертно присвоївши йому звання «Почесний громадянин міста Ужго-рода». Петро Сова увійшов в історію Ужгорода, Закарпаття і України як видатний вчений, історик, археолог, краєзна-вець, організатор музейної справи на Закарпатті. У коло його наукових інтересів входили археологія, історія, приро-да, краєзнавство. Спадщина його становить 10 книг (істо-ричних нарисів, оповідань і розповідей), понад 230 статей і публікацій, багату археологічну колекцію (понад 5 тисяч експонатів), велику фотозбірку – понад 200 одиниць. Петро Петрович часто друкується під псевдонімами Сова-Гмітров, Петр П. Сова, Петрович Петро, Попрадський Петро, П.С. У 1970 р. був головою громадської інспекції Закарпатської обласної організації Українського товариства охорони па-м'ятників історії та культури. З-під його пера вийшли книги про архітектурні пам’ятники Закарпаття, історичні памʼят-ники краю, будівельну архітектуру в Ужгороді та ін. Петро Сова вписав своє імʼя не тільки у музейну справу, але й у лі-тературу, історичну та археологічну науки України. Він дійс-но належить до когорти тих учених, які внесли неоцінений вклад у дослідження стародавньої історії, археології нашого краю, але радянська влада не хотіла належним чином оці-нити наукові, літературні й громадські досягнення цього ужгородського інтелігента старих часів. П. Сова у пресі та окремих виданнях неодноразово порушу-вав питання щодо захисту і збереження пам’яток історії та куль-тури, замків, палаців, городищ. Він не терпів байдужості, у всіх владних кабінетах підіймав питання реставрації і збереження скарбів народної пам’яті. Свого часу він зафіксував на плівку майже всі дерев’яні церкви Закарпаття, унікальні середньовічні промисли (Лисичівська гамора, водяні млини тощо). У спадщині П. Сови також велика кількість документів про охорону та збереження заповідних місць, унікальних природних пам’яток (зокрема, «Долина нарцисів», «Зачаро-ваний край»), які є актуальними і сьогодні. 

Широкому загалу Петро Сова більше відомий як пись-менник, краєзнавець, лінгвіст, природознавець. Натомість поза увагою залишаються його історичні та археологічні до-слідження, хоча і в цій царині він добився значних успіхів.  У 1935 році П. Сова видав російською і чеською мовами книжку «Ужгород. Довідник і путівник по столиці Підкар-патської Русі», насичену багатим статистичним, економіч-ним й історичним матеріалом [7, с. 9]. А 1937 року побачила світ фундаментальна праця «Прош-лое Ужгорода». Автор підкреслив роль міста в загальній історії «карпаторуського» народу, охарактеризувавши Ужго-род як «пращура карпаторуських міст», вивівши таку зако-номірність: «Занепад Ужгорода завжди несприятливо відоб-ражався на долі русинського народу під Карпатами, а його вивищення завжди означало для останнього національне піднесення». Також у своїх працях автор зробив акценти на вивченні історії мадярів, дослідив історію виникнення міста і його назви, описав історичні етапи його становлення, що супроводжувалися різними правліннями. Зокрема, автор за-значає: «Першопочатки Ужгорода, над яким пронеслися бурі цілого тисячоліття, губляться в тумані доісторичних часів. Знахідки в Циганівцях, Холмоку й інших селах свідчать про те, що околиці міста були населені уже в епоху бронзи. На момент вторгнення мадяр наприкінці ІX століття після Різд-ва Xристового в пошуках нової батьківщини на придунай-ську рівнину Ужгород був столицею князя Лаборця і, за безі-менним мадярським літописцем XII століття Аnonymus-ом, – був першим замком, підкореним ними ніби-то навіть без бою». Написана на величезній кількості джерел, книга і по-нині лишається неперевершеною. На думку Сергія Федаки, «нинішні краєзнавці п’ють з криниці, викопаної П. Совою». 
Виновки. Отже, Петро Сова увійшов в історію Ужгорода і України як видатний вчений, історик, археолог, краєзна-вець, організатор музейної справи на Закарпатті, який у сво-їх публікаціях, у пресі та власних виданнях неодноразово порушував питання щодо захисту і збереження пам’яток історії та культури, замків, палаців, городищ; широкому за-галу Петро Сова більше відомий як письменник, краєзна-вець, лінгвіст, природознавець.   
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ЗМІШАНІ ТЕХНІКИ  

У ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЗАКАРПАТТЯ   
Актуальність дослідження. У світі мистецтва постійно відбувається розвиток чогось нового. Цьому сприяють сво-бода у засобах зображення, пошуки нових рішень компози-ції, доступність матеріалів та інструментів, технологічна простота і т. д. У сучасному мистецтві поширення набули методи поєднання різних традиційних технік.  Змішана техніка – не новий метод у мистецтві, художники завжди експериментували з різними його прийомами. Як най-вільніша з усіх видів живопису, змішана техніка не має чіт-ких правил і установок, які матеріали використовувати, як їх застосовувати і в якій послідовності. На практиці кожен ху-дожник – комбінатор, що розробляє свою власну методику.  Сьогодні все більше митців Закарпаття звертаються до технологічних експериментів у своїх роботах. Успішна реа-лізація таких експериментів вимагають не лише значного практичного досвіду художника, але й глибокого наукового осмислення специфіки застосування змішаних технік у жи-вописі. Саме тому дослідження змішаних технік в регіональ-ному мистецькому осередку Закарпаття сьогодні є важ-ливим та актуальним.  
Виклад основного матеріалу. Основними завданнями даного виступили дослідження є аналіз використання змі-шаних технік в живописі; походження та матеріали, їх вико-ристання та вплив у сучасному мистецтві, зокрема, у роботі закарпатських художників. Відповідно, об’єктом досліджен-ня є роботи сучасних закарпатських художників із застосу-ванням змішаних технік; предметом – матеріали і техніка виконання робіт. Змішаною вважається техніка живопису, в якій застосо-вуються різні матеріали в різних співвідношеннях. Основою можуть служити рельєфні акрилові пасти, фарби (акрил, масло), сусальне золото або поталь (імітація сусального зо-лота), дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, ювелірні вироби або біжутерія. У переносному розумінні змішана тех-ніка – це індивідуальний почерк руки художника. Мистецт-во передачі абстрактного та фактурного об’єму в живописі повʼязане з використанням матеріалу з яким працює худож-ник. Завдяки гармонії кольорів і їх правильному співвідно-шенні із загальним тоном, виходить цікаве зображення самої композиції. Наприкінці ХІХ і ХХ ст. змішана техніка найбільш прий-нятна як у пошуках нових форм і засобів вираження в живо-писних експериментах, швидкого письма («аля-прима», в етюдах, ескізах), так і в завершених творах, декоративних сполученнях матеріалів пастозної чи акварельної тонкості нанесення. На той час розвиток та вдосконалення технік в живописі сприяло виникненню нових прийомів та експери-ментів. Для цього художники почали вдаватися до різних винаходів, застосовуючи підручні матеріали чи поєднання деяких видів фарб у своїх роботах. З XV ст. стає популярною техніка живопису масляними фар-бами; у XX ст. з'являються синтетичні фарби з єднальною речо-виною з полімерів (акрилик, винилик та ін.). На рубежі XIX – по-чатку XX ст. була освоєна і належним чином оцінена техніка на-несення широкого мазка, нерівного шару фарби, обробка різ-цем, а також залишення необробленого місця. Ця техніка скла-дає «відкритий» вид фактури. «Відкрита» техніка вказує на особливу манеру виконання, темперамент і експресивність ав-тора, який створював свої твори.  Художники XX ст. проводять багато експериментів для до-сягнення складнішої фактури твору. Вони поєднують різно-рідні матеріали в скульптурі і живописі, використовують ко-лаж, відбитки тканин, листя дерев, трав та ін.  

Використання одночасно декількох художніх технік – це насамперед творчий пошук майстра. Таким чином в наш час створюються нові ексклюзивні речі, декоративні покриття, художні твори що запам’ятовуються, надають простору неповторність та індивідуальність. Аналізуючи роботу з використанням змішаних технік, ми розкриваємо перед собою художній твір з декількох сто-рін. У поєднанні матеріалів закладені ремісничі знання і на-вички: як можна використати ті або інші фарби, ґрунти, основи, щоб створити якісний живопис, який міг би проісну-вати довгі роки. За станом живописної поверхні картини можна судити про схильності художника до використання тих або інших матеріалів, властивих йому прийомах роботи. Але в той же час, працюючи тими або іншими матеріалами, враховуючи їх особливості, художник підпорядковує їх вті-ленню свого задуму, він попереджує результат – художній образ. Значить, фактура не зводиться до навичок ремесла, вона носить творчий характер. Художник бачить свій задум не лише в композиційній побудові, колористичному рішен-ні, але і в конкретній матеріальній формі. Оцінюючи, на-скільки змістовна сторона художнього твору урівноважена і підтримана красивою і виразною технікою, доцільністю фактурних рішень, можна визначити рівень майстерності художника. Серед закарпатських художників, які використовують змішані техніки, найвідомішими є: Золтан Мичка, Борис Кузь-ма, Андрій Іванчо, Дмитро Ковач, Петро Ряска, Сергій Біба. Рамках дослідження ми розглянули особливості використан-ня змішаних технік у роботі Бориса Кузьми і Золтана Мічки.  Борис Кузьма у своїй творчості відомий передусім як графік та архітектор. У своїх роботах він використовує елементи архі-тектури, живопису, власне рисування, штрихування, друкуван-ня, наведення ліній. Його графіка не тільки фактурна. Заверше-на робота зберігає стартову «монотипічну» основу, що просту-пає крізь тональну чи кольорову проробку, в якій беруть участь навіть срібна і золота фарби, що дуже важко використо-вувати грамотно. Основна техніка виконання на папері називається «мо-нотипією». Спочатку робиться відтиск на певній фактурі, яку створює сам художник на ДВП. Після відтиску робиться абстрактна фактурна сітка, структура якої віддрукується на папері. Ця сітка, за словами Бориса Кузьми, відіграє важливу роль, вона провокує художника до творчих пошуків та експери-ментів. Далі художник заготовляє для себе багато таких листів, які служать першим кроком для завершальної роботи. Але спо-чатку папір повинен добре просохнути, потім художник губ-кою забирає фарбу з місць, які йому потрібні. На тому місці за-лишається чистий папір із розтяжкою. Потім відбувається змо-чування паперу водою (ефект акварелі) і на ньому вже можна працювати шпателем, створюючи свої цікаві фактури. В ре-зультаті виходить цікавий рельєф, тобто сітка, яка була віддру-кована раніше. В кінці коли вже композиція практично готова, художник для узагальнення може використовувати ще й акри-лові фарби. Вони потрібні для узагальнення фонової частини.  Олійні фарби Борис Кузьма не використовує. З іншого боку, глянувши на роботи майстра, важко розгадати техніку і ма-теріали, якими він користується. Фактуру художник робить за допомогою гіпсових розчинів, перемішаних із клеєм. Як відзна-чив художник, якщо нашаровувати фарбу шар за шаром, відчу-вається об’єм і глибина. Також одне з важливих правил для Кузьми є композиція, яка створює певну рівновагу чи естетич-не враження, що по-різному впливає на людину. Як вважає ми-тець, у незавершеності є певна загадковість, інтрига, яка збу-джує психіку людини, а коли робота довершена, виконана з пе-ребільшенням, вона стає менш цікавою і бажаною для людей.  Для прикладу, Борис Кузьма проаналізував одну із своїх робіт «Композиція з червоним сонцем». В ній теж почалось все з монотипії, відтиснутий папір на фактурі, потім йшло нашарування фарби, була використана золота фольга, яка буває у рідкому та твердому стані, на закінчення акрил до-водить все до узагальненого висновку. 
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Змішані техніки на Закарпатті, на думку Бориса Кузьми, вперше були помітні у роботах художників-графіків. Вони експериментували з вирішенням композиції у своїх роботах, тільки віддавали перевагу кольору, об’єму, співвідношень холодних і теплих тонів і т.д. Пошуки Бориса Кузьми відбу-ваються на пленерах, де тривають пошуки більшості худож-ників. Золтан Мичка відомий на Закарпатті як художник-абстрак-ціоніст. У своїх роботах він майже завжди використовує зміша-ні техніки. Як в живописі, так і в змішаних техніках, основним завданням З. Мічка вважає правильний початок роботи. Все за-лежить від першого кроку художника, як він поєднає кольори, тональні поєднання чи малий предмет відносно великого і т. д.  Визначальними також є побудова, грамотна композиція і узагальнення цілого. З композиції починається техніка, і під композицію художник підбирає матеріал, який допоможе йому виразити свої задуми. Художники в 60-х роках виража-ли свої задуми за допомогою техніки лісирування. А вже в наш час більшості художникам притаманна пастозна техні-ка виконання, що виражає характер та індивідуальність кожного митця.  В першій половині 80-х років починає з’являтися рель-єфна техніка, більша увага приділяється фактурі. На думку Золтана Федоровича, фактура служить допоміжним матері-алом як у абстракції, так і в живописі – це пошук компози-ційного центру, пошук цілі, мети, що бере на себе всю увагу глядача. Також Золтан Федорович відмічає, що фактуру, перспективу, глибину можна вирішити завдяки поєднанню тепло-холодних співвідношень, світлотіні, лініям, що схо-дяться до композиційного центру, малого заднього плану відносно великого переднього. Проте на перше місце він відносить техніку лісирування. Саме завдяки нашаровуван-ню фарби на фарбу можна досягнути легкості і глибини в пер-спективі. Щодо поняття «незавершеності» твору художник міркує так: кожен етап роботи є завершеним, головне, що ми ставимо собі за мету, наприклад, можна двома лініями зробити і за-кінчити роботу, а можна цю саму роботу малювати і сто років, так і не закінчивши її. Тут все залежить від завдання, яке поста-вив перед собою художник. І тільки автор вирішує закінчена робота, чи ні. На основі аналізу робіт сучасних закарпатських митців та результатів проведеного інтерв’ювання деяких з них мо-жемо сформулювати власні пропозиції про нові поєднання матеріалів, фактури та їх застосування, ефективне викори-стання інструментів. Так, для виконання роботи із викори-станням змішаних технік, перш за все, потрібен якісний ма-теріал, на якому можна працювати. Найкраще для цього ви-користовувати дошку або звичайний оргаліт, тому що він має товщину, яка сприяє виконанню роботи. Перед вико-нанням задуму необхідно приготувати ескізи, оскільки саме вони поетапно наштовхують художника до поставленої ме-ти у роботі.  Для створення майбутньої фактури найкраще підходить мішковина чи акрилова паста, мішковину можна легко прикрі-пити завдяки клею (ПВА), або прибити зшивачем прямо до оргаліту, а фактуру з акрилової пасти можна просто створю-вати завдяки мастихіну. Для змішаних технік живопису можна використовувати різні фарби, які створені на однаковій основі. Наприклад, гуаш та акрил. Ці фарби добре поєднуються між собою, що надає більше можливостей для експериментів. Також можна поєднати суміш клею, гуаші та акрилової пасти.  Кожен матеріал займає свою чітку позицію: паста по-трібна для фактури, колір для початкового тону роботи, а клей щоб надати плівку при висиханні. Перевага цього ме-тоду в тому, що плівку не можна буде вже розмити водою. Так, наносячи фарбу на фарбу, попередній шар вже не буде розтиратися. В результаті нашаровування з’являється про-зорість, наростає глибина та перспектива. Фарбу можна сильніше розбавити водою і при нанесенні притискати 

пензлик так, щоб вода на картоні стікала до низу. Це на-дасть цікавий ефект і доповнить композицію. Фактуру можна вирішити в будь-який спосіб: за допомо-гою акрилової пасти та мастихіна надати більшої цікавості чи приклеїти шматок полотна, що надасть більше об’єму та перспективи. Сам художник вирішує, яка фактура йому пі-дійде для даної роботи. Також на завершальному етапі ро-боту можна покрити акриловим лаком, який надасть наси-ченість кольору, об’єм, перспективу та глибину у темних частинах роботи. В кінці потрібно тільки узагальнити ро-боту кольором, не потрібно наклеювати додаткові картонки чи накладати пасту. Колір узагальнить та доведе до ціль-ності все другорядне, надасть об’єму та правильної компо-зиції. Отже, змішані техніки виступає одним із найефективні-ших засобів вираження емоцій в мистецтві. Специфіка спри-йняття будь-якої картини на поверхні складається з того, що мозок підсвідомо її аналізує, шукає головне і другорядне, визначає з якої точки відносно рівня землі зроблено зобра-ження. За допомогою змішаних технік якості картини мож-на вирішити цікавіше, а в деяких випадках навіть реалістич-ніше, тобто по засобам передачі текстур чи фактур, будується простір, здатний точніше передати натуру.  У мистецтві відбувається нагромадження інформації про засоби та методи змішаних технік. Змішані техніки на За-карпатті розвивалися ще з минулого століття. Тенденція ви-користання змішаних технік досі продовжує розвивається в мистецтві Закарпаття. Удосконалючи різні техніки, застосо-вуючи нові поєднання матеріалів у своїх роботах, сучасні митці створили впізнаваний стиль закарпатського мистецт-ва. Кожен із закарпатських художників-експериментаторів, так чи інакше, приносить у мистецтво власні зміни. Їх досвід слід брати на озброєння починаючим митцям. Тому резуль-тати даного дослідження є цінними для подальшого форму-вання стилю майбутнім фахівців образотворчого мистецтва, а розроблені методичні рекомендації щодо виконання робіт із застосуванням змішаних технік можуть бути використані в навчальному процесі художніх закладів. 
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Яна МАШКАРИНЕЦЬ,  
студентка ІV курсу факультету дизайну  
та декоративно-прикладного мистецтва 

Закарпатської академії мистецтв  
 

ЗАКАРПАТСЬКІ ДИЗАЙНЕРИ ІНТЕР’ЄРУ  Арт-дизайн, або дизайн як мистецтво, стає одним з най-актуальніших напрямків у сучасній проектній практиці. Він починає «підміняти» мистецтво і сам стає мистецтвом. Під-лаштовуючись під попит на естетику, він сам формує певну естетику. Можна казати, що дизайн – це складне соціально-економічне явище, народжене сучасними умовами виробни-цтва, і одвічним бажанням людини покращити своє життя, надати зручності та краси своєму існуванню.  Отже, постановка проблеми. Дизайн утворився як по-тяг радикальної творчої інтелігенції змінити предметне оточення людини, а через це змінити і саму людину. Ство-рення не тільки красивого, а й функційного інтер’єру, в яко-му комфортно знаходитися, – це дизайн. Дійсно хороший дизайн, є непомітним. Дизайн інтер'єрів як самостійний на-прям в облаштуванні приміщень сформувався порівняно не-давно, хоча прагнення вносити різноманітність у навколиш-нє оточення було притаманне людині завжди. Найбільш ши-роке розповсюдження отримав дизайн інтер'єру за допомо-гою декору, так як це не вимагає  кардинальної  перебудови квартири або будинку. До визначення сутності «дизайну» як наукової категорії у своїх працях зверталися такі науковці, як Н. П. Валькова, В. Л. Глазичев, О. П. Голікова, Ю. О. Грабовенко, В. Я. Даниленко, А. Г. Дмитрук, Є. П. Зенкевич, Л. М. Кулєєва, Є. М. Лазарев, Т. Малдонадо, С. М. Михайлов, В. І. Михайленко, А. С. Москаєва, Л. А. Соловйов, Ю. Б. Соловьйов, Т. А Шевчук. Існує багато підходів до визначення терміну «дизайн», перерахуємо деякі з них, найбільш розповсюджені: 
 дизайн розглядається як вид людської діяльності (Н. П. Валь-кова, В. Л. Глазичев, О. П. Голікова, Ю. О. Грабовенко, В. Я. Да-ниленко, А. Г. Дмитрук, Є. П. Зенкевич, Л. М. Кулєєва, Є. М. Лазарев, С. М. Михайлов, В. І. Михайленко, С. Москаєва, Л. А. Соловьйов, Ю. Б. Соловьйов, Т. А. Шевчук); 
 дизайн розглядається як результат діяльності (В. Л. Глази-чев, А. С. Москаєва, Є. П. Зенкевич); 
 дизайн розглядається як творча активність (Т. Малдонадо). 
 В. Я. Даниленко вважає, що дизайн − вид діяльності, що пов’язаний із проектуванням предметного світу. Метою цієї діяльності є формування гармонійного предметного середо-вища, яке задовольняє потреби людини.  За визначенням, яке дає українська радянська енцикло-педія, «дизайн – це творча проектно-конструкторська діяль-ність, яка направлена на удосконалення предметного сере-довища, що оточує людину, і створюється засобами промис-лового виробництва».  У сучасному суспільстві на даному етапі розвитку дизай-ну є підставою говорити про два різні види дизайну, що, скоріш за все, слідують один за одним: дизайн − як важли-вий засіб покращення якостей промислових виробів, підви-щення економічної ефективності виробництва і оптимізації взаємовідносин між виробництвом та використанням його продуктів ( такий дизайн часто називають класичним); ди-зайн − як загальне (чи тотальне) проектування предметно-го середовища, що оточує людину. Для визначення того, на-скільки даний виріб відповідає вимогам зручності та краси, необхідно розглянути його не як ізольований предмет, а як виріб, що має бути пристосованим до дій людини і бути дійсно корисним. 
Мета роботи – дослідити найактуальніші стилеві особ-ливості сучасного дизайну інтер’єру, визначити обов’язкове у професії дизайнера інтер’єру для кращого розуміння особ-ливостей  обраного фаху. 
Виклад основного матеріалу.  Інтер’єр − це організація внутрішнього простору будівлі, який  естетично та  психофі-зіологічно впливає на людину. Основним завданням дизай-

нера, з огляду на спосіб життя і побажання господаря будин-ку, є зробити так, щоб в інтер'єрі будинку простежувалася загальна лінія і його окремі елементи гармонійно і при-родно поєднували між собою, створювали цільний образ – визначений стиль. Дизайн як професія існує близько ста ро-ків. Її відлік часто ведуть з відомого руху «За зв’язок ми-стецтв і ремесел» в Англії кінця XIX ст., лідером якого був відомий художник і теоретик в галузі предметної творчості Вільям Морріс. Саме тоді були сформульовані основні поло-ження теорії та творчі принципи дизайну, що вплинули на школи та напрямки більш пізніх років. Іноді дату виникнен-ня професії дизайнера пов’язують з початком XX століття, коли художники зайняли провідні посади в ряді промисло-вих галузей і отримали можливість формувати фірмовий стиль підприємств, впливаючи на політику формоутворен-ня  продукції. В Україні більш-менш масова підготовка дизайнерів роз-почалася у 1963 році в Харківському художньо-промислово-му інституті (нині Харківська академія дизайну і мистецтв). Зараз ця академія, розташована у великому промисловому регіоні, є загальновизнаним центром дизайнерської освіти в Україні. Підготовку дизайнерів здійснюють Львівська націо-нальна  академія мистецтв та Закарпатський художній ін-ститут. У цих вузах розвиваються дизайнерські спеціально-сті, що відповідають  основним гілкам розвитку сучасного дизайну − промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн інтер’єру, а структура навчальних дис-циплін є нині типовою для багатьох європейських дизай-нерських шкіл. Типове уявлення про роботу дизайнера ін-тер’єру − «це та людина, яка показує, де вазу ліпше розміс-тити». Спростую стереотипні думки: функцією дизайнера є розробка цілого проекту, в якому детально описана майбутня квартира чи будинок. Тобто перш, ніж розміщува-ти вазу на столику, дизайнер мусить розрахувати безліч тех-нічних деталей й інших нюансів. Дизайн сьогодні − це не тільки естетичний вираз духов-ного і матеріального життя людини, але й інструмент уп-равління і контролю над суспільством. Його функції різно-манітні (естетична, організуюча, раціоналізуючи, творча, утопічна, сигніфікативна, гуманна, ідеологічна і т.д.). Не менш різноманітні і сучасні стилі  в дизайні інтер’єру. Най-більш популярними є: модерн, функціоналізм, конструкти-візм,  арт-деко, мінімалізм, хай-тек, лофт, ф’южн, поп-арт. У житті людини є два протилежні бажання – отримання  нових вражень і комфорту. Нові враження отримують, як правило, від подорожей, але не завжди вони асоціюються з комфортом. Скрасити незручність може одне –мрія про за-тишний готель. Одним із найважливіших засобів приведення різнома-нітних елементів форми до єдності, упорядкування їх розта-шування є ритм, який притаманний різноманітним явищам і формам природи, трудовим процесам і т.д. Ритм − це рівно-мірне чергування розмірених елементів, порядок поєднання ліній, об’мів, площин. Ритм діє на наші почуття. Ритм прита-манний і статичним предметам. Ритм можна помітити і в площинному зображенні (орнамент).  Ми не можемо зором сприймати виріб закінченим, якщо його маси конструктив-но не врівноважені. Отже, важливе місце в композиції зай-має рівновага. Рівновага - це такий стан форми, при якому всі елементи збалансовані між собою. Вона залежить від розподілу мас композиції відносно її центру. Рівновага, як і ритм притаманна рослинному і тваринному світу. Рівновага об'ємів, або частин любого предмета викликає почуття спо-кою, упевненості і стійкості. Динаміка − це зорове сприймання руху, стрімкості, фор-ми. Динамічна форма може бути притаманна як нерухомим так і рухомим об'єктам. Динамічність робить форму актив-ною, помітною, виділяючи її серед інших. Статика − це стан спокою, рівноваги форми, стійкість у всьому її ряду, в самій геометричній основі. Статичність ви-магає рівних спокійних ліній: мас, чітких членувань по гори-зонталі та вертикалі. 
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Симетрія є одним з важливих засобів досягнення єдності і художньої виразності форми. Симетрія − принцип організа-ції, де елементи розташовані правильно відносно осі площи-ни, або центру. Застосування принципів гармонії в художньому оформ-ленні інтер'єру має велике значення. Гармонійна компози-ція полегшує сприйняття естетичної і змістовної інформації. На принципах гармонії ґрунтується композиційна побудова шрифтового, ілюстративних матеріалів. Професія дизайнера інтер’єру все далі набирає обертів, і дизайнерські квартири нині у тренді. Про обов’язкове у про-фесії дизайнера інтер’єру ми дізнавалися у практикуючих дизайнерів, здебільшого випускників нашого навчального закладу (Олексія Федора, Ярослава Чорнака, Степана Семин-
ця, Мар’яна Стегури, Віктора Рацина, Володимира Павлиши-
на), які  проектували як індивідуальні житлові будинки, так і готельні комплекси «Praha», Камелот та Сольба. На їх дум-ку надзвичайно важливими є: професіоналізм, поінформо-ваність, хороший смак, комунікабельність, володіння ком-п’ютерними програмами. Потрібно жити професією, якою займаєшся, любити те, що робиш.  

Висновки. Робота дизайнера інтер’єра − одна з тих, що диктує майбутнє у сфері освіти та на ринку праці. Нині цієї майстерності навчають як у різноманітних академіях ми-стецтв, так і в технічних університетах і коледжах. Для ди-зайнера не менш важливим є не лише вміння малювати, але й усвідомлення простору, навички точного розміщення меб-лів у кімнаті, знання технічних норм, принципів проекту-вання і навіть психологічного впливу кольору та форми. Але без природного смаку та свіжих ідей тут не обійтися. Дизай-нер як професіонал зобов’язаний вести за собою споживача, постійно йдучи на крок попереду нього. Знання, досвід та навички дизайнера можуть мати вирішальне значення і до-зволяють враховувати розмаїття соціальних, психологічних та ідейних факторів. У діяльності дизайнера науковий підхід до вимог проектування того чи іншого предмету і художня творчість зливаються у єдине ціле, що перетворює дизайн в самостійну і специфічну сферу художньої творчості, а проек-тування виробів – в колективну творчість виробників, інже-нерів, дизайнерів та багатьох інших спеціалістів.  
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Закарпатської академії мистецтв 
 

СКУЛЬПТУРИ МИХАЙЛА КОЛОДКА –  
МІСТОК ІЗ ХХ У ХХІ СТОЛІТТЯ  Ужгород є унікальним старовинним європейським міс-том з великою кількістю історичних пам’ятників та скульп-тур, присвячених більш ніж 40 видатним людям, серед яких є і державні діячі, і видатні майстри мистецтв, і історичні особистості, чия діяльність вплинула на розвиток Ужгорода та Закарпаття. В Ужгороді є своя цікава туристична родзин-ка − бронзові міні-скульптурки. Це чудові маленькі пам’ят-ники, присвячені цікавим історичним постатям, персонажам чи міфічним героям. Автором бронзових міні-скульптур є Михайло Колодко − сучасний ужгородський скульптор. У 1996 році закінчив відділ художньої обробки дерева в Уж-городському коледжі мистецтв імені А. Ерделі, далі – відді-лення скульптури Львівської академії мистецтв. Скульптор є учасником багатьох обласних, всеукраїнських та  міжна-родних художніх виставок, симпозіумів, є членом молодіж-ного об’єднання Закарпатської організації Національної спіл-ки митців України.  Першим міні-пам’ятником став «Миколайчик» (відкри-тий 17 грудня 2010 р.) – це пам’ятник ужгородському Мико-лаю з будиночком-резиденцією, що має вигляд поштової скриньки. Бронзова фігурка офіційно носить назву «Посла-нець св. Миколая в Ужгороді» і сидить на перилах набереж-ної. Вона є найменшою скульптурою в Україні (16 сантимет-рів).  Міні-пам’ятник «Бравий вояк Швейк» (відкритий у 2011 р.) створений за образом солдата із творчості чеського письменника Ярослава Гашека – другий шедевр майстра, який став улюбленим персонажем багатьох ужгородців. За-раз Швейк сидить на перилах Київської набережної, проби-тих кулями воєнних часів і дивиться в бік пішохідного мосту вздовж річки Уж. Митець зобразив героя з кнедликами в од-ній руці, а другою рукою воїн прикриває очі від сонця, ніби видивляється когось.  Зовсім неподалік від Швейка можна побачити дивну річ: зав’язані у вузол перила набережної. За словами архітектора це – «Вузлик на пам’ять», адже саме тут поставлять наступ-ний міні-пам’ятник, який буде присвячений силачу Кротону. У 1928 р. цей закарпатець, справжнє ім’я якого – Іван Фір-цак, був визнаний найсильнішою людиною планети. Кротон брав участь у боях у Празі та Лондоні, руками забивав цвяхи у дерево, а на його грудях трощили дошки за допомогою мо-лота.  Якщо у Нью-Йорку є знаменита статуя Свободи, то в Уж-городі є власна – найменша у світі – «Маяк Ungvar». Пам’ят-ник відкрито 27 липня 2011 року і розташований він на пе-



ALTA ALATIS PATENT / НЕБО ДЛЯ ТИХ, ХТО МАЄ КРИЛА 60 

рилах пішохідного мосту. Міні-статуя заввишки 17 см має ще одну функцію: вночі можна помітити вогник всередині лампи – це світлодіод, тому це є перший Ужгородський маяк. Модельєр Анна Биковська та керівник Закарпатського туристично-ін-формаційного центру Олександр Коваль вирішили одягати Свободку у різноманітні костюми, присвячені цікавим святам впродовж року. Свободка встигла приміряти і плаття нарече-ної, і костюм морячки, і українське національне вбрання. Наступною роботою скульптора є міні-пам’ятник видат-ному угорському композитору Ференцу Лісту, який свого часу побував і на Закарпатті. Відкриття відбулося 7 травня 2012 р.  Цікава робота М. Колодка − «Карпатія», яка  першою при-йшла на порятунок пасажирам корабля «Титанік» 15 квітня 1912 р. Сьогодні, через століття після трагедії, «Карпатія» при-швартувалася на перилах набережної у вигляді міні-скульптур-ки всього за два метри від «Миколайчика». Пароплав «Карпатія» з бронзи став шостою міні-скульптуркою на набережній Ужа.   Оригінальним є і пам’ятник Гавриїлу Глюку – відомому закарпатському художнику – це серйозний витвір мистецтва, у нього справжні пропорції тіла, реальні пропорції машини.  
Міні-скульптури їжачків. В травні 2013 року у рамках святкування Днів чеської культури в Ужгороді міські голови двох міст Ужгорода та Їглави (край Височина, Чеська рес-публіка) урочисто відкрили міні-скульптурку сімейству їжачків. Їжачок – символ міста-побратима Ужгорода – Їглави.   
Міні-скульптура Джона Лорда. 27 листопада 2014 року в Ужгороді на перилах набережної Незалежності відкрили міні-скульптуру лідеру гурту Deep Purple Джону Лорду.  
Міні-скульптура Енді Ворхола. 6 грудня 2014 року пре-зентували міні-скульптуру легендарного Енді Ворхола, яку встановили на воротах поблизу Закарпатського художнього музею ім. Бокшая. За словами автора, Михайла Колодка, таке сусідство обрано було не випадково, так як Енді Ворхол (Andy-Warhol), ім’я при народженні: Андрій Варгола, всесвітньо відо-мий американський митець карпато-русинського походження, один із засновників поп-арту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому. 
Міні-скульптурка Кубіка Рубіка. 22 грудня 2014 року в Ужгороді з’явився ще один міні-пам’ятник – скульптурка ку-біка-рубіка. Пам’ятник приурочений 40-річчю відкриття го-ловоломки кубіка-рубіка. Новий міні-пам’ятник розмістили недалеко від Свободки – на перилах «консульських сходів».  
Міні-скульптура Моцарта. В січні 2015 року у дворику музичної школи 60 по вул. П. Чайковського встановили міні-скульптуру австрійському композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.  
Міні-скульптура Майклу Стренку. Це міні-пам’ятник словаку-русину, сержанту морської піхоти США, Майклу Стренку, який був учасником бойових дій в Азійсько-Тихо-океанському регіоні в роки Другої світової війни, старшому за званням із шести військовослужбовців, які зафіксовані на історичному фото Джо Розенталя – «Підняття прапора на Іводзімі». Скульптурку встановили 17 лютого 2015р. на по-двір’ї спеціалізованої словацькомовної школи № 4. Ця скульп-турка доповнила колекцію вже встановлених бронзових пам’ятників, які за словами автора «є міні-портретами ціка-вих, достойних історичних постатей, персонажів чи міфіч-них героїв, що мали вплив на наш край». 
Міні-скульптура Гаррі Гудіні. До дня народження відомо-го фокусника, ілюзіоніста Гаррі Гудіні відкрили міні-пам’ятник на його честь. Гаррі – угорець, народився у Будапешті, а його бабуся – мігрантка із села Йовря (нині – Сторожниця Ужгород-ського району). Гаррі – майстер неймовірних звільнень від най-надійніших пут і замків. Тому саму скульптуру встановили на металевий постамент, сюди можна чіпати свої замки. 
Міні-скульптура «Ейфелева вежа». 1 червня 2015 р. в Ужгороді з’явилася мініатюрна копія паризької Ейфелевої вежі. Висота мініатюри склала 16 сантиметрів, важить вона 1 кг і вилита із бронзи. Встановили скульптурку поблизу греко-католицького кафедрального собору на останньому старовинному стовпі в Ужгороді.  

Міні-скульптура «Манекен-піс». Пісяючий хлопчик (Ма-некен-піс) є не тільки в Бельгії, але і в Україні. 8 грудня 2015 року міні-скульптурку встановили на околиці міста, на те-риторії ресторану «Кілікія». Всього у світі є 15 подібних скульптур у 8 країнах.  
Міні-скульптура «Малий Уж». 7 лютого 2015 р. відкри-ли ще один міні-пам’ятник, присвячений історичному ми-нулому міста над Ужем. Мова йде про Малий Уж. «Колись річка Уж, вириваючись із обіймів Карпат, розтікалася кіль-кома рукавами утворюючи в районі Замкової гори ціле ме-реживо водних артерій», – розповів під час відкриття міні-атюрки скульптор Михайло Колодко. За його словами, одна з цих водних гілок, так званий Малий Уж, або як його нази-вали в народі – Млинський Канал, у районі сучасного мебле-вого комбінату від’єднувалася від основного русла й, обтіка-ючи Замкову гору, знову з’єднувалась з ним в районі су-часного готелю «Ужгород». Річка приводила у дію млин, за-вдяки якому випікали хліб для населення. Виявляється, що Малий Уж колись протікав по сучасній вулиці Фединця, тож міні-пам’ятник розташували саме тут не випадково.  
Міні-скульптура «Микола Шугай». З одного боку роз-бійник та злочинець, а з іншого – наш закарпатський герой, що став образом романтизму для молоді 30-х років мину-лого століття, відтепер сидить на перилах вулиці Ольбрахта в Ужгороді.  Вулиця для встановлення скульптурки була вибрана не випадково. «Ольбрахт є знаменитим чеським письменни-ком, який, будучи на Закарпатті, настільки надихнувся на-шою культурою, що написав твори, які згодом його просла-вили. Найвідомішими з них є “Микола Шугай – розбійник” та “Марічка-невірниця”. Саме в честь цих персонажів ми і вста-новимо на вулиці Ольбрахта два пам’ятники: першим став Шугай, а згодом встановимо і Марічку-невірницю», – розпо-відає скульптор Михайло Колодко.  
Міні-скульптура «Бела Барток». 25 вересня 2015 р. на ужгородській набережній, поблизу Генерального консульст-ва Угорщини, урочисто відкрили бронзову міні-скульптуру угорського композитора, піаніста Бели Бартока, життя якого було тісно пов’язане із Закарпаттям. Завдяки йому ми маємо десятки українських пісень, які він записав під час своїх подорожей по Закарпаттю. 
Міні-скульптура «Мухаммед аль-Ідрісі». В Ужгороді до Дня міста встановили ювілейну міні-скульптуру, героєм якої став арабський мандрівник і географ Мухаммедаль-Ідрісі, завдяки роботі якого у 1154 році на карті Європи з’явилася перша згадка про Ужгород.  
Міні-скульптура «Подружжя». Серед володарів Ужго-родського замку граф Міклош Берчені та його дружина – красуня Крістіна Чакі – посідають особливе місце. Саме зна-менитому подружжю встановлений в Ужгороді романтич-ний міні-пам’ятник на Православній набережній.  
Міні-скульптура Петра І.  26 вересня на вул. Волошина з’явилася міні скульптура імператора Петра I. Як ствер-джують історики, він цінував закарпатське вино, у зв’язку з чим пам’ятник встановили поряд з дегустаційним залом.  
Мукачівські мініатюрні скульптурки. Міні-скульптур-

ка «Кельт-коваль». Кельт «поселився» у місті в березні 2015 року. Образ пам’ятника схожий на найбільш відомих кельтів Астерікса і Обелікса. Їхній мукачівський «товариш» у руках тримає кельтський меч, оригінальний прообраз яко-го нині зберігається в музеї Мукачівського замку. 
Міні-скульптура Святослава Вакарчука. В Мукачеві презентували міні-скульптурку, присвячену українському музиканту Святославу Вакарчуку, котрий народився у цьо-му місті, на честь його 40-річчя.  
Міні-скульптурка Ференцу Ракоці ІІ. 24.10.15 встано-вили нову маленьку скульптурку, присвятили її князю Тран-сільваніїї, керівнику угорського антигабсбурзького повстан-ня Ференцу Ракоці ІІ. Навколо скульптури є надпис: «З Бо-гом за Батьківщину і Свободу». Це лозунг, який був популяр-ний у Мукачеві в 1703 році. 
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Міні скульптура Адальберта Ерделі. У селі Загаття Ір-шавського району з'явилася міні-скульптура на честь за-сновника Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі (народився саме у цьому селі 25 травня 1891 року). Най-ближчим часом планують копію міні-пам'ятника встанови-ти у Мюнхені, де він жив з 1922-1926 роки і став відомим як художник. «Ми зобразили Ерделі з блокнотом в руках, на якому є напис – «Імен», це один з найвідоміших романів митця, написаний ним під час перебування в Мюнхені, в якому А. Ерделі описує ставлення до мистецтва, розповідає про свою філософію. 
Міні-скульптурка «Кельтський друїд». Міні-друїд осе-лився на Закарпатті у парку Шенборна в урочищі Воєводино – в Перечинському районі, за 30 км від Ужгорода.  
Пам’ятник Михайла Колодка «Ліхтарник дядя Коля» розташований у центрі Ужгорода, на перехресті вулиць Во-лошина та Корзо (відкриття у 2010 р.). Він є однією з візиті-вок Ужгорода, оберегом вулиць старого міста, доглядачем ліхтарів. Микола Дерев’янко – справжній легендарний ліх-тарник, який довгі роки сумлінно включав городянам ліхта-рі, а згодом – вивіски над крамницями і був душею міста, улюбленцем городян. Жоден ужгородець, як і гості міста, не можуть без заці-кавленості пройти біля скульптури І. Рошковича, викона-ної в повний зріст, яка розміщена на перетині площі Теат-ральної та набережної Незалежності, що за часів Австро-Угорщини носила ім’я митця. За задумом М.Колодка, худож-ник малює картину, на якій зображено річку Уж та міст, при-чому міст початку ХХ століття. Копія пам’ятника Ігнатію Рошковичу розміщена в Будапешті, поруч з Угорським пар-ламентом. Пам’ятник Францу Йосифу  − це данина подяки імпера-тору, за 68 років правління якого місцеві жителі отримали цивільні права. Франц Йосиф на постаменті не сам, біля ньо-го стоїть мисливський пес, що супроводжує імператора на полюванні.  Закарпаття – територія з багатою історією, яка увіко-вічена і в міні пам’ятниках скульптора Михайла Колодка. Кожна поява нового пам’ятника – це намагання зберегти та відновити культурну спадщину Закарпаття, багате європей-ське минуле, це ще один крок до європейського майбут-нього країни.  
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ПЕДАГОГІЧНА, ХУДОЖНЯ ТА ЛІТЕРАТУРНА 

СПАДЩИНА АНГЕЛІНИ ТУРАК  Загальновідомою є велика естетико-виховна роль поза-шкільної художньої освіти в системі формування світогляду підростаючого покоління. Ужгородський Палац дітей та юна-цтва «Падіюн» – позашкільний виховний заклад, заснований в 1946 році (колишній Палац піонерів) – історично є головним осередком позашкільної художньої освіти в краї, який пропо-нує юнацтву та молоді різні види творчого розвитку. Набуті традиції в галузі художньо-естетичного напрямку сьогодні ак-тивно продовжують свій розвиток. Одним із талановитих педа-гогів є Ангеліна Андріївна Турак, яка очолила студію образо-творчого мистецтва з 1989 року. Цій ниві присвячено 53 роки педагогічної праці. У 1989 році їй присвоїли звання «Відмінник народної освіти України», а в 1994 р. – «Заслуженого працівни-ка освіти України».  Під її керівництвом у зразковій студії образотворчого мистецтва ім. Золтана Баконія навчалися сотні юних худож-ників. Нехай не кожен із її гуртківців зможе стати художни-ком, проте навчитися бачити прекрасне, мати смак та шану-

вати мистецтво − цього навчає Ангеліна Андріївна згідно з педагогічним заповітом Золтана Баконія. «Заразити дитину малюванням − моє найперше завдання», − ділиться вчи-телька таємницями популярності серед талановитих дітей. «Сповідую головний принцип Баконія Золтана Степановича – надзвичайну любов до дитини, увагу до неї як до особис-тості і тверде переконання, що немає неталановитих дітей. За цей час через мої руки пройшло багато різних за віком та здібностями дітей. Понад 60 моїх вихованців стали профе-сійними художниками» .  У своїй роботі А. А. Турак керувалася тими традиціями, які започаткував Золтан Степанович Баконій, та поповнила їх новими формами роботи: винесла виставку кращих творів дітей з аудиторії на коридори, завдяки чому ще більше виріс авторитет студії та з’явилась можливість бачити кращі твори широкому загалу дітей і батьків. Вперше організувала персональні дитячі виставки (за час її роботи таких було більше тридцяти з великою кількістю творів від 60 до 110), які по-перше, давали велике натхнення студійцям надалі працювати, по-друге, зіграли відповідну роль у збереженні власних малюнків, по-третє: самим авторам персональної виставки піднімали самооцінку, а батькам і студії надавали відчуття гордості за дитину. Організувала виставки студій-ців в лікарнях, у банках, у видавництвах, по місцю роботи батьків дітей.  Так як професійні спілки перестали організо-вувати табори юних художників, А.А. Турак  організовувала виїзди на одноденні пленери в межах Ужгородського, Пе-речинського, В. Березнянського районів та частих виїздів на околиці міста. Після таких міні-пленерів організувала ви-ставки-звіти. Вихованці студії підготували до друку казку «Карпатська чорниця», в якій виконано понад 30 ілюстра-цій. На замовлення видавництва «Ліра» студійці намалюва-ли листівки до Дня Миколая та Різдвяних свят. Акварель, гуаш, графіка, пуантилізм (мозаїчний малю-нок), церографія (графіка по вощеному паперу), солеграфія (малювання сіллю), гризайль (малюнок по мокрому одним кольором), батік та розпис шовку. Малюють і олівцем, і пензликом, навіть пальчиками. Усьому вчить студійців Ан-геліна Андріївна Турак. У рамках програми «Дивосвіт», яку демонструє Закарпатська обласна телерадіокомпанія Анге-ліна Андріївна опанувала нову для неї форму педагогічної діяльності − провела цикл телеуроків з малювання для ма-леньких глядачів: «Пригоди чарівного олівця», «Ілюструємо дитячі віршики», «Подорожуємо сторінками книжки ῝Казки з шухлядиˮ», «Малюємо, вирізаємо, збираємо малий домаш-ній Бетлегем» та інші.  Малювати Ангеліна Андріївна полюбляла ще з раннього дитинства. В 1966 році почала експонувати свої живопис і гра-фіку на районних, обласних звітних виставках. Починала з гра-фіки (портрети олівцем), потім були акварельні пейзажі. По-ступово твори художниці стають експонатами виставок в Киє-ві, Москві, Словаччині й Угорщині. Турак А. А. бувала на плене-рах в області і за кордоном, де мала можливість працювати по-руч із корифеями закарпатського живопису, такими як Золтан Шолтес, Гаврило Глюк, Андрій Коцка, Юрій Герц, Семен Мальчинський, Едіта та Микола Медвецькі. Одна з улюблених тематик художниці − квіти. Полюбляє також писати ліс, околиці села, копиці сіна, сільські городи з квасолькою на тичках, старе дерево, потічки. Художниця та-кож успішно малює на сакральну  тематику: триптих «Поява фатімської Богородиці», триптих «Аве Марія», «Єднання християнства», «Моя дорога», «Мовою квітів до людей», то-що. Сакральні роботи миткині є у римо-католицькому храмі селища Великий Березний, в Ужгороді  у храмі Святого Ге-оргія та Святої Трійці. Радванській каплиці Святого Мило-сердя вона подарувала серію з 9 картин про життя і леген-дарій Святого Антонія, портрет святого Ґеллерта. Є у Ангелі-ни Андріївни і багатофігурні композиції, портрети, пейзажі, натюрморти. Понад двадцять років художниця є активним учасником всесоюзних, республіканських та обласних ви-ставок, нагороджена багато чисельними дипломами та гра-
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мотами. Разом із гуртківцями вивчала народні орнаменти, прийоми й традиції розпису писанок. Має цілу колекцію цікавих писанок, ніколи не пише двох однакових, кожна пи-санка  оригінальна.  Як малювання у неї «виросло» з педагогічної роботи, так і письменництво почалося з малювання. Першим її твором була колискова пісня. Слова і мелодія народжувалися водно-час. А позаяк, окрім української, угорської та російської, во-на володіє ще й словацькою мовою, то паралельно приходи-ли слова усіма чотирма мовами. Після колискової пісеньки «Спи, малятко, спи» одна за одною народжувалися мелодії разом зі словами до них. Такий був початок. А далі  думка за думкою, тема за темою, казки, байки, вірші. Першим друкова-ним виданням стала книжка «Казки підкарпатських словаків», звичайно, словацькою мовою, видана 2001 року в м. Михай-лівці (Словаччина). У 2002 році вийшла в світ унікальна книжка «Казки з шух-ляди»,  яку фахівці й критики назвали шедевром педагогічної літератури. У формі казки оживають пензлі, фарби, олівці і все, що потрібно дітям для творчості, дівчинці Ірині допомагають ці казкові персонажі уві сні. Дівчинка знайомиться з доступ-ними та цікавими прийомами роботи в галузі образотворчого мистецтва: робота пензликами, фарбами: монотипія, аерогра-фія, мозаїчний малюнок, витинанка, способи народного мисте-цтва, розпис, церографія, солеграфія, пуантилізм, писанкарст-во, а також малювання сіллю, користування восковим олівцем, свічкою, поняття про гризайль, історія зародження олівця, па-перу, пензлів, фарб тощо. Ця ж книга була надрукована угор-ською мовою – «Пензлики-казкарі». А вчителька, маючи ще до-свід роботи з папером, картоном, навіть тканиною написала і видала книжки-конструктори «Різдвяний подарунок», «Вели-кодній сон», «Бетлегем» та «Дивотвір-писанка», «Твої писан-ки», «Казка-розмальовка». Це не просто звичайні казочки, біль-шість із них навчальний матеріал, поданий своєрідно і цікаво. Відчувається автор-педагог, автор-вихователь. А. Турак вміло пов’язує казку з навчанням, з образотворчим мистецтвом, з практичними надбаннями педагога-методиста. Як продовження до «Казок з шухляди», автор видає книжки «Зимові сни», «Замок вербовичка», «Бабка, коцу-рик і сметанка», «Прадідова яблунька», «Великодній сон», «Твоя писанка», «Дивотвір-писанка», «Пригоди юних еко-логів у часі і просторі», «Карпатська чорниця», «Три кроки до щастя». Усього ж видано 17 книжок, а написано значно більше. Такий немалий перелік доробок  книжок, які вчать не тільки малювати, а й розвивають уяву, збагачують внут-рішній світ дитини, виховують нашу юнь  як естетично, так і патріотично. Адже всі її казки, вірші, оповідки, повісті про-низує любов до рідного краю, до України. Автор водночас популяризує знання про народні звичаї, традиції.  Отже, в особі Ангеліни Турак маємо яскраву особистість, яка сприяла популяризації образотворчого мистецтва серед молоді, вивела на мистецьку стежину велику кількість юних художників, поповнила методичну базу для вчителів нови-ми методиками роботи з різними віковими категоріями ді-тей, залишила потужний скарб у вигляді педагогічної, ми-стецької та поетичної спадщини.   

 
Ангеліна Турак. Верховинська мадонна, 1996 р. 

 

 
 Ангеліна Турак. Жовтий натюрморт, 1992 р.  
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