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УДК 092(477.87)+7(477.97)
Марина КІЯК,
проректор Закарпатського
художнього інституту,
м. Ужгород, Україна
ІВАН НЕБЕСНИК:
ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ НА ТЛІ ДОБИ
(з нагоди 60-річчя від дня народження)

Кіяк М. Ю. Іван Небесник: творчий портрет на тлі
доби (з нагоди 60-річчя від дня народження). Стаття
присвячена визначальній ролі Івана Небесника у створенні Закарпатського художнього інституту.
Ключові слова: Небесник Іван Іванович, закарпатська художня школа, художня освіта, мистецтво.
Кияк М. Ю. Иван Небесник: творческий портрет на
фоне эпохи (по случаю 60-летия от дня рождения).
Статья посвящена определяющей роли Ивана Небесника
в создании Закарпатского художественного института.
Ключевые слова: Небесник Иван Иванович, закарпатская художественная школа, художественное образование, искусство.
Kiyak M. Ivan Nebesnyk: creative portrait on the
background of the day (on the occasion of the 60th anniversary of his birth). The article is devoted to defining Ivan
Nebesnyk decisive role in creating the Transcarpathian
Institute оf Arts.
Keywords: Nebesnyk Ivan, Transcarpathian school of
Аrts, art education, art.
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Постановка проблеми. Іван Іванович Небесник
– людина багатогранна, харизматична, надзвичайно працездатна і водночас дуже пряма і відкрита.
Він керує колективом, у якому майже 800 викладачів та студентів. Величезна кількість людей вважає
його своїм другом: з ним дуже легко дружити і дуже непросто працювати. Робота – це його життя, у
якому нема місця поняттю «випадок».
Виклад основного матеріалу. Народився Іван
Небесник 25 червня 1955 року у с. Середнє Ужгородського району Закарпатської області. Відмінно
вчився у школі. Вступив на хімічний факультет, тому що саме хімія у ХХ ст. вважалася наукою, що змінить майбутнє, і закінчив його з відзнакою у 1977 р.
Ідеологія того часу не дозволяла дітям викладачів
працювати разом в одному вузі. Тож його, найкращого студента на курсі, направили в сільську школу. У Худлівській ЗОШ він пропрацював п’ять років.
Людське бажання його бабусі бути поряд зі своїм чоловіком, хай і в Канаді, позбавило його батька,
Івана Михайловича, права викладати в Ужгородському державному університеті. Сам Іван у цей
час довго не міг знайти роботу. Далі працював в
Ужгородській вечірній школі № 1, згодом – методистом, а далі – заступником голови Президії Закарпатського обласного відділення Педагогічного
товариства УРСР.
Хтось би зламався, змирився… Однак, як відомо,
доля веде за собою лише тих, які чогось прагнуть.
Із серпня 1982 р. Іван Іванович почав працювати в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. Лаборант, викладач, заступник директора.
Його ініціативність, патріотизм, глибоке знання
історії рідного краю, впевненість у необхідності виховувати студентів на прикладі творчості фундаторів закарпатської художньої школи та їх талановитих учнів не залишились непоміченими – і колектив училища обрав його у червні 1990 р. своїм директором. Під керівництвом Небесника відбулася
переорієнтація навчального закладу до ґрунтовного вивчення фахових і гуманітарних дисциплін,
як це було закладено засновниками та першими
викладачами училища, відомими у світі художниками Адальбертом Ерделі, Йосипом Бокшаєм, Федором Манайлом, Адальбертом Борецьким, Іваном
Гарапком, Ернестом Контратовичем, Василем Свидою, Андрієм Коцкою, Вільмошом Берецом, Шандором Петкі та іншими.
За успіхи в навчально-виховній роботі рішенням Кабінету Міністрів України в 1991 р. училищу
було присвоєно ім’я Адальберта Ерделі. Це були роки, коли ідеологічний тиск послабився, і на Закарпатті відбувався масовий вступ у Спілку художників України митців, які закінчили лише училище; у
пресі пишуть про відсутність художньої критики;
утворюється велика кількість об’єднань самодіяльних художників. Іван Небесник зумів зрозуміти, що
історія повторюється – і хоча є училище, прекрасний викладацький колектив, талановиті студенти,

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

однак лише окремі з них можуть продовжити навчання поза межами області. Тож робота колективу була скерована на зміну змісту підготовки фахівців в училищі через створення навчальних комплексів з вузами найвищого рівня акредитації та
використання можливостей ступеневої підготовки
фахівців.
У 1993 р. такий навчально-науковий комплекс
був створений з Львівським державним інститутом прикладного та декоративного мистецтва. До
складу комплексу увійшли ще шість навчальних
закладів, а вже у 1994 р. наказом МОН України з метою формування змісту освіти у системі ступеневої
підготовки фахівців було затверджено «Положення
про навчальні та навчально-науково-виробничі
комплекси». У цей час відбулися зміни в навчальних планах: збільшено кількість годин для викладання загальнофахових дисциплін, введено нові гуманітарні дисципліни. Завдяки підтримці і допомозі Еммануїла Петровича Миська – академіка,
тодішнього ректора Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (згодом –
Львівська академія мистецтв), великого друга Івана Івановича, можливості ступеневої освіти були
використані сповна. Окрім узгоджених навчальних
планів, методичного обміну, творчої співпраці,
тривалий час щороку четверо-п’ятеро кращих наших випускників зараховувалися до академії без
вступних іспитів.
У 1995 р. Ужгородське училище прикладного
мистецтва ім. А. Ерделі одним з перших мистецьких училищ було акредитоване і отримало новий
статус і назву – Ужгородський коледж мистецтв
ім. А. Ерделі (згодом коледжами автоматично стали більшість технікумів та училищ).
Сьогодні, на нашу думку, навіть важливіше наголосити не стільки на заслугах Івана Івановича у реформуванні художньої освіти на Закарпатті (це вже
навіки вписано в історію), скільки на можливостях та
конкретних результатах ініційованих ним змін.
Варто закцентувати, що Іван Іванович дуже гостро відчуває необхідність змін і цілеспрямовано
йде до мети. У 1998 р. коледж одержав ліцензію на
підготовку бакалаврів на базі молодших спеціалістів. До навчання зголосилася велика кількість випускників училища різних років. Іван Іванович силою свого переконання зумів залучити до співпраці заслужених та народних художників: Надію Пономаренко, Людмилу Корж-Радько, Василя Скакандія, Володимира Микиту. Почалося вивчення архівних мистецтвознавчих матеріалів у музеях, польові
дослідження народного мистецтва Закарпаття,
введення основ наукових досліджень у навчальні
плани підготовки бакалаврів... Так, акредитація бакалаврів у 2000 році пройшла успішно.
У 2000 р. І. І. Небесник захистив кандидатську
дисертацію та видав монографію на тему «Художня
освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект», – Ужгород: Закарпаття, 2000. –
168 с. Уже тоді стало зрозумілим, що коледжі по суті не набагато різняться від училищ: науково-педагогічний стаж викладачам не враховується, міс-
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ця роботи для бакалаврів не передбачені, про
справжню наукову роботу годі і думати. Окрім того,
періодично поставала загроза об’єднання, укрупнення закладів, доцільності підготовки бакалаврів
у коледжах. Іван Іванович обрав єдино можливий
шлях збереження закладу – підвищення його статусу до інституту.
Цій меті було підпорядковане все: захисти дипломних робіт, творчі конкурси, оновлення матеріально-технічної бази, кадровий склад (у різний час
у коледжі викладали професори Михайло Тиводар,
В’ячеслав Котигорошко, Олександр Сливка; доценти, кандидати наук Юрій Ажнюк, Лідія і Петро Ходаничі та інші). І надалі надзвичайно великою була підтримка ЛНАМ, НАМУ, НАОМА, НСХУ в особі їх
керівників: Еммануїла Петровича Миська, Андрія
Андрійовича Бокотея, Андрія Володимировича Чебикіна, Володимира Андрійовича Чепелика, Володимира Васильовича Микити, з якими у Івана Івановича Небесника склалися ще й тісні дружні стосунки. При цьому відчутною була і залишається
підтримка обласної влади.
У 2003 р. великими зусиллями та розпорядженням КМУ Закарпатський художній інститут було
створено. Небесника Івана Івановича призначено виконуючим обов’язки його керівника. У 2003 р. він вступає
до Національної спілки художників України, у 2004
році йому присвоєно вчене звання доцента, а в 2007 році
– професора.
Не вдаючись у подробиці, хочеться підкреслити,
що на момент відкриття інституту в колективі було всього два кандидати наук, один заслужений та
два народні художники України. Створення інституту, як і передбачав Іван Іванович, не лише відкрило нові перспективи для наукової, мистецтвознавчої та навіть творчої діяльності, а й стимулювало її, надало нового змісту. Трохи більше як десять років існування інституту забезпечили можливість основній частині штатних науково-педагогічних працівників захистити дисертації чи одержати вчені звання. Викладацький склад поповнився талановитими випускниками вже нашого
інституту, які пов’язують із ним своє майбутнє.
Широкого розголосу і високого авторитету набуває
Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», яка щорічно збирає представницьку еліту, авторитетних українських і європейських
мистецтвознавців та художників.
У 2014 р. відбулися перші вибори ректора Закарпатського художнього інституту, на яких колектив обрав Івана Івановича Небесника ректором. У
своєму виступі академік НАМУ, народний художник України Микита Володимир Васильович сказав: «Іван Небесник – справжній знавець і патріот
свого краю. Створення художнього інституту було
надзвичайно складним процесом. Жодна інша людина не витримала б такої напруги. Він заслужений
ректор цього вузу, це відомо, тому і не було інших
претендентів на цю посаду. Якщо обраним буде Іван
Іванович Небесник, то будуть нові ідеї та хороші
результати» [1].
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За вагомий внесок у розвиток образотворчого
мистецтва, художньої освіти Закарпаття Івану Небеснику присвоєно звання заслуженого працівника
освіти України, нагороджено нагрудними знаками
«Відмінник освіти України» та «Петро Могила»,
Грамотою Верховної Ради України, іншими почесними відзнаками. Небесник І. І. не тільки хороший
менеджер, а й науковець. Він керівник наукових
проектів, займається перекладом та популяризацією літературних творів А. Ерделі, є автором кількох монографій, зокрема «Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект».
– Ужгород: Закарпаття, 2000. ‒ 168 с.; «Адальберт
Ерделі». – Львів: МС, 2007. – 294 с.; «Адальберт
Ерделі. IMEN: літературні твори, щоденники, думки». – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 440 с.: іл.; підручника «Культурологія» –
Ужгород: В-во В. Падяка, 2007, та майже сотні статей з проблем художньої освіти і виховання.
Висновки. Іван Іванович Небесника з художнім
задоволенням виконує свою роботу. Про таких, як
він, слова великого Родена: «Наскільки людство було б щасливішим, якби праця, замість того, щоби
бути тільки засобом існування, стала для нього ціллю! Для того, щоби здійснилася ця чудова зміна, потрібно, щоб усі люди пішли вслід за прикладом художників, чи, краще, всі стали художниками; під цим
словом у його найширшому значенні, я маю на увазі
тих, хто із задоволенням виконує свою роботу» [2].
Наразі ректор поставив перед колективом інституту завдання – створити академію з правом
підготовки магістрів. Перші кроки вже зроблено –
одержано ліцензію на право набору магістрів за
двома спеціальностями: «Дизайн» та «Образотворче мистецтво». Перший набір розпочнеться у рік
70-ої річниці від дня заснування офіційної художньої освіти на Закарпатті.
Можливо, майбутні дослідники історії становлення художньої освіти Закарпаття вбачатимуть
глибокий символізм у тому, що рівно шістдесят років тому – у рік, коли не стало Адальберта Ерделі,
народився хлопчик, якому судилося здійснити
мрію великого художника про відкриття Закарпатської академії мистецтв.
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Небесника І. І. – Ужгород: Ґражда, 2006. – 176 с.: іл.
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Ребрик Н. Й. Наукові здобутки професора Івана
Небесника. У статті висвітлюється постать професора
Івана Небесника, ректора Закарпатського художнього
інституту, як науковця; зазначається його внесок у розвиток вищої художньої освіти на Закарпатті.
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Ребрик Н. Й. Научные достижения профессора
Ивана Небесника. В статье освещается фигура профессора Ивана Небесника, ректора Закарпатского художественного института, как научного работника; отмечается
его вклад в развитие высшего художественного образования на Закарпатье.
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Rebryk N. Scientific achievements of Professor Ivan
Nebesnyk. The article highlights the figure of Professor
Nebesnyk, Rector of Transcarpathian Art Institute as a
researcher; noted his contribution to the development of
higher art education in Transcarpathia.
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Постановка проблеми. «За якоюсь незбагненною жорстокою закономірністю повнота творчого
набутку видатних особистостей, усвідомлення і
значення цього набутку для прийдешнього незрідка приходить лише через тривалий час ‒ як світло
далеких зірок», – писав про Адальберта Ерделі ‒
визначного європейського художника і засновника
художньої освіти на Закарпатті ‒ продовжувач його великої справи Іван Небесник. Професор доводить, що мистецький космос Ерделі означений містичним словом IMEN ‒ маестро утворив його від
угорських слів Бог, Мистецтво, Любов, Безконечність. Саме воно виражає душу художника, який
згорає на цій землі в любові й мистецтві. Per aspera
ad astra ‒ через терни до зірок. Це не просто крилатий вислів, це ‒ переконання, смисл і стиль поведінки, щоденний стан життя Івана Небесника. І якщо окреслювати його мистецький космос, то це будуть поняття П ‒ праця, муравлина, виснажлива,
але результативна, О ‒ освіта, постійна, самостійна
і якісна, Е ‒ Ерделі, світло далекої зірки, що стало
справою всього життя, М ‒ мистецтво, вічний магніт, що притягує незбагненною красою і мінливістю, А ‒ академія ‒ вищий мистецький заклад, який
він практично уже створив, зробивши реальністю
свої і Ерделія мрії...
Виклад основного матеріалу. Нині він – обраний колективом ректор Закарпатського художнього інституту, кандидат педагогічних наук, професор, культуролог, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, член Національної
спілки художників України, кавалер ордена Петра
Могили, лауреат обласної премії імені Й. Бокшая та
А. Ерделі в галузі мистецтвознавства.
Тривала співпраця з Іваном Небесником дозволяє нам зробити висновок, що однією з найцікавіших і найпродуктивніших граней його таланту є
все-таки наукова робота. Як науковець він зреалізований вповні. На його рахунку біля сотні наукових, науково-популярних, педагогічних та методичних видань. Найбільш вагомі – це:
1. Монографія «Художня освіта на Закарпатті у
XX ст.: історико-педагогічний аспект» (2000 р.) [1].
Це, по суті, кандидатська дисертація Івана Небесника, яку він захистив у грудні 2000 року, і рішенням Вищої атестаційної комісії України йому в
травні 2001 року було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У монографії на
основі аналізу наукових праць, присвячених творчості провідних представників закарпатської художньої школи, проблемам естетичного виховання
молоді, статей А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла, А.
Коцки та інших митців, спогадів їхніх талановитих
учнів відтворюється процес становлення і розвитку художньої освіти на Закарпатті. Це ‒ перша аналітична праця у цій галузі, яка вивчає причини успішного поступу чи гальмування мистецького процесу в краї і дає можливість визначити найоптимальніші шляхи його розбудови в умовах незалежної України;
2. У 2005 р. видано методичний посібник «Творчість видатних закарпатських художників». Цей

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

навчальний посібник призначений для проведення
занять з образотворчого мистецтва в школах, художніх студіях та для підготовки студентів вищих
шкіл в рамках курсу «Культурологія». Він містить
інформацію про творчість закарпатських художників другої половини ХІХ та ХХ століть ‒ зокрема
Мігая Мункачі, Шімона Голлоші, Ігоря Грабаря,
Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Андрія Коцку,
Ернеста Контратовича, Федора Манайла, Гаврила
Глюка, Золтана Шолтеса, Василя Свиди, Антона
Кашшая, Юрія Герца та Володимира Микити ‒ у
взаємозв’язку із провідними художніми методами,
що домінували в образотворчому мистецтві європейських країн. У кінці кожної оповіді про митця
додаються запитання для самоконтролю та перелік рекомендованої літератури. Автор посібника
стверджує, що вивчення творчості видатних закарпатських художників у загальноосвітніх та мистецьких школах має на меті професійно зорієнтувати
школярів при виборі напрямку навчання у вищій
школі, сприяти їх естетичному та патріотичному
формуванню.
3. Визначною подією 2007 року стала монографія «Адальберт Ерделі», за яку Іван Небесник отримав обласну премію ім. Й. Бокшая та А. Ерделі. У
монографії здійснено глибокий аналіз архівних матеріалів художника, його літературної і художньої
спадщини, публікацій періодичної преси про його
творчість. У процесі викладення матеріалу введено
в науковий обіг велику кількість невідомих дотепер фактів з життя і діяльності мистця в Німеччині,
Франції та на його малій батьківщині – Закарпатті.
Викладена у дослідженні розгорнута картина процесів у художньому житті цього краю засвідчує визначну роль А. Ерделі у формуванні однієї з найоригінальніших художніх шкіл України.
Книга надзвичайно потрібна і корисна для викладачів і студентів, котрі вивчають історію мистецтва, культурологію, процеси розвитку художньої
освіти та для всіх, хто цікавиться мистецтвом і культурою України та європейських народів. Петро
Скунць, визначаючи вартісність видання та оцінюючи роботу автора, пише: «...дослідження Івана Небесника є початком справжнього ерделієзнавства...»,
«...Іван Небесник намагається простежити творчу
дорогу художника, вникаючи в його час...», «Завдяки дослідженню Івана Небесника ми вперше зможемо у всій повноті зрозуміти джерела творчості
Адальберта Ерделі і його прямування до вершин
мистецтва. Дослідник не оминає ні найменших подробиць з життя художника, адже вони позначаються
на творчості часом не менше самовладно, як глобальні проблеми людства».
4. Навчальний посібник з грифом МОН України
«Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (XX століття)» вийшов друком у 2007 р. У навчально-методичному посібнику
вміщено матеріали для самостійного оволодіння
студентами художнього вищого навчального закладу матеріалів з образотворчого мистецтва і художньої освіти Закарпаття в рамках курсу «Культурологія».

Важливі моменти «Ерделівських читань»
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5. Безперечно вагомим науковим здобутком професора Івана Небесника є виданння літературних
творів Адальберта Ерделі «IMEN. Літературні твори. Щоденники. Думки» (2012). На сьогодні це видання залишається унікальним щодо відтворення
обширів мистецького світу Адальберта Ерделі, особливостей його світобачення, обіпертого на всебічну і ґрунтовну освіченість, глибоку обізнаність з
філософією, музикою та мистецтвом Європи від часів античності до творчості сучасників. Книга засвідчує фаховість упорядника у підготовці подібних текстів до друку та велику любов до предмета
своїх наукових досліджень. Слід також зауважити,
що науковий стиль викладу матеріалу професора
Небесника ‒ чіткий, лаконічний, позбавлений двозначності, відверто щирий, напрочуд доступний.
Він вправно володіє словом, підкуповує читача інтригуючою манерою оповіді з добре прочитуваним
між рядками легким гумором. «Ґрунтовне документальне, розлого ілюстроване видання, ‒ пише
про монографію Ольга Петрова. ‒ Автор монографії
Іван Небесник ‒ продовжує вона, ‒ присвятив дослідженню життя і творчості митця, біографія якого за радянської влади свідомо замовчувалася, двадцять років наполегливої праці. Адальберт Ерделі
на порубіжжі ХХ-ХХІ століть постає як уособлення
європейськості українського малярства. Важливим
у монографії є ідея очевидного європоцентризму
Ерделі в його органічному синтезі з етнонаціональним підґрунтям. Автор монографії не декларує, а документально доводить причини, логіку та
плідні наслідки цього симбіозу. Багатий фактологічний матеріал занурює читача в глибини Ерделієвого етнокультурного світобачення та пошуків
художньої форми. В основі клопіткого дослідження
‒ колосальний, абсолютно не систематизований
архів Ерделі. Маестро мав схильність педантично
зберігати документацію навіть другорядного значення. Цінність монографії полягає у фактологічній переконливості, у мистецтвознавчому аналізі, і
це дуже важливо для «перевідкриття» реальної, а
не міфологізованої, тенденційно викривленої біографії Ерделі як засновника закарпатської художньої школи».
Варто наголосити, що професор Іван Небесник
як науковець організовує і проводить ось уже впродовж 15 років наукові ‒ спочатку обласні, згодом
всеукраїнські, а нині міжнародні – науково-практичні конференції «Ерделівські читання», які стали
щорічним мистецьким форумом, що збирає європейську художню еліту і має на сьогодні широкий
розголос і високе реноме.
Висновки. Отже, в полі наукових інтересів ректора ЗХІ залишається чимало питань художньої
освіти Закарпаття і Європи, проблем вищої художньої школи в Україні, які він наполегливо продовжує досліджувати і являти суспільству з більшою
чи меншою періодичністю. Бо ж Іван Небесник є
справжнім продовжувачем справи Адальберта Ерделі, який писав: «Почуття, неймовірні почуття вирують у нас. Митець з’являється то в одному місці,
то в іншому. Його веде у світ око, що шукає красу
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перемін, шукає найкраще, щоб подарувати це людині. Кожне з них дає для людства скарб…
Найбільшу цінність людству дарує митець,
бо найбільш марним скарбом
є те, що він творить: без роздумів
кидає себе людям!
Митець кидає себе цілому світові у своїх творах…
Він не торгується, вибираючи життя чи смерть…»
На олтар вищої художньої освіти Закарпаття поклав свої наукові дослідження й Іван Небесник.
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Постановка проблеми. Є одна з найбільш загадкових сфер людського буття – це освіта. Нібито
й нічого на перший погляд незвичайного – трансляція набутого досвіду новим поколінням. А коли
починаєш вникати, як це все функціонує, то зі здивуванням переконуєшся: усі коліщатка там крутяться не так завдяки чомусь, як усупереч усім
мислимим і немислимим законам природи і суспільства. Освітній процес сам по собі має чимало
внутрішніх суперечностей. І щоб здолати їх, потрібна шалена енергія конкретних особистостей,
які чомусь не знають про ці суперечності. Точніше
– прекрасно знають, як ніхто, але все одно нехтують ними. Потрібні люди, які ігнорують неможливість здійснення своєї місії і тільки тому й реалізують її. Реалізують попри всі зовнішні і внутрішні
заборони і бар’єри. А без того така вибаглива рослина, як освіта, взагалі просто би не росла.
Виклад основного матеріалу. Історія української освіти знає немало видатних фундаторів навчальних закладів. Костянтин Острозький, Петро
Могила, Іван Мазепа, Василь Каразін. У ХІХ столітті
цей струмок виливається у потужну річку, а у ХХ
вона розливається у ціле море. Якщо брати Закарпаття, то, безперечно, згадуються владика Андрій
Бачинський, канонік Олександр Духнович маестро
і ректор Володимир Сливка. Це якщо говорити про
загальну освіту. Але ж освіта має ще й чимало спеціальних напрямків.
Кілька днів тому довелося проїхати усю область
з заходу на схід від Ужгорода до Рахова. Враження
ніби їдеш по суцільному пейзажеві, переїжджаючи
з картини одного автора до іншого, від однієї
творчої манери до наступної, від періоду блакитного до рожевого, від імпресіонізму до сюрреалізму – і кінця-краю тому не видно. Цей край створено
для художників. Але образотворче мистецтво –
така примхлива квітка, що навіть за найсприятливіших умов їй потрібні ще й ретельний догляд, усілякі добрива і щоденна турбота. Самосієм вона не
росте навіть у раю.
Спроби започаткувати мистецьку освіту в нашому краї робилися і раніше, але саме Адальберт
Ерделі довів справу до реального результату. Але
за тих часів результат виявився максимально
скромним, якоюсь ледве не насмішкою порівняно з
тим, про що думав метр.
Так склалося, що для Закарпаття характерний
тип розвитку – наздогін. Ми завжди обирали собі
якусь спину попереду, а відтак рвали за нею, висолопивши язика. Час від часу ті спини мінялися, ми
завжди шукали якогось лідера гонки. Такий сценарій розвитку закріпився в усьому – економіці, соціальній сфері, культурі, але особливо в освіті. Закарпаття завжди крутило головою наліво і направо
і, як турботлива білочка, тягло усе добре звідусіль
до власного кубельця. Так і Жерделі – мав на меті
зразки Мюнхена і Парижа, а отримав те, що отримав. Проте виявилося, що навіть це – уже успіх. Бо
жодна добра справа не лишається непокараною. А
добро може родитися тільки із зла – просто більше
ні з чого. Тому цілком совкове на початку училище
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з кожним десятиліттям все активніше переростало
власний офіційний статус і виховало у своєму середовищі керівника, здатного продовжити місію Ерделі у зовсім нових умовах. Зробити те, що було неможливо у 40-50-х. Та, чесно кажучи, і у наші часи
тим паче. Але воно все одно якось робиться. Іван
Іванович тільки йому відомими способами спромігся зв’язати розірваний пунктир і продовжити,
здавалося б, безнадійно порване плетиво.
Навчальний заклад – це живий організм, котрий
принципово не може стояти на місці. Ну, як двоколісний велосипед: якщо зупиниться – то впаде. Тому треба постійно бути в русі, неспокої, тільки тоді
тримаєшся вертикально. Іван Іванович якраз і є збурювачем такого руху, справжнім реактором, який
безперервно нуртує, час від часу вибухає, але все
одно дає енергію, живить нею усе навкруги, приводить у рух. Його така бурхлива діяльність розпочалася незабаром після Чорнобильського вибуху, то
ж можливо щось від того імпульсу він і успадкував.
За базовою освітою Іван Іванович ‒ хімік. І те,
що він здійснив зі своїм вузом – справжня алхімічна реакція з червоними левами, живим сріблом, філософськими каменями та іншими чудесами. З радянського училища можна було тільки нахімічити
коледж, па відтак із коледжу – інститут. У цьому
езотеричному процесові явно не обійшлося без заповідей із смарагдових скрижалей.
Такі люди дуже потрібні у столицях, але стократ
потрібніші у провінції. Бо змусити нашу публіку оставити глибокий сон може тільки отакий ядерний
годинник, від якого не сховатися, не вилікуватися.
Дуже тяжко пристосуватися до гумору Івана Небесника. Це гумор людини, котра звикла ставити
перед собою неможливі завдання. І коли напруга
від усвідомлення неможливості подолання чергової перепони наростає вже до самого краю, тоді лишається тільки розсміятися. Отак і в нього.
Висновки. Ректор Небесник Іван Іванович мусить довести розпочату ним справу до максимально можливого на сьогодні результату – до статусу
академії. Це зробить або він, або ніхто. А жити
всередині власної місії, з одного боку, дуже легко –
тебе просто несе уперед щось сильніше за тебе,
зовсім не питаючи про твої власні бажання й
уподобання. З іншого же боку, це неймовірно тяжко – не належати собі самому, а бути тільки провідником вищої волі. Але нема на те ради. Треба іти
далі. 60 – це вік молодості для ректора. А молодість
– це нестримний рух уперед.
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Життя для мене не танення
свічки. Це щось схоже на чудовий факел, який потрапив мені до рук на
мить, і я хочу змусити його палати
якомога яскравіше, перш ніж передати наступним поколінням.
Бернард Шоу
Постановка проблеми. Колись Вікентій Шандор, відомий у краї політичний і громадський діяч,
повноважний представник уряду Карпатської України у Празі, закарпатець з походження, у своїй
книзі «Спогадів» про ті буремні події, визначаючи
роль особистості у творенні історії і скромно оцінюючи свій внесок у цю справу, називав себе тільки «жовніром держави». А Спиридон Черкасенко,
цей планетарний письменник українського зарубіжжя, який спричинився до національного зросту
Закарпаття, вважав себе «чорноробом» українського письменства. Ми більш ніж впевнені, коли б Марині Кіяк, проректору з навчальної роботи Закарпатського художнього інституту, необхідно було б
означити свій вклад у процес організації художньої
освіти на Закарпатті наприкінці ХХ – на початку
ХХІ століття, вона з легким хвилюванням у голосі,
але дуже відповідально сказала б: «Це моя робота».
І справді, ця жінка одержима роботою. Таких сьогодні мало. Її знайдеш в інституті завжди: вона –
вся у роботі, у стремлінні комусь допомогти, когось
захистити, щось удосконалити, постійно бути готовою до чергових перевірок, до підготовки нових
документів, у розмовах з колегами чи студентами у
вічних клопотах і турботах про інститут...
З 1996 року Марина Юріївна Кіяк працює у мистецькому закладі. Пройшла шлях від діловода до
першого проректора. Сьогодні компетентнішої людини в інституті, певно, нема. Причому – з більшості питань. Її робота стала справою її життя, жертвенною і благородною, чесною і виснажливою, проте тою «сродною» працею, про яку писав ще Григорій Сковорода, що приносить користь і задоволення і собі, і людям.
За мету ставимо собі висвітлити постать Марини Кіяк як проректора Закарпатського художнього
інституту з навчальної роботи, заслуженого працівника освіти України; визначити її внесок у розвиток вищої художньої освіти на Закарпатті.
Виклад основного матеріалу. Марина Юріївна
Хейткова народилася 27 жовтня 1955 року в Ленінграді Пушкінського району Ленінградської області
в родині службовців. У 1960-их роках родина переїхала на Закарпаття. У 1972 році дівчина успішно
закінчила Вишківську загальноосвітню школу № 1
Хустського району і цього ж року вступила на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення навчання, у 1977 році,
залишилася працювати як молодий спеціаліст в
рідному вузі за направленням Міністерства освіти
України на посаді інженера науково-дослідного
сектору. Згодом переведена на посаду спочатку молодшого наукового співробітника, а пізніше – наукового співробітника кафедри органічної хімії Уж-

городського державного університету. Займаючись
науково-дослідною роботою на кафедрі, Марина
Юріївна отримує авторське свідоцтво на відкриття,
має більше десятка публікацій у фахових виданнях,
активно виступає на різного рівня наукових та
науково-практичних конференціях. У 1996 році переводом звільняється з кафедри в Ужгородський
коледж прикладного мистецтва імені А. Ерделі, де
обіймає посаду бухгалтера (оскільки у 1996 році
вона закінчила відділення післядипломної освіти
Ужгородського комерційного технікуму і отримала
диплом бухгалтера) та 0,5 ставки діловода. У роботі проявляє наполегливість, фаховість, відданість
справі і глибоке її розуміння. Тому вже в квітні
1996 року вона стає заступником директора коледжу спочатку з виховної, а далі – з навчальної роботи. Коли утворився Закарпатський художній інститут, а коледж опинився в його структурі, Марина
Кіяк очолює колектив коледжу, ставши директором. На цій посаді вона проявила себе здібним організатором, чуйним і компетентним педагогом,
ініціативним та відповідальним керівником; бере
активну участь у науково-пошуковій роботі, стає
співорганізатором науково-практичної конференції «Ерделівські читання», публікує чимало матеріалів про розвиток художньої освіти на Закарпатті, роль і значення відомих митців у створенні коледжу та інституту, прослідковує місце вищого
мистецького закладу в системі ступеневої освіти,
упорядковує та видає довідник про коледж мистецтв до його 60-річчя тощо. У 2001 році отримує
звання «Відмінник освіти України», у 2005 ‒ нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, а в жовтні 2008 року їй присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник освіти України».
З 2008 року і до сьогодні Марина Юріївна Кіяк
працює на посаді проректора з навчальної роботи
Закарпатського художнього інституту. Компетентність, фаховість, толерантність, виваженість, жертвенність – це ті риси її характеру, що здобули їй за
роки роботи неабиякий авторитет в колективі, довіру студентів і повагу колег.
З 1977 року – заміжня. Чоловік – Кіяк Михайло
Васильович – теж хімік і теж педагог. Сім’я виховала двох доньок – Євгенію та Олену; радіє двом онукам.
Висновки. Для Марини Кіяк життєвим кредо є
вміння у всіх ситуаціях залишатися людиною, тобто відчувати свою відповідальність, почувати сором перед убогістю, що, здавалося б, і не залежить
від тебе, пишатися кожною перемогою, здобутої
товаришами, усвідомлювати, що, кладучи свою
цеглину, ти допомагаєш будувати світ.
Ця скромна жінка воістину щодня здійснює
титанічну роботу – зовні непомітну, як правило, не
творчу, і як то буває, часто зауважену не багатьма і
не вповні оцінену, проте таку необхідну і – головне
– результативну: «коліщатики і гвинтики» навчального процесу обертаються успішно, заклад упевнено рухається вперед до нових здобутків.
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Постановка проблеми. Наша традиційна щорічна
науково-практична конференція «Ерделівські читання» носить ім’я засновника художньої освіти
Закарпаття – Адальберта Ерделі. Тепер, у 2015 році, виповнюється 60 років з дня смерті художника,
а нас спонукає згадати, як пройшли останні дні
його життя, які він мав плани на майбутнє.
Виклад основного маеріалу. Як відомо, останні
роки відзначені погромом під назвою боротьби із
космополітами, яка набрала розмаху у березні 1949
року. Це відбилося на здоров’ї, на творчості, на загальному настрої, на матеріальному становищі.
Поступово, особливо після смерті диктатора Йосифа Сталіна у березні 1953 року, як і вся країна, виходив А. Ерделі із депресивного стану. У 1949 році
художники були настільки дезорієнтовані критикою, що П’ята обласна виставка в Закарпатті після
війни так і не відбулася. Не брали участі закарпатські художники у 1949 році і у виставках у Києві та
в Москві. Із доробку А. Ерделі в цей рік відомі такі
твори, як «Космополка» та «Панорама Ужгорода».
Тогочасний настрій художники відображають його записки в щоденнику: «От так! Поволі все в мені
руйнується. Як художник – постійно побитий; як вчитель – викопаний; як пенсіонер – позбавлений ґрунту; як живий – невмирущий; як напівживий – мертвий; маю стати на шлях мільйонів – піти геть тихо,
стати землею у вічній темряві і дуже подякувати за
багато гарних днів, які мені дав Господь» [1:411].
Учень А. Ерделі Ернест Контратович пригадував
про останні роки життя вчителя: «Був час, коли Ерделі голодував. Картини не купували. Часто віддавав за сало, за харчі. Деякі боялися, щоб його роботи висіли у них на стіні. Перед смертю Ерделі казав
дружині Магді, що картини будуть мати велику ціну.
І пізніше вона багато дешево відкупила» [2:47]. В
1949 та 1950 роках Адальберт Ерделі отримав догани в Ужгородському училищі за порушення трудової дисципліни.
Ми бачимо до якого жалюгідного стану заганяла радянська влада видатну і діяльну людину. У
1945 році А. Ерделі був налаштований зовсім інакше. Він активно включився в справу відкриття художнього навчального закладу в Ужгороді, про що
свідчить стаття у газеті «Закарпатська правда» за 6
квітня 1945 року. Це ж питання піднімалося і під
час зустрічі та подорожі по Закарпаттю у серпні 1945
року разом із Василем Касіяном та Миколою Глущенком. Восени 1945 року А. Ерделі, ще не маючи на
це юридичних підстав, організував вступні випробовування якщо не в академію, то хоч художній інститут, про що згадував його колишній учень по учительській семінарії Омелян Росул [3:14]. Про початки
діяльності академії А. Ерделі згадується також і в
книзі про Василя Габду. Секретарем тут був студент
Дєрдь Андор, бухгалтером – Іван Опаленик, викладачами – Й. Бокшай, А. Борецький, Ф. Манайло, Е. Контратович, П. Лінтур та інші [2:10].
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Активною була також діяльність А. Ерделі і в
рамках обласної організації Спілки художників України, яку він очолював. Під час перебування в Ужгороді В. Касіян та М. Глущенко повідомили закарпатців про заплановану на кінець року Восьму українську художню виставку в Києві і необхідність
виставлятися на ній художників Закарпаття. За їх
допомоги були відібрані роботи для відправки в
Київ. У зв’язку із повоєнним безладом на залізниці закарпатські роботи прибули невчасно до Києва і не
були експоновані в Київському державному музеї
українського мистецтва, але завдяки В. Касіяну вони
були представлені у Музеї російського мистецтва і
кияни мали змогу ознайомитися з творчістю закарпатських художників. У січні 1946 року ці твори вже
експонувалися на Всесоюзній виставці у Москві, куди
прибула делегація художників Закарпаття у складі 50
чоловік. За пропозицією Василя Касіяна закарпатці
відвідали підмосковний Загорськ, де відбулася зворушлива зустріч із земляком Ігорем Грабарем. Одного разу на зворотному шляху з Москви у Київ художники ночували в домівках київських колег: А. Ерделі
у М. Глущенка, А. Коцка – у В. Касіяна, Ф. Манайло – у
А. Петрицького, А. Борецький – в Ол. Шовкуненка.
Зв’язки і А. Ерделі, і його колег з українськими митцями у столиці міцніли, а співпраця набирала обертів
аж до погрому в березні 1949 року, після якого А. Ерделі, як і В. Касіян у Києві, був відлучений від керівництва спілчанським життям.
У 1951 році Адальберту Ерделі виповнилося 60
років, і він розпочав процес оформлення пенсії. Його дорадянський педагогічний стаж за АвстроУгорщини, Чехословаччини та Угорщини становив
25 років, а за Радянського Союзу – 7 років. Художник почав збирати довідки та інші документи. Заробітна плата була для оформлення пенсії досить
низькою. Тому у грудні 1952 року була спроба в обласному управлінні Спілки художників України
розглянути і подати прохання вище про присвоєння А. Ерделі так званої «персональної пенсії». Характеристику художникові члени правління дали
позитивну, але з огляду на відсутність у нього відзнак комуністичної партії «персональну» пенсію
він не отримав. Коштів для забезпечення нормальних умов проживання та ще й лікування Адальбертові Ерделі в останні роки життя не вистачало. З
метою лікування він у травні 1951 року взяв у Художньому фонді позику в розмірі 2000 карбованців. До 9 жовтня повернув 400 карбованців. Інші
1600 карбованців правління Художфонду оформило як допомогу на лікування, яке тривало протягом 1951-1952 рр. З метою лікування надавалися
путівки в санаторій «Синяк».
Хвороба, фінансово-матеріальне становище, вороже ставлення влади накладалися також і на непевне становище у творчості. Критика щодо невміння
А. Ерделі реалістично відображати навколишній світ,
деформації образів трудящих заставляли його робити помилки і в похилому віці заново шукати свій
шлях в образотворчому мистецтві. Спочатку жіночі
портрети художника перетворювалися із світських
красунь у колгоспниць із серпами в руках або із
книгами, враховуючи боротьбу із неписьменністю.

У цих рамках були написані «Молода колгоспниця»
(1950), «Комсомолка» (1950), але вони не кваліфікувалися як переорієнтація художника на правильний шлях, не справляли враження успіху. Іншою
була ситуація з «Портретом танцівниці Клари Балог»
(1951). Танцівниця брала участь у концерті в Москві,
на якому був присутній Й. Сталін. Портрет Клари Балог вийшов оптимістичним і реалістичним, з комсомольським значком на грудях і червоною книжкою в руках (напевно, творами В. Леніна). Цю роботу придбали для Державного музею українського
мистецтва в Києві. Звичайно, це не зробило А. Ерделі
щасливим чи більш заможним.

Адальберт Ерделі. Фото 1960-х рр.

На тлі різноманітних болячок і хвороб художник продовжував працювати над картинами, писати щоденники, зустрічатися із митцями. У 1951 році окрім Декади українського мистецтва і літератури, що проходила в Києві і Москві, до резонансних
подій можна віднести візити в Ужгород Тетяни Яблонської, Сергія Григор’єва, Сергія Шишка, Михайла Хмелька, Олександра Ковальова.
Цього ж року, під час перебування Т. Яблонської
в Ужгороді, у майстерні А. Коцки А. Ерделі створив
її портрет. Тут же на подвір’ї А. Коцки було написано роботу «Куточок подвір’я з квітами» (1952) також згодом закуплена Київським державним музеєм українського образотворчого мистецтва. Серед
відомих робіт А. Ерделі є також портрет одного із
засновників музичної освіти на Закарпатті – Дезидерія Задора, написаний у 1952 році на домашньому подвір’ї художника і експонований на 6 обласній виставці. У цьому ж році відбулося різке погіршення здоров’я, сердечний напад.
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Весною 1953 року приїхали в Ужгород художники Яблонська, Хмелько, Григор’єв, Ковальов разом
із кіномитцями та знімали тут фільм «Художники
Закарпаття». Значна частина фільму присвячена
Ужгородському училищу прикладного мистецтва.
Ці кадри фільму є єдиними, на яких ми бачимо
майстра в русі, живим і динамічним. Протягом
1953-1954 рр. А. Ерделі продовжує творчо працювати і доходить висновку про необхідність проведення власної персональної виставки. Серед відомих
творів цього періоду – «Заручені» (1953) написаний у
с. Велика Добронь з допомогою молодої пари, одягнутої в угорські національні костюми – Ілонки Балог та
Ференца Деяка. Перший варіант роботи був закуплений Львівським музеєм українського мистецтва, а
другий варіант потрапив у Закарпатський художній музей. Портретів було створено досить багато,
серед них «Портрет мистецтвознавця Надії Знаменської», «Портрет Каміли Ольчварі», «Портрет дружини», «Портрет матері художника» (по пам’яті).
Маршрути творчих поїздок у зв’язку із здоров’ям і
транспортними проблемами були не надто різноманітними. Один із варіантів було зафіксовано колишнім товаришем по вчительській семінарії Іваном
Фекетою, який у с. Тур’я Поляна зустрів А. Ерделі за
роботою на подвір’ї школи, де художникові позували
сільські дівчата Анна Вишньовська та Марія Фердинанд для картини «Колгоспниці з Турянської долини» (131х151 см). Протягом перебування у с. Тур’я
Поляна художник робив записи у щоденнику, у тому
числі й про Бога, мистецтво, людину, красу тощо.
Персональна виставка А. Ерделі відкрилася 4 грудня 1954 року в приміщенні Закарпатської обласної
картинної галереї (замок) експозицією 56 творів.
Перед присутніми виступив Йосип Бокшай. Кількість творів дорадянського періоду була обмежена
(з Франції – тільки один пейзаж «Гаржілес»
(1930)). Після завершення роботи виставки А. Ерделі написав для щоденника «Галерею портретів
підкарпатських художників», де виклав характеристики художників Закарпаття, в тому числі й на
себе, вважаючи, що йому не дадуть об’єктивної
оцінки. А. Ерделі вважає себе причетним до покоління, представленого Й. Бокшаєм та Е. Грабовським. «Справжній художник, – на думку А. Ерделі, –
містить у собі ознаки всіх видів мистецтв» [1:350].
Він стверджує, що «митець сприймає всю красу і
має першочергове право на осягнення цієї універсальної краси в усіх її можливих проявах і формах
вираження» [1:352]. Далі він конкретно переходить до характеристики своїх творів: «Кожна картина Ерделі, навіть кожна його думка – це щось інше. Він ніколи не йшов за шаблоном. Виставка його
60 картин влаштована в Ужгородській галереї
1954 року, довела, що полотна належали до різних
напрямів – від класичних до найсучасніших. Критики
не змогли зорієнтуватися… Суть у тому, що Ерделі
може критикувати тільки кваліфікована, всебічно
розвинена і дуже ерудована особа» [1:352].
Одночасно з персональною виставкою творів
Ерделі в Ужгороді його твори «Заручені» та «Портрет солістки Закарпатського хору Клари Балог»
експонувалися у Варшаві разом з творами Бокшая,
Глюка, Кашшая, Шолтеса та інших українських художників. Погіршувався стан здоров’я, і в травні
1955 року художник поїхав на відпочинок у санато18

рій «Синяк» поблизу м. Мукачево. Повертався додому дуже слабим. Участі у зустрічах із Ігорем Грабарем, який привіз в Ужгород свої твори, Ерделі не
брав. Пізніше його прийняли до лікарні, де він зареєстрував свій шлюб із Магдалиною Сливкою. 19
вересня 1955 р. А. Ерделі помер.
Події, що супроводжували проведення персональної виставки художника, велелюдний похорон, відгуки після нього свідчили, що в суспільногромадській думці відбувалися певні зрушення щодо розуміння великого значення діяльності А. Ерделі в справі зародження і розвитку закарпатської
художньої школи.
Після смерті художника персональна виставка
творів відбулася повторно, у 1956 р. його твори експонуються на колективній виставці художників Закарпаття в Києві, а в 1958 р. – у Москві. Одним із найвагоміших аналізів і узагальнень творчості А. Ерделі
в післявоєнний час стала праця Григорія Островського «Адальберт Михайлович Эрдели», яка була надрукована у 1966 році московським видавництвом «Советский художник». Згодом таких публікацій ставало
все більше, а під час святкування 100-річчя від дня
народження маестро його ім’я було присвоєно
художньому навчальному закладу, заснованому ним,
а серед мистецтвознавців утвердилося переконання,
що саме Адальберт Ерделі належить до фундаторів
закарпатської художньої освіти та закарпатської художньої школи, як традиції передачі художніх знань
від одного покоління до наступного.

Фрагменти похорону Адельберта Ерделі. Ужгород, 1955 р.
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Мушинка М. І. Тарас Кущинський – художній фотограф Чехії українського походження. Тарас Кущинський (1932-1983) народився у Празі. Батьки –емігранти
з Полтавщини. Дитинство провів на Закарпатській Гуцульщині. У березні 1939 р. з мамою повернувся в Прагу,
де закінчив Українську гімназію. У 1961 р. закінчив відділ архітектури празької Вищої технічної школи і став
інженером-архітектором. Від шкільних років захоплювався художньою фотографією, а 1966 р. став незалежним професіональним фотографом. Фотографував, головним чином, жіночі акти у вільній природі. Його фотографії здобували призи на міжнародних фотоконкурсах
та виставлялися на персональних виставках в 35 країнах світу. Від 1971 р. його виїзд за кордон був суворо заборонений. Автор був його другом від студентських років. Присвятив йому кілька статей.
Ключові слова: Кущинський Тарас, художня фотографія, чесько-українські взаємини.
Мушинка М. И. Тарас Кущинский – художественный фотограф Чехии украинского происхождения.
Тарас Кущинский (1932-1983) родился в Праге. Родители – эмигранты с Полтавщины. Детство провел на Закарпатской Гуцульщине. В марте 1939 г. с мамой вернулся в
Прагу, где закончил Украинскую гимназию. В 1961 г. закончил отделение архитектуры пражской Высшей технической школы и стал инженером-архитектором. Со
школьных лет увлекался художественной фотографией, а
1966 г. стал независимым профессиональным фотографом. Фотографировал, главным образом, женские акты в
свободной природе. Его фотографии получали призы на
международных фотоконкурсах и выставлялись на персональных выставках в 35 странах мира. От 1971 его выезд за границу был строго запрещен. Автор был его другом со студенческих лет. Посвятил ему несколько статей.
Ключевые слова: Кущинский Тарас, художественная
фотография, чешско-украинские отношения.
Mushinka M. Taras Kuschynskyy – Czech art photographer of Ukrainian origin. Taras Kuschynskyy (19321983) was born in Prague. His parents were – emigrants
from Poltava. He spent his childhood in the Transcarpathian
Hutsul. In March 1939 my mother returned to Prague, where
he graduated Ukrainian school. In 1961 he graduated the
architecture department of the Prague Higher Technical
School and became an engineer-architect. From school years
he was fond of art photography, and in 1966 became an
independent professional photographer. He photographed
mainly female acts in the free nature. His pictures gained
prizes in international photography contest and exhibited in
solo exhibitions in 35 countries. From 1971 his travel abroad
was strictly forbidden. The author was a friend from his
student years. He devoted him several articles.
Keywords: Kuschynskyy Taras, art photography, CzechUkrainian relations.
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Постановка проблеми. Подібно як у 1960-1970-х
рр. минулого століття шокували американську публіку картини Енді Варгола, в тому ж часі шокували
чеську публіку фотографії Тараса Кущинського
(1932-1983). Ці два видатні митці мали спільну не
лише манеру художнього вислову, але й національне походження: оба народилися на чужині від батьків-українців і стали загальновизнаними художниками у нових батьківщинах: Енді – в США, Тарас – у
Чехословаччині. Та якщо Енді ніколи не голосився
до національності своїх батьків, Тарас був гордий
на свою українську національність. Ім’я «Тарас»
стало його псевдонімом, який він вживав частіше,
ніж прізвище.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Чехи вважали й вважають Т. Кущинського визначним чеським фотографом, який наприкінці 1960-х і
на початку 1970-х рр. у чеській фотографії започаткував новий напрям – гармонійне поєднання з природою оголеного чи напівоголеного жіночого тіла.
Неабияким майстром він виявив себе і в жанрі портрета, пейзажу та в рекламній фотографії.
Тарас не працював у студії. По суті він такої ніколи й не мав, бо ціле життя доводилось йому жити більш-менш скромно: майстернею для нього була лазничка в невеличкій квартирі празького житлового будинку, а студією – вільна природа.
Ще була у нього «дача» – старесенька напіврозвалена селянська хата у невеличкому селі Ченовіце
над рікою Сазавою, в окрузі Кутна Гора Середньочеського краю, на яку їздив старенькою пластиковою машиною марки «Трабант». В нього часто збиралися друзі-однодумці. Там він зробив кращі свої
фотографії. Спочатку селян обурювала поведінка їх
нового бородатого співгромадянина, який з фотоапаратом ганався за голими жінками у лісі, змушуючи їх лягати у траву або залазити на дерево. Та
впізнавши в ньому «добру людину», вони прийняли пришельця до свого середовища і толерували
його «витівки».
Напрям, започаткований Тарасом, здобув йому
визнання далеко за межами Чехословаччини. Вже у
1960 р. його фотографії були дуже прихильно прийняті на виставці у Гонконгу. Через два роки на
всесвітньому конкурсі американського журналу «USCamera» одна з фотографій Тараса зайняла п’яте місце, а в 1965 р. на міжнародній виставці у Франфурті-на-Майні, портрет «Штєпанки» здобув другу
премію. Високу оцінку здобули його фотографії і на
виставках у Сиднеї (1961), Токіо (1964), Страсбурзі
(1964), Сінґапурі (1964) та в ряді інших міст.
У 1966 р. він залишив професію інженера-архітектора і став професіональним фотографом. У тому ж році його прийнято в члени Союзу чехословацьких образотворчих митців. Як незалежний
професіональний фотограф він працював переважно в області рекламної фотографії, яку підвищив на
рівень справжнього мистецтва. Часто фотографував художні вироби із скла, дерева, кераміки, жіночі оздоби тощо. Нові елементи він вніс і до фотографій плакатів, проспектів, обгорток грампластинок, театральних програм тощо.
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Нав’язав тривалу співпрацю з журналами «Domov», «Umění a řemesla», «Československá fotografie»,
«Žena a móda», «Svět v obrazech», «Mladá fronta», завів
дружні контакти з артистами театру «Семафор».
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З циклів, присвячених природі, на увагу заслуговують «Високі Татри», «Крконоші», «Мала Фатра», «Бескиди» тощо.
У 1967 р. він влаштував першу персональну виставку за кордоном – у голландському місті ЛаренВлалікум, за якою слідувала серія дальших. На нього звернули увагу кіностдії, телебачення та радіо.
Своїми фотографіями він ілюстрував і кілька збірок поезій, наприклад книжку М. Лукешової «Біґбіт та арифметика» (Прага, 1967).
На переломі 1960-1970-х рр. Тарас з успіхом виставляв свої фотографії у Цайлі (Західна Німеччина), Відні, Кракові та Афінах. Однак найвизначнішим успіхом фотографічної кар’єри Т. Кущинського була його персональна виставка в найбільшій
фотогалереї Токіо – Pentax Galery 1974 р.
Т. Кущинський був першим європейським фотографом даної галереї, представленим самостійною
виставкою. Фахова японська преса писала про виставку Тараса в суперлативах. За участь на виставці фірма Pentax нагородила його комплектом найновіших фотоапаратів та додаткових приладів до
них. Таким чином, Тарас вже в середині 1970-х рр.
міг користатися наймодернішим тогочасним технічним устаткуванням.
«Токійська» виставка Т. Кущинського побувала
і в ряді інших міст. Фотографія Дани з цієї виставки
на 13-му бієнале в Гайденгейму у 1974 р. здобула
бронзову медаль.
У 1976 р. Тарас став членом празької групи «Setkání» (Зустріч), з якою виставляв свої твори на багатьох домашніх і закордонних виставках.
Ім’я «Тарас» стало поняттям серед художніх фотографів та митців усього світу. Про нього писали у
таких визначних довідниках, як: «Encyklopedia of
Practical Photography» (Praha, 1972), «Geschichte der
Photographie im 20. Jahrhundert» (Kologne, 1977, London, 1980), «Britisch Journal of Photography» (London,
1977), «Contetiporary Photographera» (New York,
1982). Мюнхенський «Foto Magazin» (1971) помістив
цікаву статтю про нашого фотографа «Taras – der
Meister der einfachen Mittel». У центрі уваги фотографа і надалі були жіночі акти у вільній природі, з
яких він уклав цілі серії: «Дана», «Моніка», «Ева»,
«Домініка» та інші.
Велике враження справила на нього подорож до
батька в США в середині 1960-х рр., під час якої він
мав змогу ознайомитися з новими течіями американського фотомистецтва.
Останньою (тридцять п’ятою) прижиттєвою персональною виставкою фотографій Тараса Кущинського була виставка «Прагнення краси» в Музеї
української культури у Свиднику, відкрита наприкінці липня 1983 р.
Тараса Кущинського знав цілий світ. Окрему
статтю присвятив йому навіть латвійський журнал
«Reklamas fotografas» (1976). Лише Україна, яку Тарас ніколи не перестав вважати своєю первісною
батьківщиною, категорично відмовлялась визнати
його. Чому – важко зрозуміти. Таж він навіть емігрантом не був, бо народився у Празі 25 травня 1932 р.
Емігрантами були його батьки Антоній та Зінаїда.
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Обоє вони походили з Полтавщини (батько – з козацького роду), закінчили економічно-кооперативний факультет Української господарської академії
в Подєбрадах (Чехія), а 1935 р. разом з молодим Тарасиком виїхали до Закарпатської України в село
Кевельово Рахівського округу, де батько став директором сільської школи, а мати – учителькою.
Тут Тарас виростав на лоні чудової гірської природи, яку на все життя полюбив серцем і душею. І в
перший клас початкової школи він поступив на закарпатській Гуцульщині.
Після окупації Закарпаття угорцями 1939 р. сім’я
Кущинських розлучилася: батько, рятуючи життя
перед угорськими окупантами, емігрував в США, а
мати з восьмирічним Тарасиком ─ повернулася до
Праги. Під час війни Тарас з мамою жив у суцільних
злиднях. Мама на все життя залишалася для нього
ідеалом працьовитості, доброти і ніжності. Значний вплив на формування його світогляду мав український видавець і меценат мистецтва Євген Вировий, на квартирі якого вони жили з мамою. До
12-го року народження «дядя Женя» подарував Тарасикові фотоапарат, який став його улюбленою
«іграшкою». Ним він фотографував головним чином своїх шкільних товаришів та товаришок. 17
травня 1945 р. Тарас був свідком трагічної смерті
Євгена Вирового. Коли солдати контррозвідки Червоної армії «Смерш» («Смерть шпіонам» – авт.) прийшли арештувати його, він вискочив з вікна четвертого поверху на кам’яний брук і розбився перед
машиною, якою його мали відвезти у в’язницю.
Будучи студентом архітектурного відділу Чеської політехніки, Тарас у 1954 р. одружився з чешкою Аленою Шпіритою, яка стала вірною супутницею його нелегкого життя. Пані Алена була не лише моделлю, домашньою господинею, але й помічником у його художній творчості. В гармонійному
подружжі вони виховали трьох доньок.
Тарас весь час мріяв про відвідини України, однак здійснити цю мрію було не легко. Лише навесні 1968 р. в рамках туристичної подорожі він побував у Києві та інших містах. Об’єктиву його фотоапарата не уникали запущені пам’ятки архітектури, зруйновані церкви, черги в магазинах. Кілька
таких його фотографій потрапило і у пресу, що викликало обурення радянських органів, які вбачали
в них «наклепи на радянський лад». Коли в 1971 р.
він у чехословацьких органах безпеки добився дозволу на другий туристичний виїзд в Україну, його
було затримано на радянському кордоні, піддано
ретельному обшуку, в результаті якого в нього було виявлено «порнографію» (художні акти Тараса –
авт.) і… повернено назад. До кінця життя він залишився persona non grata для України. Та не лише
для України. Після цього «інциденту» органи чехословацької безпеки заборонили йому виїзд за
кордон. Навіть на відкритті власних персональних
виставок він не міг виїхати.
На початку 1980-х рр. Тарас Кущинський важко
захворів і з усім зусиллям волі боровся з невиліковною хворобою – раком. Фотографувати не перестав
і в тих безнадійних умовах. Фотографії останнього

періоду – жіночі постаті в масках – позначені сумом. Це своєрідна візія грізної смерті, яка виявилась міцнішою за нього. Помер він 27 грудня 1983
р. у Празі. Його смерть була відзначена десятками
некрологів. Лише Україна мовчала.
Кілька фотовиставок світлин Тараса Кущинського було влаштовано і після його смерті. Найвизначнішою була виставка до недожитого 80-ліття від
дня народження у Празі під назвою «Тарас – 80», організатором якої була громадська організація «Portes». Український мистецтвознавець Оксана Пеленська (редактор української редакції «Радіо Свобода» у
Празі), оцінюючи виставку, дала її авторові таку характеристику: «Тарас Кущинський є автором неповторної за високим рівнем естетики серії жіночих
портретів, які й через півстоліття вражають глядачів
свіжістю й поетичним сприйняттям світу… Один з
найвідоміших майстрів художньої фотографії так і
залишається невідомим для українців» [1].
У жовтні того ж 2012 р. Центр чеської культури
у Києві влаштував пересувну фотовиставку «Чесько-словацькі фотографи з українським корінням»,
на якій були представлені світлини п’ятьох художніх фотографів: Яна Погрібного, Богдана Голомічка, Петра Жупника, Радки Циглерової-Кущинської
(дочки Тараса – авт.) та Тараса Кущинського [2]. З
Києва виставка помандрувала майже в усі обласні
центри України і всюди мала значний успіх. В
Ужгороді вона демонструвалася в Закарпатському
музеї народної архітектури і побуту від 30 жовтня
до 12 листопада 2012 р. [3].
Висновки. На завершення хочу сказати кілька
слів про свої взаємини з Тарасом Кущинським. Я
познайомився з ним і заприятелював ще під час навчання в Празі. Ця дружба тривала до останніх
його днів. Я був захоплений його світлинами й
опублікував про нього кілька україномовних статей [4], представляючи його українській публіці як
українського фотографа.
Я ініціював його останню прижиттєву виставку
«Прагнення краси» в Музеї української культури у
Свиднику 1983 р. [5], до якої було видано гарний
каталог. На жаль, він вже не зміг взяти участь у її
відкритті.
Мені довелось виступати з промовою і на його
поминках в Празі. Після проголошення незалежності України я представив життя і творчість Тараса у львівському фотожурналі «Світло і тінь»6.
Статтю про нього я опублікував і в «Енциклопедії
Сучасної України» (т. 16, Київ, 2015 – в друку).
Тарас Кущинський першим звернув мою увагу
на високу художню вартість фотографій Флоріана
Заплетала і виготовив позитивні відбитки з його
скляних негативів, що опинились у моєму архіві.
На їх основі було видано перший альбом фотографій Ф. Заплетала «Дерев’яні церкви Карпат» (Відень, 1982).
Художня спадщина Тараса Кущинського неймовірно багата. Вона охоплює кілька десятків тисяч
світлин. Спадщина заслуговує на те, щоб хоча би
невеличкий вибір з неї появився окремим альбомом в Україні.
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ТВОРЧІСТЬ ФЕРДИНАНДА ВИДРИ
У РОЗВИТКУ МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ЖИВОПИСУ ЗАКАРПАТТЯ

Приймич М. В. Творчість Фердинанда Видри у розвитку монументального живопису Закарпаття. У статті
розглядається творчість одного зі знаних закарпатських
церковних живописців середини ХІХ ст. Фердинанда
Видри. Зроблено першу спробу систематизації відомих
фактів з його життя і творчості та проаналізовано відомі
і нововідкриті твори художника. Вперше презентується
графічна ілюстрація живопису центральної нави Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, яка
була створена 1858 р. Разом із тим вводиться у науковий
обіг інформація про живопис Фердинанда Видри у церкві св. Йоана Хрестителя у с. Золотарево Хустського р-ну,
що датується 1875 р. і який можемо вважати останньою
його помітною роботою.
Ключові слова: живопис, церква, композиція, колорит, іконографія, декор, ілюзорність.
Приймич М. В. Творчество Фердинанда Выдры в развитии монументальной живописи Закарпатья. В статье
рассматривается творчество одного из известных закарпатских церковных живописцев середины XIX в. Фердинанда Выдры. Сделана первая попытка систематизации
известных фактов из его жизни и творчества и проанализированы известные и вновь открытые произведения
художника. Впервые презентуется графическая иллюстрация живописи центрального нефа Крестовоздвиженского кафедрального собора в Ужгороде, которая была
создана 1858 р. Вместе с тем вводится в научный оборот
информация о живописи Фердинанда Выдры в церкви
св. Иоанна Крестителя в с. Золотарево Хустского р-на, датируемой 1875 и который можем считать последней его
заметной работой.
Ключевые слова: живопись, церковь, композиция,
колорит, иконография, декор, иллюзорность.
Pryimych M. V. The paper considers the creative activity
of Ferdinand Vydra, one of the well-known church painters
of the middle of the 19th century. Here was made a first
attempt of systematizing of known facts in his biography. His
known and newly discovered works are analyzed. It is the
first time where we can find a presentation of the graphic
illustration (1858) painting in the central nave of the
Exaltation of the Holy Cross Cathedral in Uzhgorod. The
information about the painting of Ferdinand Vydra of 1875
in St. John The Baptist church in the village of Zolotarevo,
Khust District, is introduced into art history. It can be
considered as his last significant work.
Keywords: painting, church, composition, colour, iconography, decor, illusory.
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Постановка проблеми. У статті маємо намір
представити відомі і нововідкриті факти життя і
творчості Фердинанда Видри (1815-1879), а також
проаналізувати особливості його живопису. Творчість художника розглядається у світлі нововідкритого живопису у святилищі Хрестовоздвиженського кафедрального собору та Консисторіальної
зали єпископської резиденції в Ужгороді. Останні
відкриття дозволяють по-новому бачити творчість
єпархіального художника Фердинанда Видри, який
зробив великий внесок у розвиток церковного малярства на території Мукачівської єпархії у другій
половині ХІХ ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні наукові зацікавлення у галузі мистецтвознавства Закарпаття переважно звернуті до питання
розвитку крайового мистецтва. Аналіз видань та
публікацій останніх двох десятиліть дозволяє говорити, що головна увага науковців зосереджена
на особливостях закарпатської художньої школи,
явище якої охоплює майже усе ХХ ст. У багатьох висновках та висловлюваннях появу своєрідного мистецького явища на Закарпатті не обумовлюють
жодними образотворчими традиціями, а тільки народним декоративним мистецтвом, європейськими модерновими впливами та красою природи [1].
На наш погляд, таке твердження могло сформуватися за відсутності належного опрацювання існуючого художнього матеріалу. Тому питання вивчення художніх процесів кінця XVIII-ХІХ ст. має велике
значення у контексті створення реалістичної картини розвитку закарпатського мистецтва.
Серед праць, які присвячені творчості Фердинанда Видри, можемо назвати роботу С. Папа [2], у якій
дослідник намагався з’ясувати місце майстра в історії
крайового мистецтва. Також необхідно згадати дослідження А. Ізворіна [3] та Г. Островського [4], які частково торкалися творчості художника, аналізуючи розвиток образотворчого мистецтва краю. Серед праць
останнього часу необхідно згадати роботи Л. Пушкаша[5] та дослідження М. Сирохмана [6].
Однак детального вивчення творчості художника поки що немає. Навіть можемо сказати, що ще не
проведено належного збору та систематизації образотворчого спадку художника.
Метою публікації є систематизація та аналіз образотворчої спадщини визначного закарпатського
церковного художника другої половини ХІХ ст. Фердинанда Видри, періоду його діяльності у с. Білки,
Іршавського району. Це передбачає низку завдань,
які необхідно розв’язати у межах цього дослідження:
– збір та систематизація відомих і нововідкритих пам’яток мистецтва та біографічних фактів, пов’язаних з Фердинандом Видрою;
– представлення нововідкритих фактів у контексті сучасних досліджень закарпатського церковного мистецтва.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Творчість єпархіального художника Фердинанда
Видри можемо поділити на два періоди, які умовно
можемо назвати ужгородським та білецьким. На
сьогодні, щоб говорити про другий період творчос23
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ті художника на Іршавщині та Хустчині, потрібно
значно більше матеріалів, які б могли свідчити про
причини та час його переїзду з Ужанщини до Марамороша. Це могло відбутися на початку 1860-х рр.,
бо у 1960 р. він виконував іконостас для церкви Вознесіння Господнього у с. Сімерки Перечинського
району [7], тобто працював ще на території Ужанської жупи, а 1865 р. бачимо його підпис на склепінні церкви Успіння Пр. Богородиці у Білках. Єдиною інформацією про художника у цьому часі є
лист владики Василя Поповича за 1864 р., у якому
високо оцінюється роль благородного Фердинанда
Видри і надається рекомендація обов’язково звертатися до живописця для затвердження як різьбярських, так і живописних робіт у храмах єпархії. У документі вказується, що єпархіальний художник дає
право працювати над виконанням різьбярських
робіт у Мукачівській єпархії майстрам: Івану Крайняку, Н. Ковачу, Івану Бадишу(?) і Н. Шлосселу,
який походив, за записом, із «Шелестовской Гамри». Ця інформація дуже цікава, бо, як твердить дослідник Балаж Мейсарош, у Мукачеві згадується ціла родина Шоселів, з яких перший ‒ відомий для
дослідника Франц Шоссел, що із сином Йосипом
працювали як теслі у Мукачеві. Андрій Шоссел – відомий ливарник з Шелестова, який тут працював
між 1827 і 1851 рр. і відомий тим, що закінчив Віденську академію мистецтв та став першим художником, який виконував власні ескізи для створення ливарних форм. Цьому ж митцю дослідник
приписує також виконання дерев’яних скульптур
двох ангелів для вівтаря у с. Шенборн, що може
свідчити про зв’язок родини і з обробкою дерева.
Думаємо, що значно більше інформації про цю
мистецьку родину проллє публікація зазначеного
дослідника. Ми сьогодні можемо тільки припустити, що Н. Шлоссел був представником родини
відомих на ту пору у краї скульпторів.
Таким чином, документ від 13 лютого 1864 р.
свідчить про роль Фердинанда Видри для формування церковної естетики. Також в одному з листів
з’являється цікава інформація, пов’язана з вимогами технології виконання іконостасів, де єпископ
зазначає необхідність узгоджувати живопис з різьбярською справою і, зокрема, указує на недопущення з’єднання декоративного різьблення з дошкою
живопису. Наголошується, що дошка має вільно
вставлятися і вийматися з іконостасної рами, бо
буває, що дошка тріскає і її треба замінити. Тобто у
зазначеному листі критикується той принцип, коли на дошці виконувалася різьба, а потім на ній же
виконувався живопис. У такому випадку, коли
щось ставалося з живописом чи різьбою, треба було заміняти обидва зразу. Разом з тим, можемо говорити, що у 1860-х рр. домінує виконання живопису на дошках, про що свідчить і ціла низка творів, що збереглися з цього часу.
Якщо перший етап діяльності пов’язаний з Ужгородом, то другий можна пов’язати з Білками, бо,
як свідчить більшість робіт цього часу, основним
місцем його діяльності стали храми на території
сучасних Іршавського та Хустського р-нів. Однією з
24

перших і найкраще збережених пам’яток майстра на
цій території є монументальний живопис у церкві
Успіння Пр. Богородиці у с. Білки, будівництво якої
було завершено 1838 р. [8:258-259] Інтер’єр храму
формується витягнутим простором однонавної споруди із домінуванням масивних пристінних стовпів,
що виступають своєрідними внутрішніми контрфорсами. Весь простір оздоблено пишними бароковими
розписами з переважанням ілюзорного архітектурного декору. Цікаво, що художник використовує ті ж
принципи розписів, які були притаманні скоріше
першій половині XVIII ст., а не другій ХІХ ст. Тобто
маємо підстави вести мову про архаїзуючу манеру
в оздобленні храмового простору.
Зі збережених написів бачимо, що роботи у храмі виконав Фердинанд Видра у 1865 р. На це вказують латинські написи на композиції «Розп’яття Господнє». Перший – W.F. 1865. – бачимо біля підніжжя розп’ятого, з правого боку від Христа, розбійника, який, маємо всі підстави вважати, є ініціалами
єпархіального живописця Фердинанда Видри. З іншого боку цієї сцени добре прочитується напис
WEIRIH J., за винятком ледь помітної першої літери. Прізвище Вейріх уперше зустрічаємо у Білках, а
зважаючи на подальші періодичні згадки про нього поряд з Видрою, можемо вважати його художником, який співпрацював з єпархіальним художником. Зокрема, маємо відомості, що вони разом працювали над живописом у церкві Вознесіння Господнього у с. Мала Розтока Іршавського р-ну, розписи у якій датуються 1866 р. Наступною, виконаною у співпраці, роботою були розписи у церкві св.
Архангела Михаїла у с. Горбок, живопис у якій датується 1871-1872 рр. Дуже цікавим фактом є те, що
після смерті Видри художник далі працював сам,
зокрема таку інформацію маємо про церкву с. Дунковиця, яку художник розписав та виконав для неї
іконостас у 1884-1885 рр. [9].
Щодо Білок, то досить складно визначити, яку
частину робіт виконував кожен із митців, проте на
основі аналогів та існуючої інформації можна припустити, що провідну роль відігравав Фердинанд
Видра. Таку думку можемо обґрунтувати на підставі напису, збереженого у церкві с. Зарічево; можемо
стверджувати, що фігуративні композиції виконував саме Фердинанд Видра. Відповідно до напису
Ф. Видру названо іконописцем, а іншого митця, який
працював з ним у храмі, – Августа Свободу – малярем. Це дає нам підстави говорити, що співпраця
художників полягала у взаємодоповненні роботи
іконописця і маляра. Під терміном «маляр», найвірогідніше, маємо справу з художником, який виконував альфрейні роботи, а іконописець – художник,
що виконував фігуративні зображення. Таким чином, роботи, які виконувалися у храмах Видрою разом з Вейріхом, найвірогідніше, мали той же принцип співпраці. А це дає нам підстави припустити, що
альфрейні роботи виконував Йоан Вейріх. За умови, що таке припущення правильне, треба визнати
надзвичайно високу мистецьку вправність цього
художника. І це стосується не тільки побудови композиції, але також колориту та віртуозності у вико-
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нанні. Декоративні роботи характеризуються досконалістю моделювання, навіть у тих місцях, які знаходяться на значній відстані від глядача, наприклад
на склепінні, для нього немає випадкових і неважливих деталей, бо тут бачимо делікатні рефлекси на архітектурних деталях та рослинних мотивах. Тобто
маємо справу з професійним майстром.
Живопис храму Успіння Пр. Богородиці у Білках
побудований на нюансному зіставленні теплих і
холодних сірих, які творять цільний колорит архітектурної композиції храму. Завдяки цим кольорам вирішено колонади, карнизи, арки, розетки,
вензельки, декоративні чаші. На цю кольорову
приглушену ілюзорну архітектурну структуру нанесено додаткові яскраві акценти, що вирішені через зображення реалістичних квітів та жанрових
сцен, які моделюються за допомогою відкритих
яскравих кольорових поєднань. Завдяки цьому художнику вдалося створити єдину колористичну
структуру, де чітко виділяються інтенсивністю
звучання яскраві квіти, які немов відтіняють сіруватий колорит архітектурного декору, надаючи інтер’єру храму матеріальності і масивності.
Сюжетні композиції склепіння охоплюють архітектурні обрамлення і, починаючи зі святилища,
виконані у певній послідовності. У вівтарній частині зображено «Всевидяче око» в оточенні ангелів
та хмар. Розкрепований карниз та декоративні вазонки, які творять завершення архітектурної форми, мають багато спільних рис із розписами у святилищі кафедрального собору в Ужгороді. Однак
зображення ангелів мають свою особливість, вони
позбавлені того динамізму та підкреслених ракурсів, як у соборі, проте отримали додаткову символіку. Зокрема, три ангели під «Всевидячим оком»
тримають хустину із зображенням лику Христа –
«Спас Нерукотворний» – та дві білі стрічки з написами «свят, свят, свят». Фігури ангелів видають руку
Видри з притаманною йому манерою виконання яскравих тіней з виразними активними рефлексами.
У наві, починаючи від іконостаса, зображення
виконано у такій послідовності: «Введення Марії
до Храму», «Розп’яття Господнє», «Успіння Пресвятої Богородиці» та «Покрова Пресвятої Богородиці». На західній стінці на хорах виконано композицію «Страшний суд». На жаль, так звані реставраційні втручання (особливо це стосується композиції «Страшного суду») призвели до значних
втрат як мистецької якості, так і самого авторського письма.
Центральними композиціями склепіння нави
храму є «Розп’яття Господнє» та «Успіння Пресвятої Богородиці». Про їх значення свідчить виконана складна ілюзорна архітектурна композиція з використанням колонади, арки та складної конструкції карнизів. Бачимо, що переважна більшість композицій пов’язані з життям Марії, які не мають безпосереднім джерелом Святе Письмо, а базуються
на переданні церкви, витоки яких можемо знайти в
апокрифічних книгах «Протоєвангеліє Якова» та
«Псевдоєвангелія Матея». Через композиції бачимо
увагу, яку художник приділяє богородичним свя-

там, адже останні мали особливе значення на Закарпатті, бо саме восени відбувалися головні прощі
до паломницьких центрів тогочасної Мукачівської
єпархії. Звісно, головна увага зосереджена на надзвичайно шанованому святі у краї – «Успінні Пресвятої Богородиці», яке виконано зразу за композицією «Розп’яття». Формальним засобом колонад
виділено головні композиції склепіння храму, у
яких основна ідея – це спасіння через смерть і воскресіння Господнє.
З усіх зображень виглядає немов випадковою
«Голгофа», але саме ця композиція відображає своєрідний апогей посвяти і служіння, що представлено у двох інших богородичних сценах, розташованих обабіч центральної. На відміну від центральних сцен, обидві бокові композиції на склепінні обрамлено карнизом на консолях. Таким чином, можемо помітити ідейну вісь сюжетів – це служіння
через посвяту себе Богу. Разом з тим, із формальної
точки зору можемо зауважити майже аналогічність
у виконанні «Покрови» на одному з вівтарів кафедрального собору в Ужгороді та на склепінні у Білках, що додатково підтверджує наше припущення
щодо виконання Фердинандом Видрою фігуративних композицій у більшості церков.
Три підпружні арки творять могутній каркас, на
який спирається склепіння головної нави. Арки
пишно декоровані складними розетками та орнаментами, а на їх опорних стовпах виконано алегоричні зображення, які творять своєрідний перегук
між сценами Старого та Нового Завітів. Сама арка
як архітектурний елемент з’єднує південний опорний стовп із північним, утворюючи своєрідну райдугу Завіту. Починаючи з західної пари стовпів –
виконані «Манна небесна» та «Євхаристична чаша
з вином і дискос із хлібом». На центральній арці –
«Скрижалі Мойсея» та «Євангеліє», а на арці біля
іконостаса – «Мідний змій» та «Розп’яття Господнє». Таким чином, ідейно від заходу до сходу композиції розкривають Боже милосердя, Божий Заповіт та Спасіння, які відображено через образ та
прообраз. Композиція «Розп’яття» знову повертає
нас до головної ідеї, виведеної на склепінні храму.
Загалом, багато мотивів, які використано при
оздобленні храму у Білках, можна зауважити також
у святилищі кафедрального собору в Ужгороді. Серед них – виконання у святилищі церкви композиції «Всевидяче око». Але не тільки ідея всевидячого
ока, яка була притаманна багатьом бароковим розписам, але і окремі декоративні деталі, виконані у
вівтарі церкви Успіння Пресвятої Богородиці, наприклад здвоєні консолі, нагадують форми, притаманні розписам Андрія Тртіни в Ужгороді. До таких
мотивів належать також пурпурні драперії, які спадають з підвіконь, а також виконання у вівтарній
частині чотирьох євангелістів, які тут розташовані
у верхній частині апсиди поміж намальованими колонами. Це дозволяє нам говорити про вплив ілюзорного живопису, який було виконано в Ужгороді
наприкінці XVIII ст., на принципи створення архітектурного ілюзорного декору у церкві с. Білки, а
також в інших храмах, які розписував Ф. Видра.
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Фердинанд Видра. Фрагменти розпису
церкви Успіння Пр. Богородиці у с. Білки, 1865

Завдяки могутньому декору твориться цільна
єдина архітектонічна композиція, в оточенні якої
виникла проблема встановлення іконостаса. Виконання характерного плоского зразка з неактивними членуючими консолями зробило б його структуру крихкою. Тому надання іконостасу вираженої
архітектурної структури може свідчити про втручання Видри у його композицію. Іконостас справді
чудово вписався завдяки масивним колонадам намісного ярусу, хоча інші яруси мають менш виражену архітектоніку. Щоб зберегти архітектурну глибину, іконостас формується за допомогою двох стінок, простір між якими становить близько 40 см.
Завдяки цьому прийому ікони намісного ряду розташовано на другій конструктивній стіні набагато
глибше, ніж верхні яруси. Завдяки цьому прийому
намісні ікони розташовані у своєрідних портиках,
фланкованих двома колонами. Колонада з виразними композитивними капітелями творить значний простір. На рівні колонади намісного ярусу
знаходяться верхні яруси. Такий прийом надає іконостасу органічності у декоративному інтер’єрі.
Намісний ряд має декор у вигляді ордера, на який
спирається апостольський ряд зі зламаним по вертикалі карнизом. Колони, що фланкують образи
цього ряду, спираються на консолі. Ікони вміщені в
овали, а центральна ікона апостольського ряду,
«Деісіс», укомпонована у колі. У просторі між на26

місним та апостольськими рядами розташовані образи празникового циклу. Ікони цього ряду виконано також в овальних медальйонах, охоплених
рослинним орнаментом, який формується ритмом
акантових листочків та завитків. Над апостольським рядом у круглих медальйонах, також із акантовим орнаментом, виконано пророчий ряд.
Поширення орнаменту у вигляді аканта, поява
між іконами своєрідних султанів у вигляді пальмової гілки та чітка ордерна система дають підстави
говорити про впливи класицизму. Над зображенням «Деісісу» виконано своєрідне тябло з написом
«БУДИ ІМЯ ГОСПОДНЕ БЛАГОСЛОВЕННО ОТ НЫНІ
Й ДО ВІКА», а над ним – Розп’яття з предстоячими. У
трилиснику, що завершує верхнє рамено хреста, зображено Бога Отця і Св. Духа, що від нього сходить.
Звісно, не можемо стверджувати, що такого роду зростання архітектоніки є явищем зовсім унікальним, бо помітні тенденції зауважуємо в останній третині ХІХ ст. і в інших церквах. Підтвердженням цього є реконструкція 1885 р. іконостаса церкви св. Миколая Чудотворця у Токаї (Угорщина), коли було замінено намісні образи авторства Михайла
Манковича.
У вівтарній частині церкви у Білках є величний
престіл із балдахіном із композицією у вигляді голуба в оточенні хмар над ним. Балдахін має складну конструкцію і спирається на колони іонічного
ордера. На всіх чотирьох боках престолу виконано
живописні композиції: «Покладення до гробу»,
«Авраам і Мельхіседек», «Жертвоприношення Авраама» і «Жертвоприношення Ноя після потопу».
Ці композиції мають ту ж логіку, що й алегоричні
зображення у наві храму. Цікаво, що на «Жертвоприношенні Ноя» виразно виділено веселку як
знак Заповіту, що Господь більше не знищить у такий спосіб людину. Окрім престолу, тут знаходиться жертовник із зображенням «Зняття з Хреста». У
нижньому лівому куті жертовника є напис «Bъ память Михаила Уигелія Бывшаго Пароха Бѣлецькаго, Его Позоставшеися Вдовицы Гжи Іуліаны Алмашієевой иждивенїемъ». Порівнюючи манеру живопису на склепіннях храму та на іконостасі, можемо
стверджувати, що їх виконував один художник –
Фердинанд Видра.
Манера різьблення, яке виконане у Білках, має
багато спільного із зразками, які можемо бачити в
інших храмах, зокрема у с. Горбок. Дуже шкода, що
про живопис тут говорити досить складно, бо відбулися значні пізніші втручання. Але особливо цінною є інформація, записана на тильній стороні іконостаса. Вона допомагає з’ясувати групи майстрів,
що працювали у цьому часі разом. Іконостас у
Горбку було завершено в 1870 р., про що свідчить
напис церковнослов’янською мовою на зворотному боці ікони «Богородиця Одигітрія» намісного
ряду: «Подъ єпископствомъ: Єго Высоко Прєвосходитєльства Г. СТЕФАНА БЕРЛАНѣЯ Под Титорствомъ Іоанна Сумиоь и В...В...ряг и подь сѣльськимь
Сuдіемь Василія А... Совиршилося Шаркадь 1872
Мая...» та напис на звороті ікони «Спаситeль»: «Сей
Иконостазїонь, и цѣла Церковь измальвана В роках
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1871, и 1872. Чрезь Бд: Г. Фердинанда Вѣдри и
Іоанна Вайнріха Позолочена в роках 1870, и 1871 –
чрезь Фрн Поволнѣ. й оурѣзаное внєи дєрєво,
Чрєзь Г. Стефана Ковачь, и Онуфрія Кокодиняк В
роках 1868, 1869, й 1870». Тобто працювати над
різьбленням іконостаса розпочали після завершення робіт у Білках.
Онуфрій Кокодиняк, який згаданий у написі,
згодом став засновником цілої родини майстрів по
дереву. У Приборжавському Іршавського р-ну працювали його три сини – Теофіл, Модест та Корнелій. Складається враження, що Онуфрій Когодинчак (уточнене прізвище Кокодиняк) активно співпрацював із Фердинандом Видрою, коли живописець працював на Іршавщині. Його роботи відомі,
окрім Горбка, у Тереблі та Розтоці. Манера виконання рослинних орнаментів, використання на
царських вратах мотиву рук, що утримують галузки винограду, свідчать, що іконостас у Білках також виконував Онуфрій Кокодиняк.
Окрім згаданих храмів, художнику належала
низка творів у цілому ряді інших церков Закарпаття. Наприклад, згадуються виконані ним ікони для
церкви Св. Трійці у с. Велика Копаня. Вірогідно, що
останньою роботою художника, яка нам відома, є
розписи храму та іконостаса у церкві св. Йоана Хрестителя у с. Золотарево Хустського р-ну. Про роботу тут зазначеного єпархіального художника свідчить напис з тильної сторони іконостаса, який
свідчить, що «Сей дом Божий созданный 1865 и
окрашеный 1875 го года под руководствомъ превелебнѣшаго г. Антонія Иляшевича пароха миснаго –
кураторомъ Михаиломъ Турокъ и прочими благодѣтелями золотарγвскими на вичность и славγ Божію». Аналіз живопису, який зберігся на іконостасі,
дозволяє нам з упевненістю вважати, що робота
належить єпархіальному художнику Фердинандові
Видрі. Коли візьмемо до уваги принципи виконання рисунка, а також колористику та спосіб моделювання облич та драперій, то можемо стверджувати,
що це рука того ж майстра, який працював у Білках. Зважаючи на час виконання, припускаємо, що
це один з останніх об’єктів, над якими працював
художник.
Беручи до уваги монументальний живопис, який
можемо бачити на фотографії 1940-х рр., маємо
підстави говорити, що принципи побудови композиції та мотиви виконано художником, який працював у Білках. Фотографія свідчить, що живопис
тут виконувався за певною виробленою схемою.
Тому, можливо, ця робота була виконаною завдяки
співпраці між Видрою та Вейріхом. Важко бути
упевненим у тому, що над різьбленням тут працював Онуфрій Кокодиняк, бо самі мотиви значно
відрізняються від відомих нам творів цього митця.
Хоча площинність цієї манери може бути пов’язана
з майстернею цього художника.
Найвірогідніше, що у цьому часі Видра мешкав у
Білках, бо саме сюди, за свідченням Островського,
до нього приїздив у подальшому визначний монументальний церковний живописець Ігнатій Рошкович. Цікавими з цього огляду є низка ікон, які збе-

реглися у храмі і використовувалися для вшанування на аналої. Вони дуже близькі за принципами
композиції до творів Фердинанда Видри, але при
уважнішому обстеженні можемо дійти висновку,
що рука тут не така вправна. Таким чином ці образи
скоріше можемо приписати комусь із учнів митця.
Висновки і перспективи. Існуюча інформація
дає підстави вважати, що тут, у Білках, Видра працював аж до своєї смерті у 1879 р. Отже, можемо говорити про одного з визначних митців, які значно
вплинули на формування живопису Закарпаття,
що він другу половину своєї діяльності присвятив
саме творчості у храмах Іршавського та Хустського
районів. У цьому часі він активно співпрацював з
Йоаном Вейріхом та різьбярем Онуфрієм Кокодиняком. Разом з тим знаємо, що художник, перебуваючи у Білках, також займався навчанням молодих
учнів, серед яких слід назвати Ігнатія Рошковича.
Спираючись на аналіз живопису, можемо твердити,
що художник був видатним колористом, чудовим
рисувальником та вправним виконавцем живопису
як монументального, так і станкового.
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ПЕЙЗАЖ ФЕДОРА МАНАЙЛА:
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ
У ДОВОЄННОМУ ТА ПОВОЄННОМУ
ПЕРІОДІ ТВОРЧОСТІ

Манайло-Приходько В. І. Пейзаж Федора Манайла:
трансформації змісту та форми у довоєнному та повоєнному періоді творчості. Автор робить спробу проаналізувати один із аспектів творчої діяльності народного художника України Федора Манайла – пейзажний живопис
довоєнного та повоєнного періоду.
Ключові слова: Федір Манайло, творчість, пейзаж, довоєнний період, радянський період.
Манайло-Приходько В. И. Пейзаж Федора Манайло:
трансформации содержания и формы в довоенном и послевоенном периоде творчества. Автор анализирует
один из аспектов творческой деятельности народного
художника Украины Федора Манайло – пейзажную живопись довоенного и послевоенного периода.
Ключевые слова: Федор Манайло, творчество, пейзаж, довоенный период, советский период.
Manailo-Prykhodko V. Landscape in Fedir Manaylo’s
creativity: transformation of content and form. The author
makes an attempt to analyze the landscape of Fedir Manaylo
in pre-war and post-war period.
Keywords: Fedir Manaylо, creative work, landscape, prewar period, the Soviet period.
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Постановка проблеми. Федорові Манайло (19101978) довелося творити у два відмінні історичні
відрізки: довоєнний період – час повної творчої
свободи, та повоєнний – час творення в умовах тоталітарного режиму. І свобода творчості, і її обмеження ставали каталізаторами творчого потенціалу художника, примушували знаходити нетрадиційні рішення, оригінальне трактування та й, власне, плідно творити протягом усього життя. Володіючи потужною креативною енергією, вміючи аналізувати, мислити, знаходити зерно і втілювати це
у образній формі, Федір Манайло народжував своє
особливе, глибоко філософське та емоційно потужне мистецтво. Його новаторський підхід, сміливий
свіжий погляд надавав багатьом знайомим речам
та образам нового змісту, нового звучання.
Це стосується всіх видів та жанрів мистецтва, у
яких працював митець, зокрема пейзажу. У цій
статті автор спробує прослідкувати, які трансформації форми та змісту відбувалися у пейзажному
живописі Федора Манайла протягом всього творчого шляху. Це, власне, є метою статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ця
проблема не була окремою темою дослідження,
проте завжди звучала в контексті аналізу творчого
доробку митця довоєнного та повоєнного, як сприятливого та несприятливого культурного середовища, як творення у просторі вільної, демократичної багатовимірної системи світового мистецтва та
творчості в умовах страху перед тоталітарною державною машиною, яка максимально звужувала межі
свободи та ізолювала від світових мистецьких процесів. Під таким кутом зору частковий аналіз пейзажного живопису Федора Манайла проводився тільки у
публікаціях доби незалежної України [1; 2].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Творчу діяльність молодий художник розпочав у
надзвичайно сприятливий для культури Закарпаття період. Роки перебування краю у складі Чехословацької Республіки стали епохою економічногота
культурного розвитку – уряд республіки створив всі
умови для становлення та розвитку національного
мистецтва, яке могло розвиватись у руслі загальноєвропейських трендів. Зрозуміло, така влада не
чинила обмежень, не диктувала теми, не втручалася у творчий процес. Тому Федір Манайло мав змогу вести активні творчі пошуки, експериментувати, всебічно розвивати свій талант.
Пейзаж завжди цікавив Федора Манайла. Його
інтерес до цього жанру виник ще у молоді роки, коли майбутній митець здійснював тривалі подорожі
улюбленими Карпатами, коли вбирав до серця і душі стародавні міфи та легенди, повідані йому верховинцями, коли усвідомив давній нерозривний,
генетичний зв’язок і те особливе місце, що займали гори та карпатська природа у духовному світі
горян. Художник запропонував нам новий погляд
на зміст пейзажу, знайшов нову форму його зображення. Ми не бачимо традиційного знайомого
відображення ліричного карпатського краєвиду
навіть у ранніх роботах майстра. Гори Манайла –
живі істоти. Рухливі, наповнені природними духами. Вони – стихія землі – складової світового порядку. Пейзаж для художника стає одним із засобів
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змалювання сутності природи, її душі, її переживань, її емоцій. Справжніми емоціями наповнені
пейзажі ранніх років. Розглянемо кілька.
«Гори. Вогнище», 1930-і рр. Широкими мазками
зображує художник хвилі гір. Хвилі, перетинаючись
одна з одною, утворюють складну зелено-жовто-чорну мозаїку. Гори дихають, хвилюються, мозаїка перебирає скельцями, виблискує боками, підморгує нам
сонячними зайчиками, промінчики яких зливаються
у веселе вогнище. Такі ж емоційні «Велетні» 1932 р.
Хвилястими лініями художник окреслює схили гір,
створюючи ілюзію руху, ілюзію ходи могутніх, що
підпирають небосхил, гір-велетнів, які неквапливо
слідують одна за одною у вічній варті карпатських
полонин. Живими здаються і «Червоні гори» 1933 р.
Вони так само живо реагують на грозу, що насувається. Половина небосхилу затягнута чорними хмарами.
Гори, підпираючи одна одну боками, згрупувалися і
готові зустріти негоду. Схвильоване тільки підніжжя,
що бурлить кучерявими кронами осінніх пожовклих
дерев. Людськими почуттями наповнений і пейзаж
«Пасмурно» 1938 р. З обох боків художнього полотна
стікають стрімкі схили високих гір. Між ними, у центрі, огорнута легким ранковим туманом улоговина, де
розташована гряда невисоких гір. Така дугоподібна
композиція навіює думку про колиску, у якій дрімають заколисані гори-діти під захистком своїх старших родичів-гір. Ще один сповнений символізму та
людських емоцій пейзаж «Виноградники. Червоні
гори» 1943 року. У центрі полотна червоні гори, оплетені смужками виноградників. Ці «винні», червоного
(що також символічно) кольору гори мають, за
влучним зауваженням дослідниці творчості Федора
Манайла Людмили Біксей, «форму двох трикутників,
що за народною традицією візерунку були знаком
жіночих грудей… Так емоційно, вишукано і грайливо
зашифрував мудрий Манайло біблійне прадавнє кохання, сповнене п’янкого захоплення» [1:19].
Художник, спираючись на народну традицію
творення художнього образу, не тільки наділяє
Карпати людськими емоціями, але й відновлює
вічний діалог людини і природи. Сакральна пара –
земля і людина, яка тисячоліттями співіснувала у
гармонії, гармонійно поєднується і у полотнах митця. Федір Манайло розглядав всі сторони таких відносин. У них нема антагонізму. Гори, як правило, є
надійними захисниками, що батьківською турботою оточують людей. Водночас готові прийняти
захист людських істот, приймають та підтримують
прояви людської сили та могутності.
Яскраво прочитується ідея гір-охоронців у пейзажі «Карпати», написаному на початку 1930-х рр.
Гірське літо, спека, гаряче небо, зів’яла трава, сонне село в улоговині гір – усе зведено до небагатьох
хвилясто прописаних площин. Здається, гори принишкли, зомліли під гарячим сонцем, проте, випнувши свої напечені горби, пригорнули, захищаючи від пекучих променів село. Гори-захисники і у
«Кошарах» 1937 р. Відчуття спокою і затишку віє з
полотна. Теплі, червоно-охристі гори оточують обійстя горян, відпочиває у кошарах сита худоба, стелиться між горами легкий, прозорий димок пічних
труб, високі схили гір надійно захищають людські

оселі. Таке ж відчуття комфорту викликають і
«Двори між горами» 1940-х рр., і «Осінь» 1940 р., і
«Сонячна зима» 1940 р., і «Над улоговиною» 1941 р.
Цікаво, що у названих творах хати горян, огорожі їх
володінь формою та кольором нагадують самі гори, їх контури. Ця подібність символізує вже згадану нами єдність та гармонію, говорить про правильно обрану форму співіснування з природою.
Така правильно обрана форма дозволяє горянам
почувати себе рівноправними у цих відносинах. Вони
можуть бути такими ж сильними та могутніми, як і
самі гори. Як, наприклад, у творі «Гуцул» 1939 р. або
«Трембітар» 1930-і рр. чи «Тривога» 1941 р. Персонажі цих полотен – кремезні, великоногі та великорукі
велетні, які, твердо спираючись на широко розставлені ноги, демонструють міць та відвагу, готовність
стати на захист як людей, так і гір.
У творчості Ф. Манайла у період з початку 1930-х
до середини 1940-х рр. пейзаж не займає провідного місця. На сьогодні нам відомо біля тридцяти
пейзажів того часу. Значно більше уваги приділяв
художник пейзажному жанру у повоєнний час. Це
обумовлено рядом причин. У першу чергу, зміною
політичного устрою, який обмежив творчі пошуки
і диктував зовсім інші підходи та методи.
Тоталітарний режим, встановлений радянською владою після приєднання Закарпаття до
УРСР, головним завданням мистецтва вбачав обов’язкове втілення партійної доктрини у мистецьке
середовище. У радянській державі утвердилась ідеологія культури, яка одержала назву «соціалістичного реалізму». Впровадження методу соціалістичного реалізму проходило під гаслом боротьби з
формалізмом та космополітизмом проти «безідейності, безпринциповості й низькопоклонства перед
гнилим Заходом», проти «буржуазного націоналізму». Відкидалися як хибні та шкідливі творчі напрацювання та методи, якими закарпатські митці
оперували у довоєнний час. Страх перед переслідуванням та цькуванням змушував художників знаходити компроміс, ламати свої усталені уявлення
про завдання мистецтва, приймати на озброєння
метод соціалістичного реалізму, який визначався
як «правдиве, історично конкретне зображення дійсності в її революційному розвитку». Художники змушені були творити мистецтво «зрозуміле масам» у
самому посередньому уніфікованому варіанті без
«формалістичних завихрень». Мистецтво повинно
було не тільки служити чітко сформульованій державній ідеології, але й стати чи не головним знаряддям створення ілюзорної картинки щасливого
сьогодення, яке подекуди повністю змінювало
ставлення глядача до реального життя, загнавши
його у глухий кут вигаданої радянської казки.
Обмеження свободи творчого вираження гальмувало бурхливий процес творчих пошуків, до якого звикли закарпатські художники. Доводилось
знаходити такі форми та виражальні засоби, які б,
не викликаючи обурення влади, дозволяли творити, висловлювати своє слово в мистецтві.
У таких умовах пейзаж набував домінуючого значення у творчості Федора Манайла. Перш за все через те, що був достатньо нейтральною, аполітичною
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темою, яка б не викликала особливих зауважень
нової влади і дозволила б плідно творити, щоб хоч
що-небудь продати для прогодування родини.
«Звичайно, розвиток побутового живопису від цього потерпів, проте пейзаж, безумовно, виграв…» – коментує рішення художника Г. Островський [2:63].
Манайло примусив себе змінити манеру свого
письма: «Я брав тоді фарбу на пензлик і думав, чи буде тота робота написана методом соцреалізму» [1:
45]. Його пейзаж втрачає експресію, алегоричність,
стає більш конкретним, реалістичним. Ми вже не бачимо відображення емоцій природи. Змінюються акценти у відносинах природи і людини. У пейзажі вже
нема двох діючих осіб. Є статисти, які ілюструють
переможний поступ радянських перетворень.
Щоправда, пейзаж перших повоєнних років ще
інерційно містить попередні зображальні прийоми.
Наприклад, у пейзажі 1952 року «Пошта на полонині» природа ще є діючою особою. У творі втілена
ідея прогресивності нової влади, яка з турботою
про людей доносить у найвіддаленіші куточки
Карпат свіжу інформацію про щасливе сьогодення.
Висока полонина у центрі полотна ребристими
хребтами сягає небесного склепіння. Ребристість
гір передає стан внутрішнього бурління, але статична композиція та охристий беземоційний колір
приборкують активність природи, створюють враження покори, спокою, навіть сну. Схили дрімаючих гір всіяла отара вівць. На передньому плані дрібні фігури людей: вівчаря, поштарки. Якщо відображення природи ще містить відголоски емоцій,
зображення людей достатньо інертне, інформативне: ось вівчар, який пасе, не виключено, колгоспну отару, отримує те, що конче потребує радянський трудівник – радянську пресу. Подібну форму
та зміст має пейзаж «Стадо на полонині» 1949 р.
Уже менш емоційно зображена природа на дещо
пізніших пейзажах «Осіння пора» поч. 1950-х рр.,
«Буковий ліс» 1953 р., «Після дощу» 1957 р., «Край
Миколи Шугая» 1958 р., «Гірська панорама» 1960-і рр.
У ці ж роки художником написана низка пейзажів,
які містили обов’язковий елемент свідчень позитивної діяльності людей, керованих мудрим керівництвом комуністичної партії. Наприклад, розглянемо пейзаж «Остання чорноріцька плотина» 1952 р.
На передньому плані на фоні лісистої гори зображена масивна будова Чорноріцької плотини. Вхід
на територію лісосплавного господарства прикрашає якесь комуністичне гасло. Під ним про щось
радяться працівники плотини. І гасло, і працівники
– дрібні елементи на полотні, проте художник зробив затребуване владою маркування: все, що робиться у країні, є на контролі влади. Сліди колгоспної, чи будівельної, чи якої-небудь іншої контрольованої владою діяльності зустрічаються у багатьох тогочасних пейзажах. Деякі з них можна класифікувати як індустріальні: «Гуцульські полонини» 1950 р., «Нижньобистрянська ГЕС» 1958 р.,
«Ферма на полонині» 1958 р., «По долині» 1958 р.,
«Вечоріє у горах» 1958 р., «Долина» 1958 р., «Село
на Верховині» 1958 р., «Ранок над долиною Тиси»
1959 р., «Містечко в горах» 1959 р., «Колгоспна ГЕС»
1959 р., «Мотив Закарпатської ГЕС» 1959 р., «Вечір у
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горах» 1960-і рр., «Зимові роботи» 1960-і рр., «Гірська
панорама» 1960-і рр., «Дорога в горах» 1960-і рр.,
«Околиці села» 1961 р., «Над Тисою» 1963 рр., «Зимівку готують» 1962 р. та інші. До індустріального
пейзажу доречно віднести і пізніше написані твори
такі як три варіанти «Мармурового кар’єру» 1960-і рр.,
1964 та 1965 р., «Над Тисою» 1963 р. Але написані
вони вже трохи в іншій, вільнішій манері.
Шістдесяті роки стали часом послаблення тоталітарної диктатури. Творча інтелігенція отримала
певну свободу вираження. Для Федора Манайла
надзвичайно важливою подією було проведення
ретроспективної виставки «Старе і нове Закарпаття»
1961-1964 рр. в Ужгороді, Києві, Москві та Львові.
Після цієї виставки Федір Манайло отримав право
творити за внутрішнім покликанням. Не зразу, але
починаючи з 1960-х рр. художник раз у раз звертається до стилістичних прийомів довоєнного періоду творчості. Знову на повну силу звучать яскраві
барви манайлівської палітри у панорамних пейзажах початку 1960-х: «Цвіте долина» 1961 р., «Весна
в Карпатах» 1961 р., «Вечоріє» 1961 р., «Дорога в
горах» поч. 1960-х рр.
До першої половини 1960-х років відноситься і
кримський пейзаж Федора Манайла. Серія, що складається з близько п’ятдесяти акварельних робіт,
написаних у період лікування на кримських курортах. Працюючи у техніці акварелі, зрідка вводячи
гуаш, митець користується знову яскравими кольорами, оперує сміливими стилістичними прийомами. Манера письма стала вільною, швидкою, рухливою, експресивною, повертаючи художника до
принципів образотворчого письма раннього періоду, коли пріоритетними техніками були для нього
темпера та акварель. Найбільш виразними, на наш
погляд, акварельними пейзажами є «Вітерець» 1962 р.,
«Білий лебідь» 1962-1963 рр., «Морські камені»
1962 р., «Дорога на Симеїз» 1963 р.
У пейзажних творах Ф. Манайла другої половини 1960-х рр. відчувається більша творча свобода,
з якою пише митець. З видимим задоволенням художник оперував довоєнною інтенсивністю кольору, засобами експресії, знову у пейзажі народжуються сміливі гіперболи, відроджується призабутий
діалог природи та людини.
Цікавою є трансформація змісту та форми у двох
однакових за темою пейзажів, написаних до і після
виставки «Старе і нове Закарпаття»: «Вільшанське
озеро» 1960 р. та «Вільшанське озеро» 1974 р. Обидва сюжети написані з одного ракурсу. Пейзаж
1960 р. має описовий характер: перед нами мальовниче озеро, обрамлене грядами по-осінньому різнокольорових гір. Чітко простежуються три плани
живописного твору. На передньому плані частина
пасовища, в куточку – хатинки невеличкого села.
Середній план займають ближні гори та дзеркальна поверхня озера, в якій делікатно, мерехтливо
відображуються схили гір та пінисті легкі хмаринки. Відчуття простору дають нам далекі сині гірські масиви на задньому плані, що відносять погляд за безкрай. Цей пейзаж, безсумнівно, є одним
з кращих взірців реалістичного пейзажу Федора
Манайла початку 1960-х рр. Природа показана у
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всій своїй величі та красі. Людина, яка присутня у
пейзажі своєю оселею, не заважає милуванню цією
красою. Її обійстя у кутку, збоку. Відносини між людиною і природою мирні, навіть нейтральні.
У пейзажі 1974 р. відразу приголомшує енергетика кольору. Ті ж осінні гори вже не мирно скочують свої схили до берегів озера, а різнобарвними,
яскравими йоржистими горбами зазирають наввипередки у своє відображення в озерній гладі. Людські оселі розташовані на невеликому пагорбі прямо в центрі (!) нижнього краю полотна. Над ними,
повторюючи форму пагорба, розлило свої кришталеві води озеро. Складається враження, що озеро
саме для людей розгорнулось у всій своїй красі, а
гірські ліси, залиті тими ж кольорами, що і дерева
коло людських хат, демонструють одне одному
свою солідарність. Помітно, що художник не ставив
перед собою завдання змалювати реальний пейзаж чи зафіксувати факт кольорового буяння осінньої пори. Декоративна площинно-кольорова композиція твору ставить зовсім інші акценти. Головною темою стає діалог людини і природи, їх гармонійне співжиття, взаєморозуміння.
Для пейзажу останнього десятиліття характерна і
надзвичайна кольорова насиченість, святкова декоративність. Як, наприклад, у пейзажі «Все квітне»
1970 р., «Гірський пейзаж» другої половини 1960-х рр.,
«Весняний день» 1970 р., «Кришталева зима» 1973 р.,
«Шаянські гори» 1974 р., «Зимівля овець» 1976 р. та
«Осінній пейзаж» 1977 р. Або ж зовсім декоративні,
що стилістикою нагадують ранні твори, пейзажі: «Над
рікою» 1965 р., «Сніданок» 1967 р., чи пейзажні композиції, такі як «Промінь сонця» 1969 р.
Видається дивним таке позитивне бачення пейзажу. Особливо, якщо згадати, у який період писав
художник ці твори. Так звана епоха застою була достатньо сірою у всіх сенсах. Люди, незважаючи на
заклики партії, не мали особливого приводу для радісного піднесення. Федір Манайло добре бачив безрадісні сторони життя, сірі кольори буденності, та
все ж зображав барвисті схили гір, ошатні виноградники, квітучі сади яскравими оптимістичними кольорами, наче волаючи: таким повинно бути наше життя, у такому порядку, радості та красі. Змінюйте себе, змінюйте середовище, можливо, навіть, змінюйте ту владу, що заважає гармонізувати простір так,
як бездоганно вміли це робити наші пращури.
Висновки та перспективи. Федорові Манайлу, як
багатьом художниками його покоління, протягом
життя довелося творити у двох відмінних політикокультурних просторах. Перший належав до демократичної Європи, другий – до тоталітарного Радянського Союзу. Якщо демократичні засади європейського
простору не перешкоджали творчим проявам, тоталітаризм – насильно обмежував творчість митців.
І все ж Федір Манайло вмів знаходити можливість творити, шукати нові художні засоби, освоювати нові стилі та методи, знаходити свій шлях у
будь-яких умовах. Фундамент такої міцності був
закладений у довоєнний період – час вільного творення, формування мистецького смаку, закладення
світоглядних установок та філософії творчості. Манайло, володіючи таким фундаментальним бага-

жем, зумів не втратити себе у часи радянської диктатури, а в останні роки мистецької діяльності навіть повернутись та розвинути свої творчі напрацювання довоєнних років.
Пейзаж займає значну частину творчого доробку митця. Його ґенезу, розвиток та трансформації
ми намагалися прослідкувати у даній розвідці. Це
дало нам можливість зробити наступні висновки.
У ранній період своєї творчості, у 1930-х – сер.
1940-х рр. – Федір Манайло зумів сказати нове слово у трактуванні пейзажу. Подарував можливість
осягнути природу та значимість карпатських гір у
житті верховинців, зрозуміти сутність стосунків
людини і природи.
Період з середини 1940-х до кінця 1950-х років,
з моменту входження Закарпаття до складу УРСР,
став часом жорсткого ідеологічного регулювання
усіх сфер життя з боку держави. Пейзаж Манайла
втратив стильові ознаки попереднього періоду
творчості, став більш реалістичним, писався за
методом соціалістичного реалізму.
З початку 1960-х рр., в часи «хрущовської відлиги», відзначається ріст громадської активності, пошук нових форм та засобів художньої виразності
творів мистецтва. Федір Манайло отримав визнання після виставки «Старе і нове Закарпаття». Це дало йому право творити більш вільно. У пейзаж художник знову ввів експресію, метафору, відновив
сакральний зв’язок людини і природи.
Творчість художника видається добре вивченою та знайомою широкому колу поціновувачів,
але їй присвячено, як не дивно, не так багато досліджень, котрі аналізують доробок митця, враховуючи вимоги часу та новий погляд на історичні процеси української мистецтвознавчої науки доби Незалежності. Не відкидаючи цінності праць дорадянського дослідника А. Ізворіна чи радянських
мистецтвознавців Г. Островського та В. Павлова,
які найбільш глибоко аналізували творчість Федора Манайла, ми все ж розуміємо причини недостатньої всебічності їх досліджень. Перш за все, через
часову обмеженість для А. Ізворіна та ідеологічну
заангажованість радянських дослідників. Сучасних
досліджень також не багато. Вони не охоплюють
всіх аспектів творчої діяльності, не дають належної
оцінки внеску Федора Манайла у розвиток українського образотворчого мистецтва. З огляду на це,
дана розвідка стає спробою більш повно розкрити
один із жанрів творчої діяльності художника,
зробити більш глибокий аналіз, використовуючи
нові методи дослідження із врахуванням історичних та культурних умов, в яких творив митець.
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КОЛЬОРОВІ МЕЛОДІЇ
МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ:
ДЕЗИДЕРІЙ МИЛЛИЙ –
ФАНТАСТИЧНІ КРАЄВИДИ

Колісник П. Кольорові мелодії між Сходом і Заходом:
Дезидерій Миллий – фантастичні краєвиди. У статті
йдеться про творчість художника Дезидерія Миллого
(1906-1971) як частини центральноєвропейського, словацького і водночас як частинки українського образотворчого простору. Звернено увагу, зокрема, на пейзажі
цього самобутнього і цікавого живописця, які він написав в останній період своєї творчості (1960-1971), на
особливу мелодику кольорів у його картинах.
Ключові слова: Дезидерій Миллий, пленер, краєвид,
живопис, колір, колорит, камерний живопис, імпресивність.
Колиснык П. Цветные мелодии между Востоком и
Западом: Дезидерий Миллий – фантастические пейзажи.
В статье речь идет о творчестве художника Дезидерия
Миллого (1906-1971), как части центральноевропейского, словацкого и одновременно как частицы украинского
изобразительного пространства. Обращено внимание, в
частности, на пейзажи этого самобытного и интересного
художника, которые он написал в последний период своего творчества (1960-1971), на особенную мелодику
цветов в его картинах.
Ключевые слова: Дезидерий Миллий, пленэр, пейзаж, живопись, цвет, колорит, камерный живопись, импрессивность.
Kolisnyk Р. Colorful Melodies between East and West
Dezider Milly – Fantastic country. This is an article about
the work of artist Dezider Milly, an interesting and original
painter, with particular emphasis on the landscape painting
from his latest period of creativity. In analyzing the works of
the artist, particularly his landscapes, the special melodies of
color provoke interest. Introduced for the first time is the
scientific context of Central-European, Slovak and an element
of Ukrainian art space in the master's work.
Keywords: Dezider Milly, plein-air, landscape, painting,
color, colour, painting chamber, impression.
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Постановка проблеми. Дезидерій Миллий (Dezider Milly) (1906-1971) вважається одним із найвідоміших словацьких художників, одним із «... основоположників словацького модерного мистецтва»
[9:1]. Митець майже увесь свій вік прожив у Словаччині, яка у ті часи входила до складу держави
Чехословаччина (винятком були лише роки навчання (1926-1933) у Празькій художньо-промисловій школі).
Аналіх останніх досліджень та публікацій. У
Словаччині (Чехословаччині) про творчість Д. Миллого говорилося і писалося чимало, починаючи з
його дебютів на виставках 1930-х рр. у Празі та
Стокгольмі. Творчість митця згадується у низці
оглядових видань про словацьке образотворче
мистецтво ХХ ст. Писали про нього, наприклад, Варош Марян, 1960 [11]; Саучін Ладислав, 1964 [10];
Гапак Степан, 1983 [1]; Нємцова Гелена, 1988 [9];
Абеловський Ян – Байцурова Катаріна, 2000 [4];
Конєчни Станіслав [8]; Владислав Ґрешлик, 1989
[6]. Сільвія Ілечкова проаналізувала творчість майстра у монографії «Дезидерій Миллий», 1987 [7].
Проте художній доробок майстра таїть в собі
чимало специфічного, такого, що потребує поглибленого розбору, а отже, і продовження професійної
аналітичної розмови про нього. Насамперед це стосується особливостей кольористичного ладу живописних робіт митця. Під цим оглядом особливий
інтерес викликають живописні твори, написані
ним упродовж останнього періоду творчого життя,
і насамперед його краєвиди.
Метою дослідження є аналіз особливостей художнього та пластичного мовлення у пейзажах Дезидерія Миллого.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід
відзначити, що влада не обділила митця своєю увагою і прихильністю, надавши спершу звання заслуженого художника (1962), а згодом – народного художника ЧССР (1971), що мало неабияке суспільне
значення. Майстер мав також добру роботу. З 1948 р.
Миллий викладав у Вищій школі образотворчого
мистецтва в Братиславі і певний час навіть виконував обов’язки ректора. Як бачимо, умови його життя і творчості були назагал задовільними, якщо не
сказати добрими, принаймні з боку матеріального
забезпечення. Вочевидь, Д. Миллий як митець знайшов своє місце в тодішньому словацькому (чехословацькому) культурному і політико-соціальному
середовищі. Водночас відомо також, що він ніколи не
цурався свого роду-племені, повсякчас пам’ятав про
своє походження. Він народився в селі з промовистою
назвою Кийов (словац. – Kyjov) Старолюбовняського
округу, Пряшівського краю у лемківській родині. За
легендою, село заснували кияни, тобто українці. От
як про це пишеться у словацькій версії Вікіпедії: «...село заснували шестеро русинів, котрі прийшли туди з
Києва, з України» [12]. Тож не дивно, що навіть у
дещо зміненому звучанні кожний українець зразу
відчує, звідки походить назва цього села.
Майже всі роботи Дезидерій Миллий підписував
рідною мовою, чим свідомо декларував належність
до української нації. А ще брав активну участь у
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розбудові громадського життя місцевого українства, будучи членом правління Української народної ради Пряшівщини (1945) [9], а також завідувачем Реферату українських шкіл (1945-1948). Утім, доводиться констатувати й інше: значний і вельми цікавий творчий доробок художника донині лишається майже поза увагою мистецтвознавців України, не
має належного місця і в історії українського мистецтва. І це попри те, що з 1983 року у Свиднику діє – як
складова частина Музею української культури – ціла
Картинна галерея його імені (МУК є складовою
частиною Словацького національного музею).
Тим-то в гірких словах про те, що «Україна його
[Дезидерія Миллого. – П. К.] не знала, не знала і забула» [3] є таки значна дещиця правди. І не випадково, що в сучасній словацькій версії Вікіпедії,
опріч згадок про художника в контексті культурної
спадщини українців Словаччини, можна прочитати
про його русинське походження (адже з деяких пір
частина етнічних українців у Словаччині вважається русинами), а також натрапити на визначення
його як «карпаторусинського мистця». (Тема русинів-українців на теренах Західної України, Східної
Словаччини та Польщі – окрема й складна тема, і не
стосується прямо даної теми. В кожному разі, кожен
житель того регіону давав відповідь на це питання
по-своєму). Спостерігається очевидне намагання певних сил затерти факт належності художника до української (західноукраїнської) культури, приписуючи
його творчість до спадку іншої, відособленої, питомо
регіональної етнокультурної спільноти.
Митець мав у своєму творчому доробку багато
картин, рисунків, графік, в котрих розпрацював
різні жанри: фігуративна композиція, портрет, пейзаж, натюрморт (щоправда, натюрморт найменше).
Його полотна присвячені різним темам, історичним
подіям, суспільним, соціальним проблемам, але саме
в краєвидах він зумів досягти те, що так наполегливо
шукає живописець-митець все своє творче життя, те,
що майже неможливо дефінувати словами, лишень
відчути, споглядаючи твір. Художник зумів звичний
краєвид «перетворити» на фантастичне явище, на
диво. Про пейзажі Дезидерія Миллого 1960-1971 рр.
можна говорити як про фантазійні образи просторового обширу між Сходом і Заходом.
«Горизонт» – це назва одного із малярних творів майстра, написаного у 1965 р. Мінімум зображеного, а яка виразність. Буквально, лише дві площини – верх і низ, світлий верх і темніший низ. Важко
пояснити, що так захоплює в цьому простому краєвиді, що манить? Межа між небом і землею – обрій,
виднокрай, зображений художником, здається трошки вище золотого перетину, але напевне, майстер
не вираховував його із лінійкою в руках, тож не це
найважливіше в композиції. Щось аж біблійне є в
пустельності «Горизонту» та інших роботах цього
періоду: «Дівчина з квіткою» (1960), «Перед жнивами» (1964), «Просічна» (1964), «Панахида» (1967),
«Зимовий краєвид» (1970), «Довге поле» (1968),
«Рівнина біля Кривого яру» (1967), «Літній вечір»
(1966). Можливо, такі краєвиди існують біля Мертвого моря, можливо, це та сама пустеля, в якій про-

рок десятиліття водив своїх соплемінників, аби вони очистилися від духу рабства. Можливо, це та пустеля, в якій Спасителя спокушав сатана? Увесь твір
вирішено у червоному, інопланетному регістрі барв.
Подібну метафорику про містерійність цього
регіону можна знайти у фільмах словацького режисера Ю. Якубіська (1938). Проте абсолютно протилежні форми вираження. Вишуканий мінімалізм
живописних краєвидів Д. Миллого аж ніяк не можна порівняти з перевантаженими, абсурдно-сюрреалістичними сценами у фільмах згаданого режисера, а все ж є щось між ними спільне. Відомо (кажуть, також), що художник писав також і ікони (наразі немає документальних підтверджень), в кожному разі, вплив іконопису в його творах відчутний. При цьому будь-яка зовнішня іконографічна
подібність між ним відсутня.
Пейзажі Миллого пронизані таємничим світлом,
одначе самі джерела світла на них ніколи не зображені. Не знайдемо в них і різких перепадів світла
і тіні. На питання: як зобразити світло? як зобразити колір? – він знайшов своєрідну відповідь. Кольорові плями, площини згармонізовані так, що створюється відчуття простору і навіть об’єму. Кожна форма подана декоративно, можливо, аж занадто площинно, але з тонкою градацією барв у власних межах.
Практично відсутня лінія, рисунок твориться зіставленнями, грою світлих і темних площин. Узагальнення досягає, так би мовити, критичної межі. Перед
глядачем вже не ілюзорний ландшафт, але ще і не
абстракція на тему краєвиду. Тенденція до узагальнення у творах Д. Миллого була характерна і для
раннього періоду його творчості, наприклад у творах: «Кривий ярок» (1943), «Кривий ярок» (1944),
«Краєвид з околиці Кийова» (1946), «Літній день»
(1949), але тільки у роботах пізнього періоду майстер зумів досягти філософського узагальнення,
такого мінімуму, який в мистецтві живопису
можна називати достатнім максимумом.
Якщо у творах раннього періоду є очевидно, що
в живописній інтерпретації дійсності, в способі живописання він виходив з імпресіонізму, то про твори пізнього періоду так однозначно це сказати неможливо. Майстер зміг вийти за межі враження.
(Правду кажучи, коли про імпресіонізм говорять
лише як про моментальне враження, то незаслужено звужують, обіднюють досягнення майстрів цього «ізму» – напряму). Про живописців, і від живописців ХХ ст. можна було часто почути, що «всі вийшли з імпресіонізму», але зрозуміло, що за століття багато чого перемішалося на палітрі мистецькій.
І якщо той чи інший митець використовує в своїй
творчій практиці той чи інший «-ізм», ту чи іншу
манеру, яка близька стану його психіки, то це ще не
означає що він «не модерний». Дезидерій Миллий
шукав опертя своїй творчості на рідному ґрунті,
якраз будучи сучасним мистцем. Якщо в деяких
його полотнах відчувається манера письма Клода
Моне, то пейзажі пізнього періоду являються нам
самобутніми, унікальними творами. Таке враження,
що це сонячні та місячні сонати, а писав їх живописець з рідних куточків, або ж під враженням писав
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в братиславській майстерні, але натхнення черпав
на околицях свого рідного села Кийова, що у північно-східній Словаччині.
Щоправда, і Дезидерій Миллий мав попередників та соратників. Як зазначає дослідниця творчості митця Сільвія Ілечкова, «нова концепція пейзажу, котру Миллий назначив, мала в нашому [словацькому. – П. К.] мистецтві попередників... і сам
автор до нього додав своєю творчістю воєнного періоду. Короткий екскурс в історію цього жанру показує, що аж до початку 1920-х років домінувало у
словацькому пейзажному живописі емоційне ставлення до дійсності і її зображення, хоча вже наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. вистачало зусиль на поглиблення його поетичної дії (Л. Меднянськи
(1852-1919), К. Г. Леготськи (1909-1970)), експресії
і виразності (Кеварі-Качмарік (1882-1916)), А. Ясуш
(1882-1965)» [7:24]. Далі авторка зазначає, що в
1920-х рр. словацькі пейзажисти почали розуміти
краєвид не лише як візуальний об’єкт, але як тему
духовну, через котру можна виражати суть.
Показовою в цьому плані була творчість Мартина
Бенка (1888-1971).
Він підходив до зображення краєвиду як до теми духовної і національної [7]. Так можна розуміти
і позицію Миллого в своїй пейзажній творчості останнього періоду, передовсім, це була повага до
рідного краю. Проте майстер не залишився лише
на рівні відображення, але зумів досягти цікавого
колористичного рішення, філософського узагальнення творів. Це не було лише «визнання соціалістичного патріотизму», про що пише авторка монографії, (треба зважити на те, в які роки творив майстер і писалася монографія про його творчість). Навіть слова самого живописця про те, що «краєвид
має новий вигляд, отримує від втручання людини
новий характер і це все мусить бачити митець. Ба
більше того, цей новий характер краєвиду мав би
художньо відтворювати» [7:24], не зовсім адекватно пояснюють сутність саме його образного слова
– тобто картини.
На жодному із згаданих пейзажів глядач не знайде натуралістичного «відтворення», якихось зовнішніх ознак цивілізації чи тим паче, знаків-символів тогочасного режиму. Якщо в інших жанрах, наприклад у фігуративних композиціях, Миллий і
розробляв так звані актуальні теми («Токаїк»), то
його пейзажі – це живописні балади. Своє розуміння пейзажу він ще раз формулював так: «Важливо,
щоб краєвид на картині був завжди в поєднанні з
людиною, щоб відображував людське сприйняття і
почуття, й навіть коли, природно, людина не мусить бути на картині намальована» [7:25]. Майже
на жодній із згаданих картин ми не знайдемо зображення людини, але її присутність там відчувається. Навіть там, де вона є («Дівчина з квіткою»,
1960), вона ніби видиво, як дух, який розчиняється
у краєвиді. С. Ілечкова вказує на сентименти художника до творчості Едмунта Гверка (1895-1956),
а також вплив творчості Александра Мілоша Базовського (1899-1968) на митця, з чим почасти можна
погодитися.
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Однак, якщо шукати якусь аналогію, то її можна
знайти також, наприклад, і у творчості Миколи Реріха (1874-1947). Подібна узагальненість композиційного рішення пейзажу, якась містичність, навіть
езотеричність. Але набагато більше внутрішнього,
не зовнішнього, не те що зв’язку, а співвідчуття,
співзвучності, на думку автора, відчутно в творчості Дезидерія Миллого, наприклад, з творчістю української художниці Одарки Киселиці (1912-1999)
(до прикладу, «Барви осені» 1973, «Серпневі отави»
1973). Основну частину творчого доробку майстрині складають натюрморти, але також і краєвиди,
які, на думку М. Лазарука, як буковинські писанки
[2]. Ці майстри, напевне, ніколи в житті не зустрічалися (хоча, свого часу, обоє здобували професійну освіту у Празі: Миллий у Празькій художньопромисловій вищій школі (1926-1933), а Киселиця
– в Празькій академії мистецтв (1930-1939). У їхніх
творах майже ніякої зовнішньої подібності, але все
ж їх ріднить їхнє ставлення до мистецтва, до живопису. Майже такий же сакральний підхід до найзвичайнішого, буденного, до природи рідного краю.
Кожний пагорбок на околиці, кожна стежечка із
профанної дійсності перетворювалися на їхніх полотнах в сакральну містерію.
Висновки та перспективи. Творчість Дезидерія Миллого має своє особливе місце і значення в
історії мистецтва Словаччини та окреме місце в образотворчій культурі західних рубежів українського
етносу, і в той же час в контексті європейської культури. Живописні твори художника, зокрема ті, що написані в останній період творчості, можна означити
як кольорові мелодії між Сходом і Заходом. І хоча зображення природи, етюди з натури не є за своїм сенсом і призначенням предметами культу, але деякі
з-поміж них, які натхненні її величчю, здатні мати
сакральний підтекст і високу духовну наповненість.
Про це не раз говорили класики пленерного живопису, зосібна П. Сезан: «...мистецтво… вводить нас у
певний стан благодаті, де нам, ніби побожно, але при
цьому дуже природно з’являється всесвітнє відчуття» [5:29]. Твори такого духовного рівня стають істинним надбанням національної, а також і загальнолюдської культури. Серед їхніх прикладів – безсумнівно фантастичні краєвиди Дезидерія Миллого.
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Постановка проблеми. Постать Георгія Петровича Косміаді (1886-1967) є неоднозначною в образотворчому мистецтві України. Художник, педагог, архітектор, якому упродовж життя постійно
приходилося виборювати власну нішу в інонаціональному середовищі чи то у Москві, чи у Рівному,
чи у Німеччині, завжди перемагав талантом і наполегливою працею будь-які перипетії долі. В усі періоди життя він постійно звертався до музики та
інших мистецьких засобів, щоб презентувати і популяризувати свою творчу особистість.
Нині творча спадщина Г. Косміаді вписується в
контекст історії мистецтва ХХ ст. Йому присвячена
низка друкованих праць у незалежній Україні [6-17].
Щораз відкриваються усе нові й нові сторінки його
життя і творчості. Донедавна було відомо, що він
використовував музику під час презентацій своїх
картин. У нашому дослідженні з метою всебічної
характеристики мистецької спадщини Г. Косміаді
виявимо найважливіші сторінки його творчої діяльності, пов’язані із музикою.
Джерельною базою дослідження виступають
нещодавно опубліковані документи із власного архіву дочки художника Надії Саннов-Косміаді [3-4]
та каталоги робіт художника [2; 5].
Виклад основного матеріалу дослідження. Георгій Косміаді народився 24 березня 1886 р. у Нальчику на Кавказі. Батьківське родовідне коріння сягало у глибину віків до греків, що займалися судноплавством, а материнське – до польської шляхти,
яка жила у Варшаві і час від часу приїжджала в портове місто Одесу провести переговори щодо торгівлі товарами. Сім’я, в якій зростав Георгій Косміаді, прищепила своїм дітям любов до музики. Адже
мама – Марія Садовська (в дівоцтві) – здобула музичну освіту у Варшаві і на Кавказі мала можливість у вільну хвилину грати на роялі і навчати дітей знати, відчувати і цінувати музику. Після закінчення факультету архітектури державного Бакинського технічного училища у січні 1905 р. їде до
Москви. Працює помічником міського архітектора
Московської міської управи М. О. Квашніна з 20 лютого 1905 р. до 2 червня 1913 р. [3:38-39] та продовжує мистецьку освіту в майстернях художників
Валентина Сєрова і Єгора Хруслова.
У Москві Георгій Косміаді бере активну участь у
багатьох заходах московської еліти. Тут відбулися
зустрічі молодого талановитого митця із композитором Сергієм Рахманіновим (1873-1943). З 1897 р.
С. Рахманінов працював у Московській приватній
опері С. Мамонтова, а в 1904-1906 рр. – у Великому
театрі. Тогочасна Москва була в захопленні від того, як грав, диригував і творив музику великий
композитор. Георгій Косміаді захоплювався чеснотами С. Рахманінова. Композитор ненавидів компромісів і дрібниць, глибоко та щиро поважав свою
і чужу працю. Ніколи не запізнювався, був ідеально
зібраним, мовчазним і уважним. Чим не взірець
для наслідування?
Висловимо думку, що, ймовірно, творча особистість Сергія Рахманінова також дала сильний імпульс для формування життєвого ладу Георгія Кос36

міаді. Художник навчився слухати музику серцем,
мелодизм творів свого кумира зачаровував і уводив митця у світ стихії природи і людських взаємин. Напруженість у праці, дисциплінованість у
всьому, гідність, що була вироблена роками, – усе в
композиторові приваблювало Г. Косміаді. У свої 20-25
років молодий художник відчував у характері С. Рахманінова співзвучність устремлінням своєї душі:
попри усі життєві негаразди не нарікати на долю, а
повсякчас наполегливо працювати.
Ще із московського періоду Георгій Косміаді виробить порядок експонування свого творчого доробку: на усі виставки він буде детально прописувати музичні композиції, котрі мають звучати у
певному порядку. І обов’язково він включатиме у
цей перелік мелодії улюбленого композитора. Та й
самі картини Георгія Косміаді будуть схожі на добре підібрану музику. На його роботах кожен порух
пензля ритмічно і узгоджено звучить як оркестр
гарно продуманої музики. Духовна атмосфера московського художньо-мистецького середовища дасть
сильний імпульс для естетичного зростання Георгія Косміаді і він зуміє зберегти закоханість у живопис і музику на усю подальшу творчість.
У результаті перипетій Першої світової війни
Георгій Косміаді опиниться на Волині, а згодом із
сім’єю майже на чверть століття оселиться у Рівному. З перших кроків життя у місті він заявить про себе громаді як популяризатор російської культури, а з
часом його сприйматимуть як вчителя малювання з
глибокими професійними знаннями. У ІІ Речі Посполитій Георгія Петровича Косміаді визнають як художника, що заслуговує на високу пошану.
Творча діяльність Г. Косміаді у Рівному розпочинається у 1918 р., як тільки він переступить поріг Рівненського комерційного училища. Працюючи вчителем малювання, він організує в училищі
естетичний гурток, діяльність якого стане важливою віхою в житті міста. Щорічно Г. Косміаді разом
з учнями організовує виставки картин і рисунків.
На виставках щодня відбувалися концерти і звучала музика. Афіші виставок, каталоги картин і малюнків членів естетичного гуртка рясніють такими приписами: «На виставці щодня концерти» [3:
74-75]. Той факт, що виставки картин супроводжувалися музикою, – це факт, який підтверджує творчий почерк Г. Косміаді. Справжній меломан Георгій
Петрович ще з дитинства і юності виніс розуміння
взаємозв’язку музики і кольору. Порухи пензля на
картинах Г. Косміаді ніби існували у гармонії із музичними композиціями. У кольоровій гамі косміадівських сюжетів на виставках естетичного гуртка гармонійно звучить то радісна піднесеність, а то
смуток і невимовна печаль.
Наголосимо, що художник Георгій Косміаді упродовж життя спрямовував свою діяльність на творення гармонії і її презентацію у всьому, до чого
доторкалися його рука, розум і душа. Тут слушно
знову нагадати думку поета Євгенія Клєвера, яку
він висловив у статті «Син гармонії» у воєнному
1942 р.: «Якби Косміаді не вибрав шлях живописця,
то він став би композитором, або поетом, або пись-
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менником чи скульптором, адже він син гармонії,
яка завжди прагне прийняти будь-які художні форми. Доля склалася так, що він став живописцем, але
його душа залишилася вірною гармонії в широкому розумінні слова» [4:40].
Відчуття прекрасного, естетичні переживання,
співпереживання кольором і музикою – такі важливі почуття прагнув виховати учитель у своїх рівненських вихованців. І йому це вдалося. Він зумів
згуртувати навколо себе талановитих учнів, творчо мислячих вчителів та неординарних особистостей міста, які попри усі негаразди міжвоєнних 19201930-х рр. разом творили освітню й культурномистецьку ауру Рівного.
Звичайно, сьогодні складно відтворити повноцінну картину творчої та виставкової діяльності Г. Косміаді у місті Рівне. Але збережені документи, які
знаходяться у власному архіві родини Косміаді і
які нещодавно були опубліковані в Україні [3; 4],
належним чином дозволяють скласти певну мозаїку волинської сторінки його творчості, де окремим
акордом звучить його закоханість у музику. Ця
тенденція в його діяльності яскраво проявилася
ще в організації художніх вечорів у Рівному влітку
1918 р., котрі викликали жвавий інтерес у середовищі рівненської інтелігенції. Мова йде про художні вечори за прикладом проведення вечорів «Пісні
душі» у Москві, учасником яких був Георгій Косміаді. На афішах значилося ім’я відповідальної особи
цих вечорів – члена Московської художньої студії
«Сад Слова» Г. П. Косміаді [3:70-71].
Один із вечорів – 27 липня 1918 р. – мав назву
«Вечір радості», а інший – 10 серпня 1918 р. – «Вечір смутку». Цілеспрямованість вечорів виражалася в програмах, де на вечорі радості в старому
замку князя Любомирського звучала музика Баха,
Гріга, Глієра, Шопена, Чайковського та інших композиторів світового значення у виконанні А. Гальперина (рояль), І. Карашевського (орган), В. Карпіловського (віолончель), Ш. Шкаровського (скрипка). Під акомпанемент В. Лессіга звучав спів М. Лессіг. А читав уривки із творів В. Короленка, К. Бальмонта сам Георгій Косміаді.
Ідентично був зорганізований другий вечір – із
вибором художніх творів, що виражали річище
смутку. Так, зокрема, звучали музичні композиції
Баха, Чайковського, Шредера, Римського-Корсакова, Генделя та інших. Із афіш художніх вечорів відомо, що вони були благодійними і проводилися на
підтримку діяльності Рівненської міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка.
Разом з тим наголосимо, що період міжвоєнних
1920-1930-х років у Рівному був дуже складним
для родини Г. Косміаді. Повсякчас виникали ситуації, що вимагали визначеності щодо місця проживання: Польща чи Грузія. Але після отримання у
1925 р. паспорта громадянина Республіки Польща,
життя ніби увійшло у звичне русло. Безліч виставок, організованих Г. Косміаді у Рівному, Луцьку,
Кракові, Познані, Варшаві, проходять успішно і з
великою зацікавленістю з боку владних структур
Польщі. Саме тут, на Волині, Георгія Косміаді оці-

нять як обдарованого педагога, умілого організатора, працьовитого і наполегливого в осягненні
мети громадянина.
Багато часу приділяє створенню творчого середовища в багатьох навчальних закладах Рівного, де
викладає малювання. Силами учнів створюється
велика кількість виробів декоративно-прикладного характеру: із дерева, кераміки, аплікації, вишивки, розписи тощо. У приміщенні кінотеатру Зафрана здійснює постановку «Бориса Годунова» О. Пушкіна. Як зазначалося на шпальтах газети «За свободу» (Варшава, вівторок, 31 січня 1928 г.), «Текст Пушкіна супроводжується музичними композиціями у
виконанні струнного квартету. Так, наприклад, монолог Пімена пройде на фоні «В церкві» Чайковського. Відповідно інші сцени вистави будуть ілюстровані «Полонезом» Шопена, «Мазуркою» із «Життя Царя» та інше» [3:183].
Георгій Косміаді організовує з учнями театральні
дійства на великі свята (Різдво, Трійця), залучаючи
до них дітей з навколишніх сіл Кустина, Гамарні, Клеваня, Олександрії та ін. Неодноразово такі міні-спектаклі відбувалися безпосередньо на природі і з використанням музичних композицій. На наш погляд, ці
спектаклі і театральні дійства для Г. Косміаді були
частиною його творчого життя, в якому органічно
поєднувалися усі види і жанри мистецтва. За результатами спектаклів художник власноруч оформляв
книги, де розміщував фото декорацій, сцен із вистав
тощо [3:188-189; 221-223].
Безперечно, діяльна натура Георгія Косміаді, як
зазначено вище, знайшла своє місце в усіх навчальних закладах Рівного. Працюючи вчителем малювання у коедукаційній гімназії єврейського товариства у Рівному безперервно 12 років (з 1922 р.),
Георгій Петрович влаштовував «спеціальні вечори,
де застосовує записи грамплатівок, спів хору, декламування…» [3:251]. Доречним буде наголосити,
що в кінці свого життєвого шляху у 1966 р. Георгій
Косміаді створив цікавий документ – «Перелік
улюбленої музики, співаків, книг, картин», в якому
серед 22 імен композиторів перші місця за порядковим числом зазначені: 1 – Рахманінов, 2 – Римський-Корсаков, 3 – Мусоргський, 4 – Бородін, 6 – Чайковський, 7 – Шопен, 10 – Дебюссі [4:228]. Музичні
твори саме цих композиторів будуть звучати у німецьких виставкових залах, де експонуватимуться
полотна Георгія Косміаді.
Зауважимо, що використання музики під час
експонування картин художник використовуватиме у містах Західної Німеччині, куди його родина
потрапить у результаті перипетій Другої світової
війни. Так, на афіші про виставку Георгія Косміаді
в Бад Бернеку у липні 1957 р. зазначається, що
«звучатиме музика Рахманінова, Бородіна та інших
композиторів (з грамплатівок)» [4:106–107]. В одній із заміток на шпальтах німецької газети «Kurzzeituhg» за 20 липня 1957 р. написано: «Відвідувачам виставки пропонують красу не тільки для
очей, але й також для вух. У суботу, неділю, середу
та п’ятницю у виставковій залі гратиме романтична російська музика, а саме – концерт для форте37
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піано з оркестром № 2 сі-мінор Сергія Рахманінова
у виконанні оркестру Берлінської філармонії під
керівництвом диригента Л. Людвіга» [1].
Для створення відповідного настрою Георгій
Косміаді пропонував відвідувачам послухати музику. Ось відгуки відвідувачів зазначеної виставки у
Бад Бернеку: «Картини пана професора Георгія Косміаді в поєднанні з російською музикою є справді
неповторною подією»; «Зворушлива симфонія кольорів, яка стала для мене щасливою подією, завдяки безмежній чудовій музиці Рахманінова»; «Особливе враження справило на мене відтворення концерту для фортепіано Рахманінова, оскільки саме
завдяки музиці картини отримали справжнє життя» та ін. [4:116-117].
Варто загострити увагу на тому, що у Німеччині
майже на усіх запрошеннях та афішах про експонування творів Георгія Косміаді чи то в Гамбурзі,
Мюнстері, Бан Бадені та інших містах зазначалося
про те, що картини художника поєднуються з музикою Рахманінова, Бородіна, Мусоргського, Стравинського, Чайковського, Римського-Корсакова [4:
118-121; 126-129; 132-135; 148-151; 156-161; 164165 та ін.]. Митець практикував на окремі виставки
спеціальні програми, як приклад – «Музика на виставках професора Георгія Косміаді. Бад Баден –
липень 1961 р.», в якій були розписані твори композиторів та дні тижня, упродовж яких звучатимуть ті чи інші концерти, симфонії [4:170–171].
Німецький канал телебачення «Nordschau» 17.08.
1961 р. о 18.00 год. подавав репортаж з художньої
виставки Георгія Косміаді у Гамбурзі на фоні музики 2-ої симфонії Сергія Рахманінова. Знаменно,
що редакторський текст уміщував наступні слова:
«Його техніка малювання цікава і досить вражаюча. Він виконує тему в різних варіаціях, як композитор. І це його таємниця: для нього живопис є музикою. Коли він бачить фарби, то чує музику і навпаки. Тому під час виставки на грамофоні звучить
музика російських класиків, так що відвідувачі ніби «домальовують» його дуже барвисті та великодушні намальовані враження художника. Це одна з
умов, які ставить Косміаді до своїх відвідувачів: вони змушені залучати свої фантазії» [1].
Якнайкраще неповторний зв’язок образотворчого мистецтва з музикою був презентований на
ювілейній виставці Георгія Косміаді у Гамбурзькому музеї етнографії з нагоди його 80-річчя. У Програмі зазначалося, що в окремі години буде звучати музика Рахманінов (прелюдія №1, 1 та 2 частини 2-го концерту для фортепіано, етюди), Стравінського («Жар-птиця», сюїта), Римського-Корсакова
(«Золотий півень», сюїта), Бородіна («Половецькі
танці»), Чайковського (1 частина 1-го концерту для
фортепіано) [4:200-201]. З нагоди ювілею Косміаді
була присвячена низка статей на шпальтах німецьких газет. Зокрема, в «Heimatspiegel» за 29 березня
1966 р. читаємо: «Варто також підкреслити те, що
Георгій Косміаді – єдиний відомий художник, який
доповнює музикою свої виставки. При цьому він
надає перевагу композиціям Рахманінова, Чайков38

ського, Римського-Корсакова, Брамса, Дебюссі та
інших» [4:218-219].
Висновки і перспективи. Таким чином, тісний
зв’язок між творами живопису та музикою яскраво
проявився у манері письма небагатьох митців. Художник-одинак імпресіоніст Георгій Косміаді належить саме до цієї когорти. З дитячих і юнацьких
років усім своїм єством відчув тісний взаємозв’язок між образотворчим мистецтвом і музикою. Цю
естетичну гармонію він зафіксував на понад 5000
картинах, створених у різні періоди життя. Його
полотна у кольорових містеріях схожі на гарно
скомпоновану музику. Залюблений в твори С. Рахманінова та російських класиків, Г. Косміаді прагнув наповнити експозиційні зали виставок музикою настільки, щоби відвідувачі могли дописати
його картини власними враженнями. У такий спосіб його творче «я» вступало у діалог із глядачем.
Традиція використання музики російських класиків на виставках з’явилася у Георгія Косміаді ще
у ранньому періоді творчості. Напередодні Першої
світової війни він входив в одне із московських товариств, члени якого власну художню творчість
поєднували із грою на фортепіано. Пізніше на Волині і в Німеччині він багато експериментував, поки не виробив манеру розписувати у «Програмах»
музичні твори, які мали звучати у залах, щоб вплинути на почуття людей, ввести їх у світ гармонії
барв та звуків. В архітектоніці композицій, у кольорових контрастах, у технічній манері написання
полотен Косміаді яскраво виражав свою творчу
особистість. Художник творив власні кольорові симфонії та мріяв про синтез мистецтв.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Постановка проблеми. Одним із найбільш яскравих представників третього покоління Закарпатської школи живопису другої половини ХХ – початку ХХІ століття є постать, творчість та педагогічна
діяльність якої мала неабияке значення у формуванні художників Закарпаття. У радянський час його неодноразово звинувачували у формалізмі, a дехто називав «закарпатським Ван Гогом». Барвиста
феєрія полотен Антона Шепи, цікавість композиційних інтерпретацій та філософський підхід до
розв’язання різноманітних творчих проблем формує феномен неординарного живописця, творчість
якого і сьогодні не втрачає актуальності.
Метою статті є акцентуалізація особистості Антона Шепи, мистецтвознавчий аналіз та популяризація його творчості.
Виклад основного матеріалу. В особі Антона
Шепи переплітаються дві основні риси, які чітко
формують його як митця і людину – це щира закоханість у природу й народ рідного Закарпаття та
саможертовна праця. До останнього подиху, прискіпливо слідкуючи за сучасними тенденціями у
мистецтві, він активно творив та експериментував,
відшуковуючи гармонійну співзвучність кольору,
форми та пластики.
Народився Антон 17 квітня 1928 року в багатодітній родині в селі Підгоряни, що на Мукачівщині.
Батько ще при Австро-Угорщині подався на заробітки до Америки, де пропрацював на шахтах 12
років і втратив зір. Антон Олексійович згадує: «Нас
семеро дітей було, а він повернувся із заробітків і
купив землицю, але «наші браття» радянські, коли
прийшли, забрали. Та навіть пенсію, яку отримував
з Америки за шкідливу роботу, не перерахували».
Мати раптово померла, коли Антону виповнилося
чотири роки: «Взимку, як і більшість жінок, на річці прала, промерзла, захворіла – та й не стало мамки». Ця трагедія сколихнула душу майбутнього художника, тому протягом життя у своїх творах він
неодноразово повертається до теми матері. Одним
із відомих є полотно, написане у 1959 році, «На
поточку прала».
Дитинство було нелегким. Змалку діти, як і в багатьох інших сільських родинах, були привчені до
праці на полі та доглядали за худобою. Але у вільний час Антон обмальовував усі залишки паперу,
обгортки цукерок тощо. На це особливу увагу звернув його старший брат Василь, який згодом і подарував Антону перші акварельні фарби. Велика
спрага до читання, науки та любов до мистецтва
виділяло його поміж одноліток уже в період навчання у школі.
У Мукачівській гімназії № 4 рисунок тоді викладав учень Адальберта Ерделі, художник, котрий
був відомий на Закарпатті та за його межами, Андрій Добош. Вимогливим та принциповим охарактеризував свого першого вчителя Антон Олексійович: «Одного разу він намалював на дошці гілку з
яблуком та двома пелюстками, що необхідно було
нам перемалювати. Я замість двох пелюстків намалював три, бо мені так здавалося цікавішим. За це
добряче отримав по шиї».
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Під час Другої Світової війни 1944 року Антон
був мобілізований урядом Угорщини під схили Бескидів на копання окопів і тунелів оборонної лінії
Арпада. Важка та виснажлива праця у сирості та
голоді надовго закарбувалася у пам’яті підлітка.
Життя було нелегким і після війни. Вільного часу практично не було, після навчання вдома завжди чекала робота. Тому по завершенню гімназії постало питання йти навчатися далі або залишатися
на домашньому господарстві. Але все-таки родичі
подбали – купили в подарунок Антону нове взуття,
що було дорогим задоволенням на той час, і він подався до Львова.
Перша його спроба вступити до Львівського університету ім. Івана Франка на українську філологію в 1948 році виявилася невдалою. Переживав
невдачу досить важко, згадує: «Не пройшовши за
конкурсом у Львівський університет, я, розчарований, гуляв вулицями Львова, думаю, ну, куди зараз,
напевно, в армію буду йти. Але побачив афішу, що
проводиться набір до Львівського художнього інституту. Тоді я вирішив остаточно, що піду здобувати мистецьку освіту». Здавши документи, вже через місяць Антон Олексійович приїхав на екзамени.
До Львівського художнього інституту поступити
тоді було також непросто. Адже після війни до вузу
вступало багато відставників, та і вищих навчальних закладів на той час було не так багато. Конкурс
складав біля п’яти чоловік на місце. Гуртожитку взагалі не було, а ті, хто приїздили здалека, ночували в
одній із лекційних аудиторій. А. Шепа згадує: «На
вступних іспитах було багато талановитих абітурієнтів, серед них Микола Резнік, який став моїм співгрупником, прекрасно володів академічним рисунком. А я завжди більше працював кольором, це і допомогло мені на вступних випробовуваннях. Він мені
трохи підправив рисунок, а я вніс свої корективи у
його живопис. Я поступив дев’ятим за списком».
Ректором Львівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва тоді був Г. Леонов. Навчатися було важко у післявоєнний час – бідність,
черги за продуктами, пригадує: «Зранку вже стояли в черзі за хлібом, а часто, як доходила до нас, то
хліб закінчувався, і треба було чекати півдня на наступний привіз. Та ще й брата мого Василя, грекокатолицького священика, монаха, вислали у Воркуту. Дивуюся, як мене у той час не забрали».
Новий радянський номенклатурний режим та
ідеологія принесла масу арештів, розстрілів, виключення з вузів і позбавлення роботи за різні підозри, непокору та «инакомыслие». Василь Шепа,
рідний брат Антона Олексійовича, був арештований разом із отцями василіанами та засланий у
Воркуту на 25 років. Але там він потрапив у товариство прибалтійських скульпторів і займався малюванням та навіть виготовляв скульптури. Пізніше
у монастирі с. Імстичево (Іршавський р-н) він також
виконав дві скульптурні роботи – Діву Марію та Ісуса
Христа, котрі чимось перегукуються із творами відомого хорватського скульптора І. Мештровича. Знайомство о. Василя із закарпатським письменником
Андрієм Патрусом-Карпатським, священиком Йо-
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сипом Сліпим та митцями у Воркуті виокремлювали ті цінності, які мали безперечний вплив і на
формування світогляду молодого художника Антона Шепи.
Самим тільки навчанням у вузі Антон не задовольнявся, щотижня виходив у парк або в місто малювати етюди. Також часто підробляв, виконуючи
портрети знайомих. Якщо замовлень не було, то
вночі йшов розвантажувати вагони. Тільки таким
чином вдавалося йому виживати і вдосконалюватися як художнику.
Антон Шепа проходив штудіювання на відділенні монументального живопису, де фахові предмети викладали Роман Сельський (живопис), Іван
Гуторов (рисунок). Шепа формувався у колі інтелігентних та творчо обдарованих студентів, багато з
яких пізніше стали відомими. Серед них Іван Скобало, Карло Звіринський, Володимир Санжаров, Володимир Патик, Зиновія Стояловська, Генріета Левицька, Аліна Ламах та багато інших. Антон Олексійович пригадує: «У нас дуже хороший курс був. Але
вчилися різні люди, наприклад, був такий Іван Холоменюк, який малював на диплом «Смерть Сталіна». Хороший художник, але стільки ту роботу тицькав, бабрав, що позирати було противно. Він був
щирий партієць. А найбільше товаришував я із В. Патиком. У нього було кілька альбомів відомих європейських митців – Ренуара, Матіса, Ван Гога та ін.,
які ми частенько із великим захопленням переглядали. Ці великі художники вважалися буржуазними, такими, що негативно впливають на свідомість
«советского человека». За ті альбоми В. Патика виключили із вузу, але пізніше поновили курсом нижче. Також я вчився тоді з І. Скобалом. Фактично він
був нашим вчителем з рисунку, це був талант. І. Гуторов приходив нераз і казав: «Опять без меня рисуєте?» Гарний голос мав Скобало, на гітарі добре грав
та безвідмовний був до колег, дуже багато допомагав іншим своїм талантом. У Львові нас, західняків,
перевіряли постійно комсорги, особливо у період
різдвяних свят. Рилися в тумбочках і найшли одного разу мої листи з різдвяними привітаннями. З такою підозрою їх аналізували і розбирали, але, на
щастя, нічого надто ворожого не знайшли. Пізніше, як я поїхав в Ужгород, то тих комсоргів-художників у слід за мною прислали».
З розповіді Антона Олексійовича, в інституті було досить багато прикрих моментів. На перекір
проханням партійних функціонерів він неодноразово відмовлявся поступати в комсомол, мотивуючи постійно тим, що морально ще не готовий. А
про компартію там взагалі мова не йшла. Він розумів, що правдива душа не може прислуговувати сатані. Але кати його рідного брата о. Василя завжди
звертали на Антона особливу увагу, блокуючи його
творчі імпульси.
Дипломною роботою А. Шепи взявся керувати
закарпатець, досвідчений монументаліст, Йосип
Бокшай. Але сучасні погляди Антона щодо вирішення складних живописних завдань, які схвалювалися Р. Сельським, не зовсім знаходили порозуміння у спокійного за характером метра Й. Бокшая.

У своїй дипломній роботі – живописному панно
«Рідне моє Закарпаття» – художник спочатку мав
бажання використати стару назву рідного краю
Підкарпаття, але все ж його спробували переконати аргументом, що зараз це не актуально, оскільки
регіон опинився за Карпатами.
Про роботу з керівником Антон Олексійович
розповідає цікаві деталі: «У нього була звичка безпосередньо по роботі правити, тому і комісія екзаменаційна ставила часто оцінку студенту, враховуючи, що виконана робота належить ще й руці великого майстра. Своє дипломне панно я виконував на
локальних кольорових відношеннях, а Йосип Йосипович підійшов до моєї роботи і все узагальнив
умброю та сієною. До захисту залишалося всього
чотири дні. Після цього я вирішив весь колірний
шар, нанесений керівником, зняти і продовжити у
тій концепції, яка відповідала початковому задуму.
І хоч може на захисті Йосип Йосипович був не зовсім задоволений, але я все ж домігся, чого хотів».

Фото 1954 р. Сидять: Шепа А., Гайдай, Музика О.,
викл. Гуторов І. Ф., проф. Щербатенко В. В., Ламах А.,
викл. Сільвестров Р. В. Стоять: другий Санжаров В.,
четвертий Холоменюк І., шоста – Левицька Г., Скобало І.

У 1954 році, після закінчення інституту, Антон
Шепа їде в рідне Закарпаття на викладацьку роботу за направленням. В Ужгородському училищі
прикладного мистецтва поряд із однодумцями, корифеями закарпатського малярства Ф. Манайлом,
Е. Контратовичем, Ш. Петкі та іншими колегами
він розгортає активну педагогічну діяльність і повністю віддається творчій роботі. Студенти із захопленням ходили на його заняття та часто залишалися після пар для цікавих бесід про мистецьку науку
та творчість. Його учнями стають Іван та Лариса
Бровді, Іван Ілько, Тарас Данилич, Василь Сабов,
Іван Шутєв, неординарний Ечі Семан та багато інших студентів, яких запалював, надихав на творчість, вчив бути правдивим у мистецтві, уміти бачити світло й красу. Багато не тільки студентів, а й
колег починають їздити із Антоном Шепою на пленери й переймати в нього досвід та все нове, що він
приніс із собою. Також виділяє час для підготовки
талановитої молоді до вступу в мистецькі виші колишнього СРСР, серед яких пощастило бути і нині
вже відомому художнику Василю Скакандію.
41

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Радіючи успіхам учнів та колег, А. Шепа знайшов себе у колі митців, які теж шукали чогось нового, справжнього і рідного. Він товаришує і працює поряд із В. Бедзіром, Е. Кремницькою, Й. Бокшаєм (молодшим), подружжям Медвецьких, І. Ільком, В. Микитою, Ю. Герцом та інколи навідується
в гості до Адальберта Ерделі за порадою чи добрим
словом. Антон Олексійович зауважує: «Коли ми навідували Ерделі, то він нам казав, що хоче намалювати наші портрети, молодих художників мене,
Є. Кремницьку та П. Бедзіра. Нас у той час трохи
переслідували як формалістів та небажаних для
публіки. Таким чином, він хотів захистити нас, щоби не гнобили. Але, на жаль, не встиг це зробити.
Настільки він доброю людиною був. Коли від нього
ми виходили, то часто знаходили фарби, які Бейлобачі крадькома ховав у кишені нашого верхнього
одягу». Саме в цей період Адальберт Ерделі став
для Антона Шепи наставником. Вболівання А. Ерделі за талановиту молодь Закарпаття та турбота
завжди супроводжувалася цікавими рефлексіями
витонченого інтелекту справжнього віртуоза слова
і пензля. Він притягував, мов магніт, всіх своїм талантом та харизмою.
Період канікул Антон Олексійович використовував для довготривалих пленерів. Бувало, що і на
місяць їздив на Рахівщину, Міжгірщину чи Воловеччину. Жив переважно, де прийдеться, хто приймав, у того й ночував. «Люди тоді були дуже добрі,
– розповідає митець – у Квасах на Рахівщині я жив
в одній родині цілий місяць, кожен день мене годували, а під кінець, як я хотів розрахуватися за ночівлю та харчування, ні копійки від мене брати не
хотіли, а попросили намалювати Довбуша. Я за три
дні виконав багатофігурну композицію: Довбуша
на коні та його товаришів-опришків. Портрети товаришів Довбуша вирішив намалювати із чорно-білих фото родичів тієї родини. Скільки радощів там
було після цього подарунку. А в Ясіня я найбільше
любив їздити. Якось одного разу познайомився із
православним священиком, який служив у Струківській церкві, то він мені дав ключі і дозволив два
тижні у церкві ночувати. Тоді я всі ікони церкви та
інтер’єр перемалював у різних варіантах».
Активну виставкову діяльність А. Шепа розпочинає з 1957 року. Вперше представляє роботи, серед яких «Портрет хлопчика» (1957), на виставці
творів молодих художників до VI Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Москві, де з успіхом
бере участь у триьох виставках. Шепа експонує
твори на республіканській (Київ), всесоюзній (Москва) та міжнародній (Москва) виставках. Це додало
впевненості художнику, який ще більше активізується у творчості та з цього часу стає постійним
учасником республіканських, всесоюзних виставок. А згодом його твори набирають такої популярності, що вже експонуються навіть за кордоном,
зокрема в Австрії, на Кіпрі, в Японії, Словаччині,
Чехії, Угорщині, Німеччині, Монголії, Франції та в
інших країнах.
Кольорова насиченість та композиційна переконливість творів цього періоду інколи виходить
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за рамки традиційного, реалістичного мистецтва і
відрізняється новаторськими рішеннями, що підсилюється гармонійним звучанням ліній та кольорових плям, що врівноважують площину його робіт. У творах синтезуються традиційні особливості
«Закарпатської школи живопису» та сучасних засобів, трансформовані індивідуальним баченням митця, що характеризує високу професійну зрілість художника вже у молодому віці. Він багато експериментує темперою, олією, пастеллю та аквареллю
поєднуючи різні техніки між собою, де основним
засобом вираження є колір.

Фрагмент розпису будинку культури с. Петрово
(Виноградівський р-н.) за угорськими народними
мотивами. 1960 р.в. Техніка: секко. 1.45х23 м.

Але в Ужгороді не судилося йому жити спокійно. Через сім років викладання ним починає цікавитися КДБ. А. Шепа згадує: «Завітав до мене полковник КДБ Л. і каже:
– В тебе така мала тут зарплата. Пішли до нас
робити, тут і робити не треба, лишень про когось
щось інколи казати будеш. Словом, доносити.
Кажу:
– Я на то не валовшний, мені на виставки треба
серйозно готуватися.
Потім цей пішов і якогось рижого кадебешника
до мене підіслав. Той мене систематично відвідував, навіть на парах іноді сидів, слідкував, щось записував і постійно питав:
– Ви ще не надумали?
А я йому постійно одне й те саме казав:
– Не надумав, бо не маю часу на це, на виставки
готуюся.
Ну тоді вони мені показали. Зібрали збори в
училищі, прийшов тоді з будинку офіцерів якийсь
начальник, та оголосили, що А. Шепа не хоче поступати в нашу міліцію до дружинників. А мені виділили найбільш небезпечний район – Радванку, де
проживають місцеві роми. Тоді я мусів добровільно-примусово писати заяву на звільнення за власним бажанням».
Протягом трьох років Антон Олексійович був
без роботи. Згодом йому вдається влаштуватися в
художфонді. Робота тут приносила інколи непогані
заробітки. Розробка плакатів, транспарантів та різні оформлювальні роботи були стабільним явищем, що дозволяло художнику вижити і навіть трохи заощадити. Але не кожен митець у той час так
вперто противився тому, що суперечило ідеям духовної чистоти та моралі. З цього приводу Антон
Шепа розповідає: «Хоча портрети я завжди любив
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малювати, але нашого «великого вождя» не міг,
якось рука не лежала. А коли в художфонді мені все
ж довелося малювати портрет, я накидав його, а
закінчив інший колега, з яким ми потім і грошима
поділилися».
У 1960 році Антон Олексійович вступає до Національної спілки художників СРСР. Шістдесяті
роки відзначилися активною боротьбою компартії
з буржуазними проявами формалізму, в культурі
та мистецтві зокрема. На Закарпатті також загострилися процеси гонінь та зачепили багатьох талановитих митців. Їх дискредитували, критикували,
не давали можливість виставлятися. Приміром, у
1967 році був випадок, коли твори А. Шепи, подружжя Медвецьких, П. Бедзіра, Є. Кремницької, І. Шутєва
не пройшли на виставку в Ужгороді. Авторів звинуватили у ворожих та буржуазних проявах, що шкодять радянському суспільству. Але художники вирішили відвезти полотна у Київ. Тоді відбором робіт до молодіжної виставки керувала Т. Яблонська.
Коли вони їй представили свої твори, Тетяна Нілівна взялася за голову обома руками та мовила: «Боже мій! Що наговорив на вас цей С.! Які ж ви формалісти?!» У кожного з художників відібрали по десять творів, які пізніше були експоновані у Москві.
Як професійний монументаліст Антон Шепа неодноразово проявляв себе в художньому оформленні малих архітектурних форм (автобусні зупинки) у закарпатських селах Лалові, Зубівці, Яловому,
Сільці, Синяку, Пилипці тощо. Але славу йому принесли монументальні розписи, котрі художник самовіддано й з великою любов’ю виконував, даючи
волю своїм думкам та ідеям. Народні традиції,
культура та побут рідного краю стають основними
рушіями композиційних трансформацій, що ведуть
нас у казковий світ предків, коли легенда була дійсністю. Шепа з успіхом виконує розписи ресторанів
в Ужгороді, Буштині, Нижніх Воротах («Верховинське весілля. Суворі Бескиди»), Невицькому, Берегові, Гурзуфі та навіть Паланзі (Латвія); бере участь у
розписах винного дегустаційного залу в Ленінграді
та разом із І. Скобалом, І. Холоменюком й А. Велікановим розписує павільйон сільськогосподарської
продукції УРСР на ВДНХ в Москві. Також відомі його розписи будинків культури Петрова, Рахова,
вестибюль старого вокзалу в Чопі та продуктового
магазину на пл. Корятовича в Ужгороді.
Чималі досягнення Антон Олексійович робить
також у сакральному мистецтві. Відомі його розписи у церкві Імстичівського монастиря, виконані у
1993-94 рр. на прохання свого брата о. Василя. Важливим доробком є також розписи церкви Св. Миколая у Львові, які А. Шепа виконував разом зі своїм
колишнім викладачем Романом Сельським та відомими шістдесятниками Карлом Звіринським і Михайлом Масютком.
У 1968 році, на прохання архітектора Володимира Сікорського, Антон Олексійович виконує один із
своїх знакових творів у буштинському ресторані –
відому фреску за мотивами народної балади про
легендарного опришка Пинтю Грегора «Карпатська легенда (Карпатські опришки)». Це був тридця-

тидев’ятиметровий розпис висотою два метри по
бризолітовій штукатурці, який на сьогодні, на жаль,
втрачено. Через складну структуру штукатурки нанесення фарби такою технікою складає неабиякі труднощі. Фінансування на виконання цього твору тоді
не виділили, але і роботу в спілці художників йому не
надто давали. А. Шепа розповідає: «Я хотів щось від
себе створити, щось народне і безкоштовно. Але мене
почали переслідувати та спробували виключити навіть зі спілки. Хоча це замовлення я виконував без
будь-якої грошової винагороди. Архітектор мені сказав: «Антон Олексійович, хочете та робіть».

Карпатська легенда (Карпатські опришки). 1968 р.
Техніка: секко. 2×39 м.

Я виконав проект на картоні, який обласна художня рада в Ужгороді затвердила. Після завершення роботи стався інцидент, коли один тамтешній партійний діяч, що не розумівся на мистецтві,
запитав, чи умію я малювати нормально портрет,
бо як ні, то дасть команду прибиральниці – й вона
це все замаже. Слава Богу, цього не сталося. Випадково тудою проїжджали львівські монументалісти
Іван Задорожний, Іван Литовченко, з яким я вчився, а також відомий мистецтвознавець Григорій
Логвін, котрий очолював делегацію. Ціллю поїздки
було огляд нових монументальних творів мистецтва України. І так вийшло, що вони випадково обідали у Буштині в ресторані «Лісова пісня», де були
мої розписи. Запитали директора, хто це зробив, а
він каже: «Ужгородський художник якийсь». Я навіть не підписався на роботі. Але директор цікавий
був, наш гуцул, каже: «Шепа, є там такий».
Потім хлопці поїхали в Ужгород. А там якраз засідання у спілці йшло. Мене, як підсудного, розбирали для виключення із спілки за формалізм. У цей
момент заходить делегація на чолі із Г. Логвіним.
Після привітання питаються Антона Кашшая: «Ой,
що ж ви засідаєте, а не малюєте?» А. Кашай каже:
«Ось тут винуватця маємо. Наробив формалізм у
Буштині та будем його зі спілки виключати». Логвін тоді каже: «Не може бути, ми тільки-но звідти,
бачили твір і вирішили його опублікувати в журналі». Так і сталося – через тиждень опублікували в
журналі «Архітектура СРСР».
Пізніше робота була опублікована у книзі «Монументальное искусство СССР». Це був період, коли
судили В. Стуса, художників-шістдесятників, і я
трохи не попав з ними разом. Якось я це пережив,
але з Ужгорода все-таки прийшлося йти геть».
У 1968 році А. Шепа покидає Ужгород та перебирається у рідне Мукачево з причини хвороби леге43
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нів потрапляє під нагляд свого доброго товариша
й відомого лікаря Миколи Крилова. На пленери у
той час їздити йому заборонено, і він активно береться малювати портрети й побутові композиції.
Народжується серія портретів дітей, родичів, сусідів і жителів сіл Давидкова, Лучок, Кольчина та
Підгорян. Пригадує: «Ой, скільки я їх перемалював,
старих бабок, дідів, діток давидківських, лучанських у парках, на базарах, а особливо, коли збирали,
сортували та здавали тут неподалік яблука».
У цьому ж році Антон Олексійович виконує
один із найбільш відомих своїх творів «Народне гуляння», який експонується на всесоюзній виставці
у Москві, а потім на міжнародних виставках у Японії, Монголії, Кіпрі, Франції та інших країнах. Твір
був закуплений державним коштом Франції та поповнив мистецьку збірку міста Тулуза. А в 1972 році він отримує державне замовлення на виконання
збільшеної копії (розміром 150×210 см) з цього
твору, який спочатку зберігався у фондах Міністерства культури СРСР, а зараз поповнює мистецький
арсенал творів Томського обласного художнього
музею. Причину передачі твору, яка відбулася на
початку 80-х років, пояснює працівник музею Татьяна Микуцкая: «Коли стало зрозуміло, що радянський живопис без витворів, написаних в союзных
республіках, неповний, то ми звернулися в Міністерство культури СРСР з проханням допомогти нам
укомплектувати наші фонди кращими творами»
(перекладено з російської автором публікації). Востаннє цей твір експонували в 2009 році у Томському музеї на виставці у рамках проекту «Искусство
за толерантность. Художники ближнего зарубежья
в коллекции Томского областного художественного музея» серед вісімдесяти найпрогресивніших та
найвідоміших художників радянського часу Аугустинаса Савіцкаса, Лаймдота Мурніек, Эдуарда Арцруняна, Джемалі Кухалашвілі, Тогрула Наріманбекова, Софії Вейверіте, Гіві Тоідзе, Хсаре Гасіеве, Нодаре Абаеве, Торгула Наріманбекова та ін.

ставці закарпатських художників у січні 2014 року в
Чернівецькому центрі культури «Вернісаж», де викликала найбільший інтерес не тільки у буковинських поціновувачів, а й у відомих митців, про це
наголошує автор статті «Колір і емоція» І. Стефанюк.
Саме протягом шістдесятих та на початку сімдесятих років твори А. Шепи привертають особливу
увагу завдяки експресії, сміливим кольоровим рішенням, ідейною радикальністю відносно тодішнього ідеологічного диктату, що особливо у колах
молодих художників викликало захоплення, а у
слуг радянського режиму зневагу. Завдяки цьому,
згадує художник Д. Бенкев, його почали порівнювати в окремих мистецьких колах із Ван Гогом.

Піпкарь. 60-і р. Картон, олія. 80х60. Приватна збірка.

Київ, 1968 р. На фото: Шепа А., Власов В, Кремницька Е.,
Бедзір П., о. Шепа В.

У 1969 році митець отримує першу премію на міжнародній виставці у м. Ходмезовашаргель (Угорщина) за живописну роботу «Старе Закарпаття»
(1968). Востаннє робота була експонована на ви44

Народне гуляння. 1972 р. 150 210. Полотно, темпера.
Томський обласний художній музей. Ж-1177 .
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У 1972 році після тривалих стосунків з Радою
Даскаловою Антон Шепа одружується з нею та переїздить до Києва. У столиці мистецьке життя теж
не зовсім складалося. Згадує: «Разом зі мною вислали і моє «Личное дело» і дивилися на мене як на
бандерівця із Закарпаття. Як прийшов до київської
спілки художників, один прибулець, родом не з України, запитав: «Ты что пришёл наш хлеб есть?» На
худраду тільки пейзажі давав. Казав, що портрети
не вмію робити, бо тоді мусив би Леніна й Сталіна
малювати. Один пейзаж було й три місяці робив.
Досить важко було там і морально, й фінансово.
Але жінка моя Радочка спасала мене. Вона робила у
спілці художників референтом. Її добре знали там і
поважали. Писала навіть на відомий твір Василя
Бородая «Родина-мать» анотацію».
А. Шепа розпочинає у Києві активну творчу діяльність і надалі систематично експонує свої роботи на різноманітних виставках; виконує ряд пейзажних творів, мотивами для яких слугували Київський ботанічний сад, Володимирська гірка, Софійський собор у Києві, Києво-Печерська Лавра тощо;
створює відомий твір «Старий та новий Київ». Згодом Шепа стає членом правління секції монументального живопису Спілки художників УРСР.
Але душа й серце художника постійно скучали
за рідним краєм. Тому після переїзду він часто відвідує Закарпаття, зупиняючись у родичів, та систематично виїжджає із колегами малювати рідні Карпати. У дружніх стосунках Антон Шепа перебував
також із художником С. Отрощенком, першим чоловіком Т. Яблонської. Часто приїздив на Закарпаття, де зустрічалися у компанії з Павлом Бедзіром і
втрьох подавалися малювати Гуцульщину.
У Києві Антон Олексійович підтримував тісні
стосунки із товариством Закарпатського земляцтва та охоче приймав всіх і допомагав тим, хто навідувався до нього з рідного краю. Приміром, у
1974 році до Київського художнього інституту приїхав поступати хлопчина з Мукачева Тиберій Віллашек. Здавши документи у приймальній комісії вузу
та довідавшись про терміни екзаменаційної кампанії, зрозумів, що між екзаменами з рисунку та живопису не встигне поїхати додому за фарбами. Дізнавшись про проблему незнайомого йому співвітчизника, Антон Олексійович дбайливо заспокоїв
хлопця та довірливо віддав власний етюдник з
фарбами й пензлями на час випробувань. Подібних
випадків у художника було чимало, християнська мораль та щирість глибоко пронизують його мистецьку
душу і впливають на творчий шлях зокрема.
Часи незалежної України принесли надію художнику на вільне мистецтво, про яке раніше можна було тільки мріяти. Антон Шепа знов активізується. У дев’яностих роках виконує розписи церкви
Імстичівського монастиря (1994), а пізніше в окремому залі Мукачівського державного історико-краєзнавчого музею малює фрески п’яти панно з історії Мукачівського замку (1997-1998), що відрізняються чітким рисунком та ахроматичною кольоровою гамою. У станковому живописі митець й надалі експериментує, використовуючи в роботах ме-

тод клуазонізму, позначений інколи чіткими межами великих плям та насиченим кольором. Він наносить на полотно пастозні шари фарб контрастуючих між собою відтінків і деколи врівноважує
композиційний простір маленькими плямами й
крапками взаємодоповнюючих кольорів. Стилізація дерев і квітів, редукція рисунку та ритміка перетворює твори А. Шепи на радісну казку, в якій
глядачеві хочеться жити. Його дерева, квіти й архітектура мають закарпатський дух, несумісний з
мегаполісом. Ці мотиви іншого характеру, вони мов
з іншого краю та не уживаються в холодному антуражі великого міста. Тому художник чимдалі частіше приїздить додому в пошуках того рідного, без
чого жити йому, як правдивому митцю, важко або
неможливо взагалі.
У 2002 році Антон Олексійович глибоко переживає втрату дружини. Його стан переходить в
апатію, з’являються проблеми із власним здоров’ям. Але, не зважаючи на трагедію на початку
2003 року він разом з Д. Якутовичем, О. Антоновим
та О. Міловзоровим експонує свої твори на виставці «Зимові фантазії» у галереї «Арт Хол» (м. Київ).
Одразу після персональної виставки в 2004 році
«Моє Закарпаття» (1966-2003) у Києві він переживає інфаркт та, ледь оговтавшись від нього, приймає
рішення покинути столицю. Останні свої десять років
життя проводить на Мукачивщині в с. Кольчино, навмисно ізолювавши себе від суспільства та навколишніх проблем під палкою опікою племінниці Терезії Онуфер. Тісні стосунки підтримує тільки з
кількома колегами та давнім товаришем – лікарем
М. Криловим. У травні 2008 року вперше після приїзду відвідує рідні Карпати разом із художниками
З. Мичкою, А. Копривою та Ю. Шелевицьким, пише
гірські хребти весняних Бескидів на пленері в с. Рекіти. На основі старих робіт виконує цілком нові й
сучасні композиції пастеллю, аквареллю та гуашшю. Інколи виставляє свої твори на міських, обласних та групових виставках в галереях Мукачева,
Ужгорода, Чернівців тощо.
У 2008 році за вагомі досягнення у професійній
діяльності та багаторічну сумлінну працю Указом
Президента України Антону Олексійовичу присвоєно почесне звання "«Заслужений художник України». А 17 квітня 2014 року, якраз у свій день народження, Антон Шепа відзначений обласною премією ім. Й. Бошая та А. Ерделі у номінації живопису
за кращий новаторський твір «Свідок історії».
Натхнення до творчої праці Антона Олексійовича не покидає. У січні 2014 року він якось зауважив: «Олією вже не роблю. Розчинник не переношу. Я так хотів би ще жити. Кожен вечір роблю по
дві композиції, без цього спати не можу. Якщо я
вдень нічого не намалюю, то місця собі не знаходжу. Переживаю також за рідну землю. Бо, на жаль,
зараз тінь проникла у світло».
4 липня того ж року Антон Олексійович відійшов у вічність, залишивши після себе унікальну
спадщину мистецького доробку, яка на сьогодні є
не тільки предметом насолоди, а і важливим прикладом для наслідування.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Висновки. Твори А. Шепи випромінюють той
позитив, який притягує глядача експресією щирих
емоцій відвертості та доброти. У різні періоди своєї
творчості, як у жанрових, так і пейзажних композиціях художник по-своєму інтерпретує натуру то в
реалістичній, то декоративній, то абстрактній формах Він був одним із найобдарованіших серед художників третього покоління Закарпатської школи
живопису. Його знали щирою й надзвичайно ерудованою людиною, відданим викладачем і наставником. Йому можуть завдячити багато митців, котрим, як вони кажуть, він просто «відкрив очі».
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ЖАНРОВИЙ ЖИВОПИС
У ТВОРЧОСТІ ЙОСИПА ЧЕРНІЯ

Гаврош О. І. Жанровий живопис у творчості Йосипа Чернія. У статті аналізується жанровий живопис в
творчості закарпатського художника Йосипа Чернія
(1953–2003). Для вивчення обрано період кінця 1970 –
першої половини 1980-х років – час, коли у творах митця
яскраво проявились традиції закарпатської школи живопису та особливості художнього мовлення художника. В
дослідженні робиться спроба виявити семантику образів, творчих інспірацій та розвиток жанру в творах Чернія.
Ключові слова: Йосип Черній, жанровий живопис,
Закарпаття, традиція.
Гаврош О. И. Жанровая живопись в творчестве Иосифа Черния. В статье анализируется жанровая живопись в творчестве закарпатского художника Иосифа Черния (1953–2003). Для исследования был выбран период
конца 1970 – первой половины 1980-х годов – время, когда в произведениях художника наиболее ярко проявились традиции закарпатской школы живописи и особенности художественного высказывания художника. Автор
делает попытку выявить семантику образов, творческих
инспираций и развития жанра в произведениях Черния.
Ключевые слова: Иосиф Черний, жанровая живопись, Закарпатье, традиция.
Havrosh O. Genre painting in Joseph Cherniy’s works.
The article examines the genre painting in the work of Transcarpathian artist Joseph Cherniy (1953-2003). To study
selected during the late 1970s – early 1980s – a time when
the works of the artist clearly manifested traditions of Transcarpathian school of painting and artistic features of the
speech of the artist. The study attempts to identify the semantics of images, creative inspiration and development of
the genre in Cherniy’s works.
Keywords: Joseph Cherniy, genre painting, Zakarpattia,
tradition.
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Постановка проблеми. Із постаттю Йосипа Чернія пов’язані найцікавіші сторінки в історії розвитку побутового живопису Закарпаття на початку
1980-х. Творчість молодого художника виділялась
емоційністю та прагненням віднайти індивідуальну манеру на основі традицій закарпатського образотворення. Один з відвідувачів «вільної академії»
П. Бедзіра, Йосип Черній швидко й яскраво стартував,
сміливо декларуючи право на власну точку зору.
Сьогодні творчість Йосипа Чернія незаслужено
забута, що радше викликано контраверсійністю
сприйняття його особистості. Поміж тим його творчість на межі 1970-1980-х рр. є яскравою ілюстрацією синтезу традицій закарпатського малярства
та модерністичних впливів у часи завершального
етапу радянського періоду історії побутового живопису Закарпаття.
Метою нашого дослідження є аналіз джерел
творчих інспірацій у творчості Й. Чернія, семантики образів та особливості індивідуального художнього вислову у жанрових композиціях митця.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Творчість Й. Чернія стала предметом ґрунтовних
розвідок московських мистецтвознавців ще на початку 1980-х рр. Увага до молодого закарпатського
художника була спричинена персональною виставкою 29-річного митця, яка відбулась в Москві у
1982 р. Творчість Чернія розглядалась у контексті
продовження традицій закарпатської школи живопису, а також трансформації ідей експресіонізму та
фовізму. Ці тези у своїх дослідженнях виголошували С. Політико [4; 5] та Т. Лачашвілі [3]. При цьому
варто зауважити, що статті про творчість молодого ужгородця виходили друком у престижних радянських
журналах «Советская живопись», «Дружба народов»,
«Україна» та ін.
Посильна увага до колоритної особистості Й. Чернія
– одного із активних учасників молодіжного об’єднання – з боку московських критиків зумовила постійний інтерес до його діяльності серед місцевих
журналістів. На основі численних інтерв’ю та проблематичних статей про експозиції 1980-х рр. у закарпатській періодиці в дослідженні вдалося відтворити особливості мистецького життя Ужгорода [1;
8; 9; 10; 11]. Важливим джерелом інформації є родинний архів художника, де із завзятим сумлінням автор фіксував будь-які події свого життя. Для об’єктивного висвітлення окремих драматичних колізій в
житті художника в дослідженні було використано
особисті нотатки і щоденники художника, його листування, рукописи есеїв про його творчість відомих
літераторів, зокрема Д. Креміня, І. Чендея, І. Попа [2; 7].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Початок 1980-х – складний і неоднозначний період
розвитку закарпатського мистецтва. З одного боку,
це – час розквіту регламентованого ідеологічним
диктатом мистецтва, а з іншого – пожвавлення
творчих пошуків серед молодих художників. У 1982
р. в Ужгороді розпочав свою діяльність «Клуб
творчої молоді», куратором якого призначили Вадима Ковача, мистецтвознавця за освітою та працівника обкому комсомолу. В часи брежнєвського

застою відкриття альтернативного виставкового
простору стало тим імпульсом, що спонукав до активної роботи творчу молодь. Адже у своїй переважній більшості композиції молодих закарпатських авторів були поверховими. Про це у 1982 р.
на звітно-виборчих зборах спілки відкрито говорив письменник І. Чендей. Відомий культурно-громадський діяч у своїй доповіді наголошував на
«цитуванні» знайомих зразків, великій кількості
творів, яка «пожирала» їхню якість.
Попри це у колі молодіжного об’єднання виділялись художники з характерною художньою мовою, свіжістю ідей та затятістю в освоєнні художньої царини Закарпаття. У численних публікаціях
на початку 1980-х серед найбільш згадуваних зустрічаємо імена Н. Пономаренко, В. Базана, З. Мички, Й. Чернія. Активне розгортання їхньої діяльності підтвердила експозиція виставки учасників ІІ
молодіжного пленеру у кінотеатрі «Комсомолець»
1981 р. Під час аналізу виставки в пресі відзначали
помітне зростання майстерності молодих художників. Попри наростаючу кризу побутового живопису, що протягом періоду застою на тлі нежиттєвих тематичних картин стрімко прогресувала, поособливому на виставці звучали твори Й. Чернія та
В. Базана.
Вихованець студії Золтана Баконія, формування
якого відбувалось у київській художній школі імені
Т. Шевченка, «вільній академії» Павла Бедзіра, а згодом – Львівському поліграфічному інституті імені
І. Федорова, ще на зорі своєї творчості відзначався
наполегливістю та своєрідністю художнього мовлення. Підтвердження цьому знаходимо в есеї відомого українського поета, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка Дмитра Креміня, який із Йосипом
Чернієм дружив з часів навчання в студії З. Баконія. «Мистецтво минулого, а особливо французьке
мистецтво кінця минулого століття – це була улюблена тема розмов зовсім юного тоді Йосипа. Він колись копіював, а потому наслідував Сезана, пройшов курс навчання «формальної штуки» багатьох
славетних майстрів. Але це був учнівський період.
В основі своїй Черній залишився вірним своєму девізу: учитися в успішних, але шукати себе, свого
письма», – писав у статті поет.
Вже на початках у його творах чітко прослідковувалось продовження традицій закарпатської
школи живопису, що проявлялось у стилістиці, виразності колірних співвідношень, експресивності
форм, пластичному вирішенні та тематиці. Дві
творчі поїздки на всесоюзні бази «Сенеж» (березень–квітень, 1979) та «Дзінтарі» (вересень–жовтень, 1982) привнесли в творчість художника неоформи експресіонізму, наїву та фовізму, що засвідчують його жанрові композиції кінця 1970-х – середини 1980-х рр. (іл. 1-2)
Спрощення форм, підкреслена декоративність,
звучні співвідношення кольорів – спроба художника реконструювати на початку 1980-х народний
струмінь у живописі Закарпаття. Темпераментний
живопис композицій говорить про надзвичайне
прагнення художника показати власне емоційне
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ставлення до переживання натури. «Якось у мене
не було хініну, і я писав лаком та бензином. І вийшов такий нервовий мазок. Я хотів передати експресивність, той біль, ту хворобливість… Я людина,
котра просто любить місце, де народилась. А це
місце – особливе. Ми ж не надаємо цьому значення»,
– згадував художник про початок 1980-х у інтерв’ю
1996 р. [8].
У побутових картинах художник шукав можливість алегоричного вислову та узагальнення, уникаючи оповідальності у викладенні події. Прості
верховинці виступають носіями ідеалу народного
життя, яке наповнене щоденною важкою працею. У
циклі «Народні мотиви», який художник розпочав
писати у 1980 році, в образах народного життя автор робить спробу у сконцентрованих формах показати різнохарактерні образи Верховини. «Гуцулочка», «Гуцульський танок» (1982) (іл. 3-4), «Вечір на Верховині», «Хоровод», «Вечір» (1982), «Біла
церква, червоний дзвонар» (1981) – картини, в яких
художник спробував реконструювати духовний світ
народного мистецтва. Декоративність художнього
мовлення, присмачена фактурним письмом звучала мов колоритна говірка, якою художник спробував висловити народне уявлення про красу.
Експресивне піднесення відзначало загальний
характер його творів, а карнавальність народного
дійства стала рішучою формою Й. Чернія у пошуках
творчої свободи на межі 1970-1980-х. Творчість художника сприймається амбівалентно до процесів,
що відбувались у мистецькому житті Закарпаття,
де панували шаблонність, тематична обмеженість,
спустошення засобів художнього мовлення. У такому ракурсі гротеск жанрових картин Чернія виявляв дуалістичність мистецтва, де спостереження
формувало усвідомлення власної специфіки, а карнавальність дозволяла метафоричність та широкий асоціативний ряд.
Черній прагнув надати формі максимальну експресію, сумістити пластичне мислення у ліпленні
форм, емоційний вислів та фактурність письма.
Своєрідну авторську манеру, випрацьовану під впливом творчості класиків закарпатського живопису
Ф. Манайла, Е. Конратовича, А. Коцки, молодий автор посилив «втручанням» німецького експресіонізму та фовістів.
Синтез традиції та модерністичного вислову –
спроба художника протистояти духовному занепаду краю протягом радянської доби. Однією з перших спроб заявити про це на повний голос стали
дві картини, які митець представив на виставці ІІ
молодіжного пленеру (Жденієво, 1981). У пресі
його роботи зазнали нищівної критики, адже на
думку глядачів і колег-художників були занадто
драматичними і «некрасивими» та не відображали
краси осіннього Закарпаття. За молодого художника заступився Ернест Контратович, висловивши
сміливе припущення: «Якби на цих роботах стояв
підпис Манайла, вони б висіли у музеї» [8].
«Земля» (1981) (іл. 5) – одна з програмних композицій цього періоду. Моментальна фіксація процесу праці написана експресивно та певною мірою
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драматично. При цьому художник нічого штучно
не вигадував. Узагальнену фігуру старої жінки в
центрі композиції художник наче навмисно висунув
із площини фона на передній план. Неприродне викривлення жіночої фігури акцентувало увагу на гіперболізованих кінцівках – спрацьованих викривлених пальцях, що міцно стискають мотику й картоплину. Експресіоністична мова художника на початку
1980-х сприймалась як прагнення зануритись у першопочаток, створити власний часопростір у його архаїчному вимірі [4:134]. При цьому своєрідна мандрівка родовою пам’яттю верховинців приголомшувала своєю незмінністю та законсервованістю.
Пошук синтезу побаченого та симультанізму автор продовжив у роботах «Марійка-чаклунка» (іл. 6),
«Згасання. Диптих», «На полонині», «Радість» (іл. 7),
«Копають картоплю» (усі – 1981) тощо. Насичення
композиції символами стало своєрідною інтерпретацією творчості Ф. Манайла довоєнного періоду.
Образи його селян порушували усталені догми соцреалізму з його плакатно-закличною мовою вислову та інтернаціональним характером. Автор спробував вдихнути життя в народну естетику, збагачуючи традицію новими стилістичними рисами.
«Наш край надто особливий. Я взагалі за переконаннями – локалпатріот», – зізнавався в інтерв’ю
художник [8]. На думку мистецтвознавця О. Петрової, збудження і гостре переживання фольклору задало ракурс, погляд та стало набутком внутрішнього світу митців-неофольклористів у 1980-х. Черній
сміливо адаптував форми народної творчості до індивідуальних засобів пластичного мислення. Графічна манера письма, площинне зображення, відсутність деталізації, аритмічні плями та огрубла
художня мова письма – риси, що виділяли роботи
художника на виставках («Недільний вечір в селі
Річка» (1979), «Гуцулки», «Бідні діти», «Вечір» (1982),
«Картопляні поля», «На базар» (1981) (іл. 8)).
Те, що гостро критикувалось у Закарпатті, викликало зацікавлення у Москві. У 1982 р. відбулась
персональна виставка художника в Центральному
будинку літераторів на запрошення молодіжної комісії Спілки художників СРСР. Творчістю 29-річного ужгородця зацікавились у 1980 р. після його
звітної виставки «По Узбекистану». Московська виставка Й. Чернія у квітні-травні 1982 р. стала першим персональним представленням закарпатського художника, адже до того часу в столичних залах
митців Закарпаття знали лише за груповими виставками. Ейфорія успішної виставки розвіялась
критикою художника вдома.
Нерозуміння й несприйняття керівництвом
спілки творчості молодих художників провокували
численні обговорення стану роботи з молоддю у пресі. Серед тих, кого найбільш критикували – Н. Пономаренко, Й. Черній та В. Базан. У січні 1985 р.
стаття відомого московського журналіста Єгора
Яковлєва, кореспондента газети «Известия», спричинила новий вибух, що став ще одним кроком до
перемін, які згодом принесла перебудова [11]. Поштовхом до появи статті стала персональна виставка В. Базана в жовтні 1984 р. у клубі «Форум»,
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яку кореспондент побачив під час візиту до Ужгорода. У статті журналіст захоплено освітив діяльність «Форуму», де свою творчість представляли
не тільки художники, але й поети, музиканти, театрали. Діяльність творчого клубу стала одним із
найбільш цікавих творчих проектів в Ужгороді на
початку 1980-х. Молодіжний клуб у історичному
центрі міста доволі швидко став улюбленим місцем зустрічей та спілкування. Обговорення виставок, нехай і не зовсім професійні, викликало бурхливі емоції та жваве спілкування. Після «вільної
академії» П. Бедзіра в ресторані «Верховина» творчий клуб на короткий час став публічною платформою молодих художників у переддень перебудови.
Із статті «Радость подозрения» дізнаємося, що у
планах «Форуму» на другу половину 1984 р. було
проведення тематичних виставок: «Моє місто», «Закарпаття і сучасність», персональні виставки Пономаренко і Чернія та підсумкова – «Найкраща картина року». На жаль, жодна з цих акцій так і не відбулась. Однією з причин нереалізації молодіжних ініціатив стала їхня «завелика» активність та популяризація неформальної творчості серед ужгородців.
Як зауважив у статті Єгор Яковлєв, голова крайової
організації художників звинуватив його «у контакті» не з тими особами. Московський журналіст наводить кілька цитат із листа-телеграми, які П. Балла надіслав до редактора провідного московського
видання, випереджуючи вихід у світ статті.
Найбільш вражаючою й обурливою є характеристика діяльності найталановитіших. «На жаль,
невелика група молодих художників (ті, хто організовував виставки у «Форумі») не йдуть в ногу ні в
ідейно-тематичному плані, ні у плані художньої
мови. Ці молоді художники намагаються залучити
до своєї платформи й інших молодих митців. Природно, що на ідейно-патріотичне виховання не
тільки молодих митців, але й усієї молоді області
стаття з неправильною орієнтацією у центральній
газеті вплинула б вкрай негативно», – писав у своєму листі Балла [11;6]. Як зауважив Яковлєв, лист
голови закінчувався патетичним закликом: «Так,
ми затискаємо ідейно неправильні, формалістично
виконані, подражательські твори…» [11].
На жаль, скандал, який спричинила публікація у
центральній пресі, мав негативні наслідки для учасників конфлікту з обох сторін. Реакцією партійних
органів на емоційний лист Балли стала зміна голови обласної організації спілки художників. На молодих художників відразу віднайшли компромат:
розпис церкви «за великі гроші». І це був лише початок. Згодом їх очікували перешкоди у будь-якій
можливості знайти роботу за спеціальністю. Через
постійні відмови Художфонду Володимир Базан
вимушено працював різноробочим на Ужгородському фанерно-меблевому комбінаті. А згодом,
через зневіру, талановитий художник «переїхав»
на Сахалін, де довгий час не малював і працював не
за покликанням.
Йосип Черній не здавався так легко. Художник
протягом року наполегливо працював із мрією
вступити до спілки. Маючи усі позитивні характе-

ристики, йому не раз відмовляли. У листі до Є. Яковлєва, який художник написав у березні 1986 року,
ці часи він називав «показовою екзекуцією, аби іншим молодим не заздрісно було» [7:14]. 15 сторінок машинописного тексту пройняті відчаєм. Проте він зміг відстояти самого себе, добившись правди у Москві. На жаль, відстоювання власних прав
позначилось змінами у творчості. Протягом восьми
місяців тривала творча пауза. Із часом Черній захоплюється технікою пастелі. У творах автора
практично зникла етнографічна тема та характерна для митця багата на експресивні кольори мова
художнього вислову.
Висновки і перспективи. Аналіз творчості Йосипа Чернія та ужгородського художнього життя у
середині 1980-х дозволяє зафіксувати проблеми,
що відбивають загальну ситуацію, яка панувала у
радянському живописі. Після московської публікації життя «Форуму» практично завмерло, стало
контролюватися правлінням спілки та обернулось
спадом ентузіазму в тих, хто стояв біля витоків
його діяльності.
Потреба змін визрівала поступово, висуваючи
поволі художній плюралізм. Цей час в ужгородському мистецькому середовищі можна порівняти
з розтривоженим вуликом. Поки демократія поступово приходила до провінції, творчий авангард Ужгорода влаштовував різноманітні акції. Безкомпромісно, яскраво, влучно художники заперечували
постулати соцреалізму. Мистецтво вже належало
їм, а не народу. Тому відстоювання свого права бачити, чути та відображати світ індивідуально та
незалежно від уявлень колективу – одна з ознак
творчості Й. Чернія на початку 1980-х, що по-особливому прозвучить у творах представників «Нової
хвилі» напередодні незалежності.
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Корж-Радько Л. А. Графічні серії Богдана Коржа. У
статті висвітлюється формування тематики та графічної
стилістики митця на тлі загальних тенденцій у мистецтві, зокрема, на прикладах графічної спадщини провідних
скульпторів ХХ ст. Досліджується взаємозв’язок скульптури і графіки у творчості митця та впливи на індивідуальний авторський почерк. Стаття акцентує увагу на
багатогранності художніх пошуків Б. Коржа і відкриває
ще одну сторінку його творчості – невідомий світ графічних образів. Стаття присвячена розгляду та аналізу раніше невідомих графічних творів нашого сучасника – закарпатського скульптора Богдана Коржа.
Ключові слова: графіка, скульптура, творчість, впливи, характерні особливості.
Корж-Радько Л. А. Графические серии Богдана
Коржа. В статье освещается формирование тематики и
графической стилистики художника на фоне общих
тенденций в искусстве, в частности, на примерах графического наследия ведущих скульпторов ХХ в. Изучается
взаимосвязь между скульптурой и графикой в творчестве автора и влияния на индивидуальный творческий почерк. Статья акцентирует внимание на многогранности
художественных поисков Б. Коржа и открывает еще одну
страницу его творчества – неизвестный мир графических образов. Статья посвящена рассмотрению и анализу
ранее неизвестных графических произведений нашего
современника – закарпатского скульптора Богдана Коржа.
Ключевые слова: графика, скульптура, творчество,
влияния, характерные особенности.
Korzh-Radko L. A. Unknown world of graphic images
of Transcarpathian sculptor Bogdan Korzh. The article
highlights the formation of themes and graphic style of the
artist within the context of trends in art and in particular the
examples of graphic heritage of leading sculptors of the
twentieth century. The article deals with the formation of
themes and graphic style of the artist within the context of
art trends, in particular, the examples of graphic heritage of
leading sculptors of the twentieth century. We study the
relationship of sculpture and graphics to the artist and the
impact on the individual author's style. The article focuses on
the involvement of the author's style to European historical
and artistic process and opens another page of his work – the
unknown world of graphic images. The article is devoted to
the review and analysis of previously unknown works by our
contemporary Transcarpathian graphicsculptor Bogdan Korzh.
Keywords: Graphics, sculpture, creativity, influence, characteristic features.
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Постановка проблеми. Перші графічні серії Богдан Корж започаткував у 1970-х рр., в той час, коли
формування молодої творчої особистості відбувалось одночасно з їхнім створенням, а етапи розвитку ніби ілюструвались рисунками. Ці роботи можна
розділити на декілька періодів як за розмірами, так і
за тематикою і трактуванням форми. Перші листи
були зроблені ще під час навчання в Ужгородському
училищі прикладного мистецтва. Вийшовши на новий якісний рівень, продовжені в м. Львів, де молодий автор здобував освіту вже в стінах Львівського
державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Наступний етап – під час служби у
збройних військах тодішнього СРСР та потому – під
час викладання в рідному художньому училищі.
Тому дослідження і аналіз цих робіт висвітлює не
тільки становлення автора і різноманітні впливи
на його творчість, але одночасно за ними можна
прослідкувати настрої та мистецькі тенденції розвитку прогресивної художньої молоді тогочасної
Західної України. Графіка Б. Коржа як «щоденник»
фіксує нові віяння, пошуки та творчі досягнення в
середовищі студентства і молодих митців західних
регіонів країни, куди інформація про прогресивні
сучасні світові тенденції хоча і поступала із запізненням, але все ж випереджала інші регіони Центральної та Східної України.
Основним спрямуванням творчості Богдана Коржа є, безумовно, скульптура, якою він з початку
1980-х рр. активно презентує своє мистецтво в Україні та за її кордоном. У роботі скульптор надає
перевагу більш твердим матеріалам – у камені він
полюбляє працювати в мармурі, граніті, травертині, габро. Наступним обраним матеріалом є бронза,
в яку, при можливості, переводить свої спочатку
виліплені в глині роботи. Б. Корж є майстром портретного жанру: ним виконана галерея портретів відомих і менш відомих людей, як в круглій скульптурі, так і в рельєфі. Камінь використовує переважно для монументальних робіт та для камерної пластики: стилізованих жіночих ню та абстрагованих
композиційних форм. Але існує ще одна сторона
його творчості, яка дотепер була і є невідомою – це
сотні графічних листів, які укладаються в тематичні серії з різних періодів його життя.
Графічні композиції в більшості були створені в
молоді роки, коли митець активно досліджує і реагує на все, що відбувається у світі, у мистецтві і,
зрештою, в самому собі. Тому за цими творами
можна легко прослідкувати, як формувалися творчий почерк та життєве кредо автора.
Богдан Корж присвятив себе повністю скульптурі і не надавав особливого значення своїм, переважно чорно-білим, композиційним рисункам. Створював їх спонтанно, а подекуди й усвідомлено, фіксуючи зміни та настрої свого власного «я» і ситуації
довкола себе. Тим вони і є надзвичайно цікаві, але,
окрім певного самодослідження та самоаналізу, це є
серія високохудожніх рисунків, кожний з яких не повторюється, а розвиває і продовжує розпочату пластичну лінію образів, демонструючи невичерпність
ідей та варіантів композиційних пошуків.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Найбільше уваги дослідженню творчості митця приділила мистецтвознавець Оксана Гаврош у вступній
статті до альбому «Вибране» [1], у передмові до персонального каталогу 2013 року [2] та в публікації
до мистецького часопису «Артанія» за 2014 рік [3].
У цих дослідженнях автор основний акцент робить
на становленні Коржа як скульптора, підсумовуючи його досягнення та аналізуючи творчий спадок у пластиці. Влучно характеризує доробок скульптора висновок мистецтвознавця: «Сьогодні творчі
пошуки скульптора вирізняє прагнення до образних узагальнень і символіко-метафоричного сенсу.
Основа мистецтва Богдана Коржа – концепції метафізичного характеру. Він цілком реалізував себе як
художник-мислитель, поринувши у вир мінливих
експериментів із формою й матеріалом» [3:142]. До
висвітлення теми творчості Б. Коржа в різний час
звертались Петро Ходанич, Володимир Мишанич
та інші [4:86-87].
Народний художник України, відомий закарпатський живописець Ернест Контратович у далекому
1993 році так відгукувався про персональну виставку скульптора: «Що стосується творів Богдана
Коржа, то їм можна дати коротку, але на мою думку, вагому критику: вони насичені внутрішньою
динамікою, наповнені справжнім ліризмом, зовнішньою (але не поверхневою) красою» [5].
Мета статті. Завданням цієї статті є привернути увагу до невідомої сторінки діяльності закарпатського майстра пластики Б. Коржа – графічних серій, що були створені у 1970-1980-х рр., зацікавити
читача і довести, що цей доробок є невід’ємною частиною творчості митця, який допомагає нам більш
об’ємно уявити постать митця та його місце в загальноукраїнському мистецькому контексті.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Формування світогляду молодого митця відбувається ще з дитинства під впливом багатьох чинників: народження та перші роки життя в Чехословаччині, переїзд батьків до Радянського Союзу та
політична ситуація в країні. Все це дисонує з патріотичним вихованням в національно свідомій родині репатріантів та викликає внутрішній протест,
який виливався в дитячих малюнках на полях першого власного «Кобзаря» Т. Шевченка, якого подарували батьки за успішне завершення 1 класу. Ці
перші малюнки шаблюк, гармат, козаків та тризубів з часом пішли у «підпілля» і трансформувались
на складні абстраговані символи.
Після повернення на Батьківщину родина оселяється в місті Хуст, де Богдан здобуває початкову
освіту, а у 1968 році вступає до Ужгородського училища прикладного мистецтва на відділ «Художнього металу». За іронією долі в серпні цього ж року
новоспечений студент стає свідком, як радянські
танки їдуть через Ужгород на захід, а один із танкістів, не впоравшись з керуванням, врізається в стіну
будинку в районі тодішньої площі Возз’єднання. Таким чином, Радянський Союз знаменує тридцяту
річницю Карпатської України введенням військ в
буремну Чехословаччину. На знак протесту моло-
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дий художник вирізає в ґумі тризуб і штампує національним символом все, що вдається для цього
використати, – напевне, це і був його перший естамп.
Адаптація в новому середовищі відбувається
під впливом таких знакових для молодого митця
та для Ужгорода харизматичних особистостей як:
Павло Бедзір, Ечі Семан, Йосип Пал та інші. Першим
тогочасним графічним спробам, окрім соціально-протестних настроїв, притаманні максималістські та
романтичні юнацькі теми: драматизм нерозділеного кохання, незадоволення собою, проблема пошуку власного місця в суспільстві, а звідси – самотність (іл. 1-4). Знайомство з Павлом Бедзіром – яскравою особистістю, гуру закарпатської творчої молоді, відчувається не тільки в творчих роботах, але
і в світогляді, юнацьких філософських переконаннях, захопленні йогою та голодуванням. Для виконання графічних листів обираються прості підручні
матеріали: блокнот, кулькова та автоматична ручки,
монотипія, туш, перо, рідше – олівець. Цей вибір теж
зумовлений прикладами творчості П. Бедзіра, але
принцип застосування стає іншим, образна мова
поступово набуває ознак індивідуальності.

Іл. 1. Зустріч в тунелі

Іл. 3. Трон. 1972

Іл. 2. Повалені. 1972

Іл. 4. Колючки і бульбашки. 1973

В цей час Б. Корж багато читає, захоплюється фантастикою, зокрема культовими в той час творами
«Кульбабове вино» та «451° по Фаренгейту» Рея

Бредбері. Також багато мандрує: велике враження
справляє студентська поїздка по країнах радянської Прибалтики та безпосереднє знайомство з
унікальними роботами М. Чюрльоніса (синтез музики і живопису). Часто відвідує Чехословаччину, де у
батьків залишилось багато друзів з років навчання в
Українському вільному та Карловому університетах у
Празі. Батьки товаришували з родинами Миколи Галагана – відомого державного, політичного та громадського діяча та Степана Клочурака – президента Гуцульської республіки, донька якого – Ольга –
була близькою подругою мами Богдана Коржа. Під
час цих поїздок молодий студент відвідує всі, які
тільки було можливо, празькі музеї та галереї. Нові
знання та віяння привносять у творчість молодого
митця сучасні мотиви, додаючи роботам складності побудови та багатство символіки.
Самоосвіта проходить швидко і на зміну захопленню ідеями боротьби Добра зі Злом Р. Бредбері
приходять нові автори. Надзвичайно велике враження справляє на художника останній роман Германа Гессе «Гра в бісер», який став одкровенням для
багатьох читачів. Зачитується в цей час він і В. Вітменом, новатором вільного вірша, головна книга
якого «Листя трави» сповідує ідеї всесвітнього братства людей, позитивних наук, любові і товариства.
Під цими новітніми космічними ідеями близькості
до природи світогляд молодого митця розширюється, відкриваючи нові горизонти. На притаманну
бунтарську символіку образного ряду перших творів, яка перегукується з соціально активною життєвою позицією автора, нашаровуються свіжі загальноєвропейські мистецькі тенденції, які набувають нового космополітичного характеру.
По завершенні навчання в Ужгородському училищі та мріючи про скульптуру, у 1973 р. Богдан
вступає на відділення кераміки Львівського державного інституту прикладного та декоративного
мистецтва, обравши за фах саме кераміку, яка має
безпосередній стосунок до роботи з об’ємом та
глиною, і не полишає розробляти свої графічні серії. Різноманітне культурно-мистецьке середовище
Львова захоплює, з’являється більше інформації,
нові орієнтири та нові знайомства. Поступово світ
образів та графічна мова ускладнюються і одночасно відточується графічна майстерність (іл. 5-8). У
композиціях з’являється геометрично-декоративна побудова площини, гра з формами та ритмами,
що перегукується з футуристично-конструктивіськими пошуками авангардиста початку ХХ ст. Олександра Родченка [6].
Захоплення норвезьким живописцем та графіком Едвардом Мунком [7], символістом, який вважається предтечею експресіонізму, та ранніми роботами швейцарського художника Ганса Ерні [8]
додають творчості молодого художника елементів
метафізики та експресивних пошуків їх графічного
втілення. Також у цей час молодого митця надихає
творчість таких скульпторів як Мур, Бурдель, Мештрович, Архипенко, інформація про творчий шлях
яких в цей час стає доступною. Усі набуті знання та
враження акумулюються і, синтезуючись, творчо
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вдосконалюються та трансформуються в нові композиції. Стилістика останніх робіт відрізняється своєю
підкресленою виразністю, динамічністю, пластичні
образи набувають певної об’ємності, скульптурності.
Графічна мова позбавлена нюансів, напівтонів та
невизначеності, всі елементи: лінії, плями – максимально напружені і підкреслено важливі. Графіка
цього періоду будується в основному на перетинах
прямих ліній, геометричних формах, які, переплітаючись, створюють динамічну, активну композицію,
що вибухає своєю енергією. Присутнє враження
тривимірності, рельєфності плоского зображення
на папері, яке, безумовно, спричиняє захоплення
скульптурою.

Іл. 5. Перед вікном. 1997

Іл. 7. Місто. 1977

Іл. 6. Римлянин. 1976

Іл. 9. Метафізичний
пейзаж. 1988. Теракота

Іл. 10. Метафізичний пейзаж.
1978. Папір, туш

Іл. 8. Бюрократ. 1977

Графічні роботи цього періоду демонструють
цілий парад пластичних ідей, в яких зображені
символи ніби механічно нашаровуються один на
одний, створюючи метафізичні ситуації, прочитання яких потребує уваги й зосередженості глядача.
Ці пошуки потім служать автору базою даних композиційних схем для майбутніх втілень в об’ємах
та формах (іл. 9-12).
Для творчості багатьох скульпторів є характерним поєднання графічної та пластичної мови самовираження. Художник завжди фіксує свої думки на
папері, хоча Б. Корж і любить жартувати, що він
скульптор, а не художник, розуміючи що ці поняття неподільні. Один з найбільш видатних скульпторів ХХ ст. Еміль Антуан Бурдель вважав, що вміти
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рисувати – це означає – вміти мислити [9]. В історії
є багато прикладів визначних графіків, які займались скульптурою, і навпаки, серед них метри
скульптури ХХ століття: Генрі Мур та Ернест Барлах. Г. Мур – британський скульптор знаків-символів, який вільно пересувався між фігуративним
мистецтвом і абстракцією. Його серії рисунків балансують на межі документального репортажу й
історичного гротеску, де людські постаті позбавлені індивідуальності. Основна фігура експресіонізму
в скульптурі – Е. Барлах – був видатним не тільки
скульптором, але і графіком-ілюстратором так само, як і його співвітчизниця Кете Кольвіц [10]. І таких прикладів багато.

Іл. 11. Метафізичний натюр- Іл. 12. Метафізичний натюрморт. 1988. Папір, ручка
морт. 1978. Теракота

Богдан Корж в період навчання у Львові, окрім
абстрактно-метафізичних пошуків, часто звертається до портретного жанру, зокрема, і автопортретів, які виділяються своєю психологічною зосередженістю, цільністю образу, підсиленою внутрішньою
емоційністю (іл. 13-16).
У графічних листах молодого автора відчувається міцна рука та стилістика скульптора, яка не
схильна до описовості, розвитку сюжету, змальову-
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вання побуту, але більшою мірою тяжіє до узагальнення і типізації. Скульптурність зображення підкреслюють напруженість ліній і форм, змістова наповненість графічних образів, оптична ілюзорність
рельєфності площини. Техніка сама по собі не цікавить автора, він обирає прості доступні матеріали,
які завжди є під рукою, досягаючи цими мінімальними засобами максимальної виразності. За ці періоди створені десятки різних за розмірами і тематикою серій, що змінюють одна одну, складаючи
калейдоскоп ідей, які сприймаються як проекти
майбутніх тривимірних об’єктів. З часом деякі з
них і були втілені автором в об’єми з каменю або
відлиті в бронзі рельєфи (іл. 17-20).

Іл. 13. Інь-Янь. 1980

Іл. 15. Розірваний простір.
1977

Іл. 14. Крапля. 1981

ставках тільки свою скульптуру. Створенню цих
листів Корж віддавався впродовж багатьох років:
навчання, служби у війську, під час викладання в
училищі – і, можливо, тому автор їх не презентує,
адже вони занадто автобіографічні та ілюструють,
в першу чергу, його самого.
Висновки і перспективи. Графічним роботам
Богдана Коржа притаманна власна графічна мова,
яка впізнається одразу і без усякого сумніву. Її характерною особливістю є безумовна приналежність до руки скульптора, що прочитується при
першому погляді на динамічні, чітко модельовані,
безапеляційні листи. Переважно виконані простими технічними засобами: кулькова ручка, туш, перо. Складні образи зашифровані в символи, для
прочитання яких автор дає підказки: стрілки, хрестики, пунктири, колючий дріт, цифри, коди тощо.
Такий зображальний прийом «езопової мови» викликаний не тільки багатолінійністю сюжетних переплетінь, а й тогочасним партійно-репресивним
суспільством. При поверненні після навчання на
Закарпаття до Коржа був прикріплений ярлик «абстракціоніст-антирадянщик», принаймні так його
відрекомендували «митці» від номенклатури. На
перший погляд, графічні композиції сприймаються
як декоративно-площинні абстракції, але при спробі глибшого проникнення в прочитання кодів відкриваються буремність духу, внутрішній протест,
молодечий запал. Чітко модельовані образи демонструють сформовану особистість і стійку життєву
позицію автора. Вони немов викарбувані в металі,
своїми впевненими напруженими лініями та чіткими динамічними штрихами нагадують техніку чеканки, яку Б. Корж вивчав ще під час практичних
занять в училищі (іл. 21-24).
Без сумнівів, напівтонів і нюансів, все максимально виразно, об’ємно, з перспективними заглибленнями – майже фізичне відчуття об’ємності, рельєфності зображення. Ці графічні композиції є невід’ємною частиною творчості закарпатського скульптора Коржа Богдана і неодмінно мають зайняти
своє місце в майбутніх експозиціях та в українському сучасному мистецтві.

Іл. 16. В караулі. 1981

У 90-х роках ХХ ст. один знайомий скульптор,
виїжджаючи на постійне місце проживання за кордон, пропонував Б. Коржу викупити ці графічні серії як ескізи до об’ємних пластик. Звичайно, що автор відмовився від цієї пропозиції і сам ніколи не
виставляє їх на загал, презентуючи на звітних ви-

Іл. 17. Автопортрет. 1976

Іл. 18. Студент. 1975
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Іл. 19. Портрет. 1975

Іл. 20. Фізик. 1974

Іл. 21. Метаморфоза. І.
2003. Бронза

Іл. 22. Метаморфоза. І. 1979.
Папір, кулькова ручка

Іл. 23. Метаморфоза. ІІ.
2003. Бронза

Іл. 24. Метаморфоза. ІІ. 1979.
Папір, кулькова ручка
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Фединчук О. Б. Прикраси з бісеру буковинської народної майстрині Настасії Марусик. У статті досліджуються бісерні народні та сучасні прикраси маловідомої,
нині мешкаючої за кордоном майстрині традиційного
народного мистецтва Буковини Настасії Марусик: шийні,
нагрудні та поясні. Висвітлено типологію, художні особливості, цінність і значення прикрас народного майстра.
Ключові слова: прикраси, намисто, силянка-комір,
зґарда, ґердан.
Фединчук О. Б. Украшения из бисера буковинской
народной мастерицы Анастасии Марусик. В статье исследуются бисерные украинские народные и современные украшения малоизвестной, ныне проживающей за
границей мастерицы традиционного народного искусства Буковины Анастасии Марусик: шейные, нагрудные
и поясные. Освещено типологию, художественные особенности, ценность и значение украшений народного
мастера.
Ключевые слова: украшения, ожерелье, силянка-воротник, згарда, гердан.
Fedynchuk О. В. The bead Ukrainian folk and modern
decorations of the not very popular craftswoman Anastasia
Marusyk are depicted in the article like neck decorations,
chest and belt decorations which now lives abroad. The
typology is reflected, artistic features (peculiarities) and
value, and also the meaning of the decorations of the folk
craftswoman.
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Постановка проблеми. Аналіз літератури виявляє, що на сучасному етапі мистецтвознавчих досліджень досить важливим завданням є висвітлення здобутків митців, сучасників, які будують свою
творчість на джерелах українського народного декоративно-прикладного мистецтва та створюють
оригінальні прикраси за народними мотивами. У
дослідженні маємо на меті розглянути та виокремити шийні, нагрудні та поясні прикраси маловідомої буковинської майстрині Настасії Марусин та те як в діаспорі зберігаються та передаються традиції буковинського бісероплетіння.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Дослідження бісерних прикрас в ансамблі народного одягу України досліджували С. Колос, І. Гургула
[19], К. Матейко [13], М. Костишина [9], Т. Ніколаєва [15], З. Васіна [1], Гуцульщини – Д. Гоберман [3],
Буковини – Е. Кольбенгаєр [8].
Окремо бісерні прикраси досліджувалися науковцями О. Врочинською [2] – всієї України, М. Сахро [17]
– оздоби Гуцульщини, О. Федорчук [20] – західних
областей та Г. Кожоляненком [6] – Буковини. Рослинні, геометричні, антропоморфні, зооморфні, орнітоморфні мотиви у видах українського народного мистецтва розглядали М. Селівачов [18], та Буковини Н. Марусик [14]. Рослинні, геометричні, антропоморфні, зооморфні, орнітоморфні мотиви у
видах українського народного мистецтва розглядали
М. Селівачов [18], Н. Марусик [14].
Метою даного дослідження є проаналізувати
творчу колекцію бісерних оздоб маловідомої майстрині традиційного народного мистецтва Буковини Настасії Марусик: типологію, художні особливості та їхню мистецьку вартісність.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сьогодні провідну роль у збереженні й розвитку
народних традицій на Буковині відіграє національна спілка майстрів народного мистецтва України,
членом якої є Настасія Марусик – майстер традиційного народного мистецтва (ручна вишивка, ґерданоплетіння), етнограф, збирач старожитностей,
дослідник української народної культури, лауреат
обласної премії ім. Г. Гараса за збереження, відродження та розвиток народного мистецтва Буковини. У творчому доробку Настасії Марусик – книгаальбом «Барви Буковини» – 2006 р., побудована на
власних експедиційних матеріалах Чернівецької
області в яких були зібрані понад шість сотень
зразків фрагментів вишивки та ткацтва, а також
матеріалах музейної колекції Українського Національного музею в м. Чикаго (США). Публіцистичне
видання «Буковинське вишиття і ткацтво. Знакисимволи» – 2011 р., є спробою авторки привернути
увагу майстрів, дослідників та шанувальників народного мистецтва до символіки орнаментів, які
передавалися від покоління до покоління нашими
предками; воно ілюстроване фрагментами з приватної колекції Миколи Шкрібляка.
Настасія родом із с. Кадубівців Заставнівського району Чернівецької області. Закінчила Чернівецький
національний університет і Вінницький політехнічний інститут. За фахом – майстриня інженер-електрик.
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Іл. 1. Дводільна силянка-комір “Сварга”.
Матеріал: бісер, склярус, нитки.
Техніка виконання: нанизування

Іл. 2. Ґердан стрічковий “Безкінечник”.
Матеріал: бісер, склярус, нитки.
Техніка виконання: нанизування, ткання

А народне мистецтво – захоплення, любов до
якого їй привила мама. Ще змалечку Настасія
вчилася вишивати, переймаючи досвід від сестер,
матері та бабусі. І незважаючи на те, що понад
десять років майстриня проживає в м. Чикаго, любов до народного мистецтва вона передає молодому поколінню української діаспори Америки.
Настасія Марусик є авторкою численних публікацій на тему українських народних традицій та
символіки народного орнаменту. Вона веде також
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мистецьку рубрику на сторінках американської української газети «Час і події», рубрику «Традиції
рідного краю на українському громадському радіо
«UKIEDRIVE», класи ґерданоплетіння в «Школі мистецтв» при катедрі святого Миколая (Чикаго). Доповнює згадані здобутки авторська колекція народних та сучасних бісерних прикрас. Джерелознавчою базою для створення бісерних оздоб стали рідне село Кадубівці, а також орнаменти Вижницького, Глибоцького, Кіцманського, Новосельського, Путильського, Сторожинецького та Хотинського районів Чернівецької області.
Колекція прикрас із бісеру Настасії Марусик невелика за кількістю – всього двадцять п’ять експонатів. Більша їх частина виконана на народній основі, а частина доповнена новаторськими авторськими ідеями. Опираючись на наукову розробку
типології українських народних прикрас із бісеру
мистецтвознавця Олени Федорчук [19:705], авторську колекцію Настасія Марусик можемо поділити
на наступні типологічні групи, підгрупи та типи.
У нашийній типологічній групі представлено
дванадцять бісерних прикрас. Дана типологічна
група ділиться на підгрупи – ґердани та силянкикоміри. Більша частина прикрас представлена підгрупою силянки-коміри: дводільна силянка-комір
«Сварга», однодільна силянка-комір з підвісками
«Зиґзаг», однодільна силянка-комір з підвісками
«Берегиня», силянка однодільна з підвісками (копія з книги Г. Врочинської), однодільна силянкакомірець «Дороги», прикраса «Плетінка», яка складається із мониста та дводільної силянки, однодільна силянка з кулоном і підвісками «Сонце»,
дводільна силянка з підвісками «Калина».
Типологічна підгрупа силянки-коміри ділиться
на типи: однодільні та дводільні силянки. Виконані прикраси технікою нанизування (силяння, плетення) – одним із найдавніших методів виготовлення бісерних оздоб зразки яких датуються першою половиною ХІХ ст. [17:440]. Дані типи прикрас
характерні всім районам Буковини. Зокрема про
побутування шийних прикрас з круглого бісеру –
силянки на Путильщині згадує у своїх дослідженнях М. В. Костишина [9:111]. Враховуючи особливості даної техніки, в орнаментах домінує геометричний характер мотивів. Кількість елементів покладених в основу візерунків, обмежена: це відрізки прямих, більші та менші трикутники, криві
лінії, але варіювання їх у всіляких конфігураціях,
неоднаковій послідовності, ритмі та масштабі дає
практично необмежене розмаїття мотивів. Завершеності та цілісності силянкам-комірам додають
тороки та підвіски, виготовленні з бісеру та стеклярусу (іл.1).
Типологічна підгрупа ґердани в свою чергу ділиться на такі типи, як стрічковий та стрічковий з
підвісками. До складу даної підгрупи входять: ґердан стрічковий нашивний «Птахи», ґердан стрічковий з підвісками, ґердан стрічковий «Безкінечник».
Для виготовлення цих прикрас майстриня задіяла
інший спосіб виготовлення бісерних прикрас –
ткання, схожий до техніки виготовлення полотна.
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Серед усіх технік ця техніка для виготовлення ґерданів застосовується найчастіше [17:441]. Прикраса ґердан стрічковий «Безкінечник» щільно прилягає до шиї та підшитий на стрічку «герасівку», яку
майстриня підібрала під колір прикраси (іл. 2).
Типологічна група нагрудних прикрас представлена дев’ятьма прикрасами, які в свою чергу діляться
на підгрупи – ґердани та силянки-коміри. Більшу
частину групи складають ґердани: ґердан стрічковий, ґердан стрічковий «Меандр», ґердан розетковий «Дерево», ґердан розетковий «Вінок», ґердан
розетковий «Дубок», ґердан стрічковий «Сварга 2»,
ґердан розетковий «Solo», ґердан розетковий «Зірка».
Ця типологічна підгрупа представлена ґерданами двох типів: ґердан стрічковий та ґердан розетковий. Техніка виконання – ткання на верстаті та
нанизування. Переважає фітоморфний, орнітоморфний геометризований орнамент, наближений до
природних реалій. Настасія задіяла орнаменти з буковинських вишитих сорочок міста Вашківці Вижницького району; села Кадубівці Заставнівського
району, міста Путила та села Усть-Путила Путильського району, в яких більш поширені були візерунки квітів, які на Буковині називали «цвіток-ромашки», «відорвані-квіти», «головата квітка» (іл. 3).
Для цих ґерданів характерні: мотив «вазони» – прототип міфологічного образу дерева життя [18:173179], та мотив дерева життя, в основі якого стоять
два птахи (іл. 4). У народних буковинських орнаментах досить часто зустрічається пташина символіка, птахи сидять по обидва боки дерева життя
при корені, всередині стовбура і на верхівці та символізують міцність роду [14:41].
Типологіча підгрупа силянки-коміри поділяються на типи – однодільна силянка та криза. До
даної підгрупи належать: силянка з підвісками
«Рушничок», силянка-криза з підвісками та дводільна силянка з підвісками «Лемко». В даній підгрупі авторкою використані геометричні орнаменти. Найбільш розповсюджений елемент орнаментів підгрупи силянки-коміри є ромб з видовженими сторонами та контурами, гладенькими або роздробленими виступами – «ріжками» та дрібними
ромбами – «головками» [17:441]. Загалом всі елементи силянок дрібні, але в нижній частині вони
дещо збільшуються, а завершеності прикрасам додають тороки та підвіски (іл. 5).
Типологічна група поясних прикрас із бісеру
представлена лише одним експонатом: ґердан стрічковий «Безкінечник». Техніка виконання – ткання
та нанизування. Застосований геометричний гуцульський орнамент поширений у гірських районах Буковини. В основі орнаментальної композиції
– ромб, трикутник та криві лінії, які часто зустрічаються у вишивці цього регіону (іл. 6). Новаторськими щодо способу й декору є три авторські роботи:
«Спіраль», «Коралі» та «Силянка» (остання робота
визнана «Кращим твором року 2013» Всеукраїнської конкурсу-виставки народного мистецтва
Спілки народних майстрів України у місті Києві).
У композиції прикраси «Спіраль» мисткиня поєднала композиційні ознаки намиста, «пацьорок», ко-

Іл. 3. Ґердан розетковий “Вінок”,
Матеріал: бісер, склярус, нитки.
Техніка виконання: нанизування, ткання

4. Ґердан розетковий “Птахи”.
Матеріал: бісер, склярус, нитки.
Техніка виконання: ткання

ралового намиста, «венеціанського» намиста з гранатовим, бірюзовим, агатовим намистом у восьмишарове комбінаторне намисто. Одна з найулюбленіших
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5. Криза “Лемко”.
Матеріал: бісер, склярус, нитки.
Техніка виконання: нанизування.
8. Оздоба, що складається з намиста та силянки-коміра.
Матеріал: бісер, склярус, металеві хрестики, нитки.
Техніка виконання: нанизування, набирання в разки.
(учасниця Всеукраїнської виставки-конкурсу народного
мистецтва на кращий твір 2014 року)

6. Ґердан стрічковий “Безкінечник”.
Матеріал: бісер, склярус, нитки.
Техніка виконання: нанизування, ткання

7. Намисто “Спіраль”.
Матеріал: бісер, гранат, бірюза, агат, корал, венеціанські
намистини, нитки, металеві елементи.
Техніка виконання: нанизування, набирання в разки
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прикрас українських жінок (у селянок намисто було
скромніше, у заможних жінок – часто з перлів, бурштину та низок срібних та золотих монет) [5:67].
Останній шар даної роботи доповнений підвісками
круглої форми, що за художньо-стилістичними
ознаками нагадує спіраль. Один із різновидів меандра, цей елемент орнаменту розповсюджений на
буковинських та гуцульських вишивках (іл. 7).
У бісерній прикрасі «Силянка» Настасія поєднала ґердан шийний, намисто та металеві хрестики,
послідовно розміщуючи їх на ґердані, що за композиційними ознаками дуже схоже на зґарду. Про
прикраси-силянки червоних кораликів, розділених
між собою металевими масяжними бляшками, у
своїх дослідженнях згадує В. Шухевич [17:441]. Поєднання художньо-стильових ознак зґарди, намиста та шийного ґердана створює нову декоративно
ефектнішу форму, витонченішу але одночасно
зближену з народними традиціями оздобу (іл. 8).
Висновки і перспективи. Проаналізувавши творчість Настасії Марусик та детально розглянувши
колекцію її творчих прикрас, відзначимо, що майстриня дотримується народних традицій виготовлення бісерних прикрас, наслідує народні буковинські орнаментальні мотиви, вдало творчо укладає
їх у сучасні оздоби та вносить новаторські ідеї, які
хоч і є нововведенням, але це не випадкове відхилення від традицій виготовлення народних бісерних прикрас цього краю.
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КОЛОРИСТИЧНИЙ АСПЕКТ
ТВОРЧОСТІ ОЛЕНИ ОХРИМИК

Крайлюк Л. В. Колористичний аспект творчості
Олени Охримик. Олена Охримик – яскравий представник львівської мистецької школи – художник текстилю
та живописець – присвятила 13 років творчій та педагогічній праці в Рівному. Її професійне становлення відбувалося на засадах українського колоризму, який у 60-х
роках минулого століття плекався у Львові як своєрідна
форма спротиву соціалістичному реалізмові. Художниця
протягом десятиліть плідно експериментує у різних галузях образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Її гобелени та полотна поряд із творчими здобутками учнів продовжують розвивати традиції українського колоризму.
Ключові слова: композиційна структура, стилістичні
особливості, текстиль, гобелен, колорит.
Крайлюк Л. В. Колористический аспект творчества Елены Охримик. Елена Охримык – яркий представитель львовской художественной школы – мастер текстиля и живописец – посвятила 13 лет творческой и
педагогической работе в городе Ровно. Ее профессиональное становление осуществлялось под влиянием
украинского колоризма, который в 60-х годах прошлого
века развивался во Львове как своеобразная форма сопротивления социалистическому реализму. Художница
на протяжении десятилетий плодотворно экспериментирует в разных видах изобразительного и декоративноприкладного искусства. Ее гобелены и полотна наряду с
творческими достижениями учеников продолжают развивать традиции украинского колоризма.
Ключевые слова: композиционная структура, стилистические особенности, текстиль, гобелен, колорит.
Kraylyuk L. V. Coloristic aspect of Elena Ohrimenko’s
creativity. Olena Okhrymyk is a brilliant representative of
the Lviv art school, a textile artist and a painter, has devoted
13 years to the creative and the pedagogical activity in Rivne.
Her professional development has taken place on the basis of
Ukrainian colourisms that was developed in Lviv in the 60's
of the past century as a form of resistance to the socialist
realism. The artist has been experimenting successfully for
decades in different areas of fine and decorative art. Her
tapestries and canvases along with the creative achievements of students continue to develop the traditions of the
Ukrainian colourisms.
Keywords: the composite structure, stylistic features,
textile, gobelin, flavor.
_______________________________________
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Постановка проблеми. В актуальному образотворчому просторі Рівненщини вагоме місце посідають випускники Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва (нинішня Львівська національна академія мистецтв).
Саме їх творчість часто продовжує традиції львівського колоризму, що тісно пов’язаний з польським колоризмом – домінуючим напрямком у польському живописі після Другої світової війни. Вихованці львівської мистецької школи понад двадцятиліття відіграють важливу роль у становленні професійної мистецької освіти у Рівненській області.
Таким чином, український колоризм має особливі прояви в мистецькому житті Рівного, а особливості розвитку здобутків певної мистецької школи в регіональному культурно-мистецькому осередку постають як цікава та важлива мистецтвознавча проблематика. Яскравим прикладом розвитку колористичної традиції в регіональному середовищі постає творчий доробок Олени Охримик.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Творча та педагогічна діяльність Олени Охримик
побіжно висвітлювалася І. Локшук [1], а також оглядалася у рівненській пресі [2, 3, 4]. 2005 р. відбулася
ювілейна виставка мисткині «Кольорова Україна»
в залі Рівненського обласного краєзнавчого музею,
де були презентовані 45 творів. Коментуючи
виставку, рівненська журналістка Л. Марчук цитувала рівненського мистецтвознавця Віктора Луця:
«…у роботах Олени Охримик відчутний вплив
львівської школи. Кожна робота є довершеною. Тут
і тонкий колорит, і відчуття тонів. Ми вперше зіткнулися з такими гарними…. Вражає різнобічність майстра, що працює в різних техніках та жанрах» [4]. З цього ж приводу О. Тищенко наводить
слова рівненської мисткині Тетяни Лукашевич, що
прозвучали на відкритті виставки: «Ваша експозиція звучить як оголений нерв» [3].
Метою дослідження є виявлення витоків та висвітлення особливостей колористичних аспектів у
художній творчості Олени Охримик.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Одним з найяскравіших проявів декоративно-прикладного мистецтва Рівненщини кінця ХХ – початку ХХІ ст. є художній текстиль. Закорінений у традиційне ткацтво Волині та Полісся, цей напрям у
радянські часи був розвинутий майстрами художнього текстилю Алевтиною Єлсуковою, подружжям Липових, Тетяною Лукашевич. Технічну базу
для розвитку і функціонування дизайну текстильних виробів надавав Рівненський льонокомбінат –
у ті часи одне з найпотужніших підприємств України в галузі легкої промисловості. Новий етап у розвитку художнього текстилю, найбільш цікавий та
плідний, пов'язаний зі створенням на базі Інституту культури Рівненського державного гуманітарного університету нового напряму, який продовжує у наш час активно розвиватися, – підготовки
майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Саме тут, на базі кафедри українознавства, понад
двадцять років тому розпочалися студії традиційного ткацтва регіону. І якраз тоді, у другій полови62

ні 1990-х рр., зі Львова до Рівного були запрошені
для викладання художниці, майстрині художнього
текстилю – Марта Токар, Іванна Токар та Олена Охримик. Значною мірою завдяки їх багатолітній праці кафедра, що носить нині назву образотворчого
та декоративного мистецтва, має вагомі здобутки у
розвитку культурно-мистецького життя регіону.
Серед найбільш розвинутих напрямів мистецької
освіти Рівного останнім часом виокремлюється художній текстиль, про що свідчить низка виставкових заходів у Рівному, Києві, Кросно (Польща), у
яких експонувалися твори текстильного мистецтва викладачів і випускників Рівненського державного гуманітарного університету.
Олена Охримик народилася 8 серпня 1945 р. у
Харкові. Після Другої світової війни її батьки переїхали з дворічною донькою у Львів, через те, що
місцевість, де сім’я мешкала у Харкові, була розбомблена і пограбована. Батько був учасником
Другої світової війни, служив зв’язківцем. У Львові
він здобув професію склодува і допомагав відроджувати поруйновані через військові події лабораторії політехнічного та медичного університетів
м. Львова. Як згадує Олена Степанівна, родина мешкала в надзвичайно важких умовах: у маленькому
підвальному приміщенні на вулиці Чкалова, 26
(нині вул. Тугай-Барановського) тулилися не лише
батьки і старша на 17 років за Олену сестра Аїда,
але й молоді художниці Тереза Егриш та Едіта Ілку,
родом із Закарпаття. Складні побутові обставини, у
яких проходило дитинство Олени Степанівни, врівноважувалися напрочуд цікавим духовним оточенням. Тут збиралися такі відомі в майбутньому
мисткині, як Теодозія Бриж, Марта Токар та ін. Це
були друзі і однокурсниці Аїди Охримик – один з
перших випусків Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. Розмови, які з наймолодших літ чула Олена Охримик,
стосувалися переважно мистецтва. Як згадує М. Токар «…ці люди не займалися мистецтвом. Вони мистецтвом жили» [5]. Можливо, саме тому питання
вибору майбутньої професії майже ніколи не стояло перед юною Оленою, хоча її доля надалі складалася нелегко. Художниця рано осиротіла. Першим
помер батько, у той час Олені Охримик було вісім
років. Через рік світ покинула мати, яка не пережила втрати чоловіка. Невдовзі через низку сімейних
обставин Олена Охримик змушена була переїхати
на декілька років до тітки, яка мешкала в Ставрополі. Там вона закінчила середню школу.
До Львова майбутня художниця повернулася через п’ять років, де вступила на навчання до училища прикладного мистецтва ім. І. Труша. Серед спеціальностей, які пропонувалися студентам училища, Олена обрала художнє ткацтво. Старша сестра
Аїда на той час вже була заміжня, її чоловіком став
відомий львівський скульптор Олександр Павлович Пилєв, автор пам’ятників Ярославу Галану у
Львові та Данилу Галицькому в Галичі. Аїда Степанівна також активно займалася монументальною
скульптурою. Після закінчення художнього училища Олена Степанівна два роки працювала у худож-
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ньому салоні Львівської обласної організації спілки
художників України. За зразками, розробленими
молодою мисткинею, виготовлялася серійна продукція (декоративні верети, серветки, шарфики, за
народними мотивами – сучасні жіночі строї тощо).
Водночас Олена Охримик вступила до Львівського
державного інституту прикладного і декоративного мистецтва на відділення художнього текстилю,
залишаючись вірною обраній спеціальності. На
першому курсі вийшла заміж за студента цього ж
навчального закладу Михайла Йосиповича Дзядика, який на той час вже працював живописцем у
монументальному цеху Львівського художнього
комбінату, виконуючи монументальні мозаїки,
сграфіто, вітражі. Жити доводилося в сутужних
умовах, в одній кімнаті з батьками нареченого, але
жодні побутові чи матеріальні проблеми не перешкоджали головному – прагненню творити.
Живопис Олені Охримик викладав видатний львівський живописець Карло Йосипович Звіринський.
У 1950-х К. Звіринський познайомився із Л. Щуром
та Б. Сойкою; із цього знайомства згодом виникла
ідея національного виховання цілого покоління
молодих людей. Із десятків студентів К. Звіринський для своєї школи обирав небагатьох, заздалегідь перевірених на порядність. Його студентами
стали Зеновій Флінта, Іван Марчук, Петро Маркович, Олег Мінько, Андрій Бокотей, Роман Петрук.
Левко Щур був близьким другом Михайла Дзядика,
хресним батьком старшої доньки подружжя Наталки, таким чином до цієї когорти разом з чоловіком
долучалася і Олена Охримик.
Збиралися двічі-тричі на тиждень у невеликій
кімнаті на вул. Лисенка, 22-б. Опіка над молоддю
давала свої плоди, примножувала сили та рішучість для подальшої роботи. Студенти, заангажовані у творчому просторі вчителя, почергово влаштовували виставки у своїх тісних помешканнях. Михайло Дзядик також був вихованцем тієї плеяди,
хоча він, через деякі розбіжності в поглядах на фахові питання, був дещо осторонь виставкової активності. Як зазначає Є. Шимчук, соціально зумовлені потреби соцреалізму зіткнулися із концептуально-ексцентричним мистецтвом Карла Звіринського, прирікаючи його відкриття на десятиліття
ізольованості від суспільно-громадської арени. Проте
затиснені в рамки творчої майстерні ідеї митця, покликані помножувати культурні винаходи людства,
промовляли до розуму сердець найближчих та найвірніших його учнів. Так поступово творилася львівська мистецька школа, яку нині умовно означуємо
напрямом «українського колоризму», що яскраво
проявився у багатьох видах декоративного мистецтва – кераміці, графіці, пластиці, текстилі [6].
Історію світового та українського мистецтва
Олена Охримик вивчала під керівництвом одного з
найвідоміших в Україні теоретиків кольорознавства – професора Володимира Овсійчука. Він, як пригадує художниця, завжди акцентував увагу на
проблемах кольору. Роки становлення майбутньої
мисткині – 1960-1970-ті – були позначені літературними вечорами, Львів слухав голос Василя Си-

моненка, вулицями ходили вертепи. Це був час початку творчості Любомира Медвідя – поета і художника, Івана Драча, Дмитра Павличка, Грицька
Чубая, Ліни Костенко. Серед мистецьких подій того
часу Олена Охримик окремо виділяє кінематограф
Сергія Параджанова, якого художниця називає іконою українського стилю. Улюблені фільми – «Тіні
забутих предків» та «Цвіт гранату» мали величезний вплив на творчість, формуючи естетичне кредо мисткині. Львів збирав найталановитіших, вільних духом українців. Таким чином у Львові сформувалося потужне, альтернативне офіційній доктрині мистецьке середовище, що виплекало багато
відомих в майбутньому імен. У цей період сформувався також потужний колористичний характер
живописних творів Р. Сельського.
Український колоризм в творчість Олени Охримик входив двома тісно переплетеними шляхами –
через живопис і через художній текстиль. Керівником дипломної роботи у Львівському державному
інституті прикладного і декоративного мистецтва
була Марта Василівна Токар, яка ще під час навчання захопила молоду художницю костюмологією,
мистецькими інтерпретаціями українського народного одягу та інтер’єрних тканин. Багатолітня
творча співпраця Олени Степанівни з чоловіком,
відомим львівським живописцем Михайлом Йосиповичом Дзядиком, викладачем Українського поліграфічного інституту у Львові (нині – Академія друкарства), та згодом з доньками Наталею та Іванною, які також вибрали нелегкий мистецький шлях,
виявляють колористичні здобутки у розмаїтих галузях: живописі, текстилі, художній обробці скла.
Після завершення навчання Олена Охримик
працювала художником-оформлювачем Львівського будинку моделей. Займалася організацією та
оформленням художніх виставок, ткала гобелени
та створювала тканини для сучасного сценічного
одягу, призначеного для виступів колективів народної творчості. Олена Охримик є авторкою костюмів для хору хлопчиків «Дударик», що був зорганізований при львівському Будинку вчителя у
1970-х рр. Наступний ансамбль сценічного одягу за
карпатськими мотивами мисткиня виконала для
хору Будинку творчості ім. Гагаріна у Львові.
У 1980-х рр. Олена Степанівна отримала ще й перший педагогічний досвід – упродовж вісімнадцяти
років вона викладала у Львівській дитячій художній
школі імені Олекси Новаківського при Спілці художників. Педагогічна діяльність не заважала займатися
мистецтвом: олійним живописом, тканням гобеленів.
На початку 1990-х рр. мисткиня переїхала до Рівного,
де почала працювати викладачем мистецьких дисциплін на кафедрі українознавства Рівненського державного гуманітарного університету.
Мистецькі спрямування Олени Охримик можна
поділити на два основні відгалуження – художній
текстиль та живопис, що взаємодіють між собою
сюжетно та колористично, доповнюючи один одного. Художній текстиль, окрім чудової колекції
сценічних костюмів, інспірованих переважно традиційним одягом карпатського та волинського ре63
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гіонів, охоплює значну кількість гобеленів, образне
втілення яких має власну еволюцію. Рання творчість Олени Охримик позначена серією гобеленів,
що інтерпретують українські природні та етнографічні мотиви: «Пейзажі мого дитинства», «Писанковий», «Портрет з птахом», «Карпатський мотив»,
«Весняний наспів», «Перевесло». Образний стрій цих
творів наповнений багатою символікою, що відтворює діалог з глибинними архетипними образами
дерева, квітки, птаха. В основі натхнення, як стверджує Олена Степанівна, лежать писанкові мотиви різних регіонів України, що потребують рисункової конкретності і колористичного розмаїття активних кольорів – жовтого, червоного, зеленого, чорного.
Динамічні композиційні побудови ранніх гобеленів мисткині часто позбавлені фігуративності.
Колір у них виступає основним чинником композиційної структури. Завдяки активному ритму контрастних за формою і колоритом плям твори асоціюються з карпатськими краєвидами, наповненими бурхливими природними контрастами, та запальним фольклором гуцулів. Життєствердні текстильні поліхромії з перевагою теплих нейтральних
та насичених тонів, доповнених контрастами бірюзових та темно-синіх відтінків акумулюють потужну візуальну енергію. Іноді контраст ранніх творів
художниці є майже ахроматичним з чорно-фіалковими та блідо-жовтими вкрапленнями, що створює майже драматичний ефект. Такою кольоровою
гамою відрізняється триптих «Ліс», виконаний Оленою Охримик у співавторстві з Оксаною Риботицькою як пандан до її трьох гобеленів «Сад» (1971).
Декоративні панно прикрашають інтер’єр кав’ярні
санаторію «Рубін» в м. Трускавець. Першостихія
природи передається через фактуру, композиційний ритм та колір текстильного полотна.
Натомість гобелени Олени Охримик 1990-х –
початку 2000-х рр., сповнені пластичної рівноваги,
витончені в зіставленні найтонших кольорових
нюансів, відтворюють філософські роздуми художниці про місце людини у Всесвіті. З роками площинна колористична декоративність поступилася місцем пошукам у галузі фактурної виразності. Так,
наприклад, у гобелені «Композиція №1» пульсуючий ритм композиційного вирішення навіює асоціації з космічними стихіями та, водночас, з мікрокосмосом людської душі, сповненої спалахів-думок.
Колір у цьому творі повністю бере на себе емоційне навантаження: тут домінують складні поєднаня
фіолетово-сірих кольорових тональностей, доповнених найтоншими нюансами жовтуватих відтінків. Фіолетові відтінки вносять мінорні ноти в настроєву тональність твору. Таким чином гобелен
«Композиція №1» передає ледь вловимі передчуття апокаліптичної тривоги. В динамічних, інспірованих ритмами сучасного життя текстильних полотнах Олени Охримик співіснують прояви вітальності, драматичних переживань та світлої надії на
прояви Божественного в людині. У них присутня
строга композиційно-колірна дисципліна, адже, як
зазначає О. Федорук, «випадковість мазка у просторі колоризму виключена, бо тут діє принцип пазла:
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мазок-ключ входить у мазок-соту; ключ і сота нероздільні, взаємоприживлені» [6].
Інша улюблена творча галузь Олени Охримик –
живопис. Художниця віддає перевагу олійній техніці. В просторих жанрових рамках натюрморту, пейзажу, «ню» Олена Степанівна вмістила велетенську
палітру почуттів та глибинні світоглядні сенси. Життєствердне поєднання м’яких і водночас контрастних барв моделює оголені фігури, втілюючи ніжну
велич та самодостатність жіночої вроди. Так, в
олійному полотні «Жінка з собакою» (1993 р.) мисткиня засобами тонального і кольорового контрасту
створює узагальнений образ теплої, тендітної і вразливої жіночности, задля досягнення монументальності зображення майже уникаючи моделювання.
Серед живописних творів художниці слід відзначити серію надслучанських краєвидів, в яких
силою вишуканих кольорових зіставлень вдалося
передати поетичність поліського краю. Одним з
найулюбленіших для мисткині став мотив води,
який акумулює в собі моменти спокою і тиші. Ось
чому в кольоровій гамі пейзажних творів Олени
Охримик переважають блакитні та пастельно-вохристі відтінки з яскравими контрастними акцентами. Як стверджує авторка, на відміну від Галичини
природа Волині стриманіша у своїх кольорових і
ритмічних характеристиках. «Я потрапила в край
різноманіття зелені, спокійних озер та дивовижних
рідкісних птахів (зокрема чорного лелеки). Цей
пейзажний спокій вплинув на менталітет мешканців краю – тут панують доброзичливість, почуття
гумору, самодостатність. Навіть побудова композиції пейзажу будується на горизонталях, що підкреслює менталітет волинян» – резюмує авторка. У
творах Олени Охримик природа постає як поетична метафора людської душі та світобудови, втілена
засобами ритму та кольору. Варто зазначити, що
заняття художнім текстилем позначилося і на живописних творах мисткині – вони не порушують
площинності сприйняття, незважаючи на фігуративність візуального відображення, і не потребують перспективних та світлотіньових ефектів.
Інший улюблений жанр Олени Охримик – натюрморт, який також слугує, як і пейзажна композиція, формальною рамкою для вираження надзвичайно емоційного звучання кольору. Кожен з натюрмортів має власну настроєвість, виражену через експресивний ритм мазків та кольорове вирішення. Натюрморти мисткині демонструють свободу творчого пошуку, поєднання різних технік виконання. Живопис Олени Охримик має виразно індивідуальний ритмічно-колористичний почерк, що
позначений емоційністю тональних зіставлень та
монументальністю композиційної побудови. Форма, простір, освітленість мотиву трактовані площинно, через формальні засоби лінії і плями, які, в
свою чергу, отримують естетичну самодостатність.
Колористичність олійних полотен мисткині конденсує широкий спектр суб’єктивних переживань
авторки. Живописний творчий доробок Олени Охримик розміщений, на жаль, у приватних колекціях
переважно за кордоном: у Німеччині, Польщі, Кана-
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ді. Полотно «Над Случем» зберігається у фондах
Рівненського обласного краєзнавчого музею.
Педагогічна діяльність Олени Охримик заслуговує окремої уваги. Лише особистість, яка постійно
самовдосконалюється на творчій ниві, може продуктивно працювати з обдарованою молоддю. Як
уже зазначалося, педагогічна діяльність мисткині
розпочалася у Львівській дитячій художній школі
імені Олекси Новаківського і продовжилася в 19982011 рр. на кафедрі українознавства (нині – кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
митецтва) Рівненського державного гуманітарного
університету. Увага до особистості, вміння відчути
і підтримати творчу індивідуальність кожного студента визначають педагогічну методологію мисткині. Про успіхи Олени Степанівни у викладанні
фахових дисциплін свідчать понад вісімдесят дипломних робіт, виконаних під її керівництвом. Серед
найцікавіших слід відзначити гобелени Тетяни
Грушицької «Стихія» (2007), Наталії Шкетіної «Посмішка мами» (2004), Вікторії Бордзеховської «Дикі танці» (2005), Тетяни Покотилюк «Гірськими
стежками» (2005), Майї Камінської «Зародження»
(2005) та «Життя в ім’я України» (2006), Людмили
Тимечко «Символи зими», «Сон мавки» (2006),
Андрія Демчука «Козацька доба» (2001), Єліяви
Жанни «Великодня писанка» (2002). Ці твори
прикрашають постійну експозицію творчих робіт
студентів у холах головного корпусу Рівненського
державного гуманітарного університету. Колір та
ритм виступають у вищезгаданих гобеленах головним образотворчим чинником.
Випускниця кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Анна Пілюгіна, що
навчалася фахових дисциплін під керівництвом
Олени Охримик, нині працює ведучим сценографом у Рівненському обласному музично-драматичному театрі. Про своїх студентів художниця може
розповідати безконечно, вона їх всіх (понад дев’яносто) пам’ятає поіменно і пригадує весь творчий
процес від ескізної частини до захисту вже витканих і оформлених проектів і гобеленів. Уміння розгледіти індивідуальність початківців у мистецькій
царині стало запорукою педагогічних успіхів художниці. Важливо відзначити, що роботи учнів
мисткині відзначаються величезним розмаїттям,
що вказує на педагогічний талант Олени Охримик.
Висновки і перспективи. Таким чином, традиції львівського колоризму отримали дуже індивідуальне втілення у творчості Олени Охримик, масштабній в кількісному та якісному вимірах. Емоційний спектр доробку мисткині коливається від тонких ліричних нот до напружених, майже драматичних ефектів, що досягаються засобами кольорового та композиційного вирішення. Високий фаховий
рівень та творчий темперамент окреслюють особистість львівсько-рівненської художниці. Важливо, що колористичні досягнення мисткині отримують своєрідне продовження та розвиток через
творчість її числених учнів.
Нині можна ставити питання про появу в українському декоративно-прикладному мистецтві
школи рівненського художнього текстилю. Ім’я
Олени Охримик, поряд з іменами Марти та Іванни

Токар, Тетяни Лукашевич посідає в контексті формування цієї школи одне з чільних місць. Її творчі
та педагогічні здобутки сприяють розвитку художнього текстилю Рівненщини на засадах різноманітних чинників, серед яких, крім автентичного мистецтва Волині та Полісся, важливе місце займає український колоризм.

«Композиція № 1», 2005

«Карпатський мотив»
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Бокотей Л. Л. Скульптура закарпатського поставангарду: пластичні образи Ловранта Бокотея. У
статті проводиться аналіз пластичних образів трансавангардиста Ловранта Бокотея. У автора сформувалась
своєрідна технологія створення скульптури за допомогою лише бензопили. Завдяки його експериментам з
формою у роботах відслідковується принцип пластичного вираження в трьох тематично-образних групах.
Ключові слова: трансавангард, бріколаж, пластична
форма, архетип, «а-ля буккеронеро».
Бокотей Л. Л. Скульптура закарпатского поставангарда: пластические образы Ловранта Бокотея. В
статье проводится анализ пластических образов трансавангардиста Бокотей Ловранта. У автора сформировалась своеобразная технология создания скульптуры с
помощью исключительно бензопилы. Благодаря его экспериментам с формой в работах прослеживается принцип пластического выражения в трех тематически образных группах.
Ключевые слова: трансавангард, бриколаж, пластическая форма, архетип, «а-ля буккеронеро».
Bokotei L. Transcarpathian postavangardism sculpture: plastic images of Lovrant Bokotei. The article analyzes the plastic images of transavangardist Bokotei Lovrant.
The author has formed a kind of technology for creating
sculptures using only a chainsaw. Through his experiments
with form in his work traces the principle of plastic expression in three thematically shaped groups.
Keywords: Transavantgardism, bricolage, plastic form,
the archetype, «a la bukkeronero».
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Постановка проблеми. Певно, немає людини,
що не відчула б на собі дивовижний вплив мистецтва. Продукт естетичного сення дотавлення світу,
воно надто відмінне від інших видів діяльностей,
що формують світ людського буття. Контакт з мистецтвом не потребує спеціальних зусиль, адже здійснюється через переживання, де людина виступає у
повноті своїх інтересів, потреб та здібностей.
Митці прагнуть висловити зміну відносин людини та природи, культури й трансцендентного начала, що пронизує світ. Поновити втрачений зв'язок
з універсумом, відтворити нову духовну цінність у
світі, де абсурд здається єдиною, не скомпрометованою цінністю.
Велич нашого карпатського краю підносить
людину до мудрості народного епосу, який оточує
нас навколо. Тільки тут не можна не розуміти талановитого народу, який з давніх-давен заселив Карпати, навчився виживати у цьому краї, полюбив його,
зумів використати дари гір для свого життя у пісні і
праці, творити чудові дерев’яні речі для вжитку, прикрашаючи їх чудовою різьбою, випалюванням, інкрустацією металом, бісером, інтарсією.
Початки української скульптури губляться в
глибині віків разом із початками історії українського
народу. З певністю можна твердити, що скульптура в
Україні процвітала як у формах монументальних,
так і в формах дрібних пластичних виробів ще задовго до розповсюдження християнства. Прикладом таких стародавніх скульптур є кам'яні баби,
які були розповсюджені майже по всій території
України, жіночі статуетки, віднайдені археологами
при дослідженні трипільської культури, та ін.
Помітних успіхів досягла різьба на Закарпатті.
Відродження давніх традицій місцевої фігурної та
рельєфної різьби пов'язано з іменем різьбяря В. І.
Свиди, творчість якого є прикладом продовження і
розвитку народних традицій в скульптурі.
XXI ст. – якісно новий етап у розвитку національного мистецтва на Закарпатті, який характеризується осмисленням значущості художньої спадщини, збереженням традицій, оновленням мови
мистецтва, його тематичного, жанрового та образного кола, насиченням світовою класикою та сучасним художнім надбанням, потягом до експерименталізму; орієнтацією на нові, мобільні, ідеологічно вільні форми організації художнього життя (фестивалі)
та створення нових колективів митців (об’єднання,
студії та ін.), насиченням новими явищами (перформанс, хепенінг, інсталяції та ін.), прагненням «входження» у світовий художній контекст при повному
збереженні національної неповторності.
Мистецтво – це неусвідомлена сповідь людства. Часто, коли людина ще не може в логічних поняттях сформулювати зародження нового світовідчуття, побудувати нову модель світу і визначити
своє місце в ньому, мистецтво тільки йому властивими засобами розкриває багатство взаємовідносин людини й світу. І звертаючись до сучасного
мистецтва, людина осягає, часто сама цього не помічаючи, суть світу, легко адаптується в складних,
постійно змінних умовах [1].
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На відміну від традиційного, сучасне мистецтво завжди прагне розкрити світорозуміння, самопізнання людини.
Мистецтво як форма свідомості акумулює життєвий і соціальний досвід. Представлене безліччю
течій і напрямів, свідомо інваріантне, мистецтво
ХХІ ст. постійне тільки в одному – у типі відношення до людської свідомості, якість якої воно весь час
прагне докорінно змінити. І ось тут «усі засоби
добрі»: від наслідування первісного мистецтва, дитячої творчості, епатажу аж до мрії про далекі,
трансцендентні світи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сучасне мистецтво знаходиться у напруженому пошуку ідей, які допоможуть відновити втрачений
зв'язок між тимчасовим і вічним, земним і небесним (матеріальним та ідеальним). Трансавангард –
шлях пізнання, але він не дає готових результатів,
не повчає, скоріше лише настроює, закликає бути
готовим до найнесподіваніших подій і фактів. Сучасне мистецтво легко грає з будь-якими формами,
ситуаціями, ідеями [2]. Так, до прикладу, Андрій
Пузакулич своїм чародійним різцем оживляє дерев’яні пеньки тa колоди, гілки та дошки. Він створює об’ємні фігури-персонажі (понад метр у висоту) на різні теми. Серед його робіт і працьовиті гуцули, і домашні звірі, міфологічні персонажі й казкові герої, видатні постаті, ікони тощо. Натомість
основа творчості Василя Сідака базується на
традиціях, звичаях, обрядах та людській моралі.
Він створив розлогу галерею художніх образів у
скульптурі малих форм, сюжетних композицій,
виконаних у техніці круглого, горельєфного і барельєфного різьблення.
З представників закарпатського «трансавангарду» можна виділити яскраву постать Ловранта
Бокотея, який наголошує, що форма є головною. У
своїх творах він висловлює нові ідеї та почуття, наочно представляє, творить не лише з власної фантазії, а спирається на те, що помічає довкола. Помічає першим і відкриває для інших. Матеріал у його
руках теж говорить, має власний настрій, характер,
його потрібно поважати, любити – тільки тоді він
дозволить ідеї виразитися у ідеальних лініях, передати енергію рук автора. Хтось має свій улюблений матеріал, хтось постійно експериментує, а хтось намагається знайти унікальну фактуру, проте спочатку всіх
турбує лише одне – момент дозрівання задуму.
На жаль, творчість скульптора Ловранта Бокотея сьогодні залишається практично не дослідженою, що й актуалізує наше дослідження.
Мета дослідження: проаналізувати семантику образів та їх пластичне вирішення у творчості
Ловранта Бокотея.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Ловрант Бокотей через сучасність об’єднує світ минулий з майбутнім. Він сприймає мистецтво як
найвищий духовний орган, в якому зустрічаються
життєві сили усього зовнішнього людства, а внутрішні сили людства виступають насамперед. Унікальність мистецтва, за Гегелем, полягає в тому,
що воно виражає «глибинні людські інтереси, все-

осяжні істини духу. У твори мистецтва народи вклали свої найзмістовніші внутрішні споглядання й
уявлення. Мистецтво часто служить ключем, а в
деяких народів єдиним ключем для розуміння їхньої мудрості й релігії» [3].
Бокотей органічно поєднує класичні, модерні й
постмодерні прийоми творчості – експресивні, міметичні, синергетичні та симуляційні. Виникає «асамбляж» методів художньої творчості, в яких автор
намагається показати нікчемність і величність
життя. Відбувається спроба синтезувати в процесі
творчості різні починання, створюючи новий погляд на предмет – об'ємний, повний, емоційно насичений. Все це перейшло від його живописних полотен в пластичні образи.
Кожна його скульптура – це перетин, перехід,
перетікання одне в одне. Швидше, універсальний
обмін між минулим і повсякденністю, квантовий
скачок у майбутнє, тобто взаємоперехід та взаємодія
різних областей життя. Автор намагається осмислити себе в іншому часово-просторовому вимірі:
для нього важливіша сутність твору, аніж співвіднесення скульптурних зображень із простором.
Бокотей тривалий час проживав на Далекій Півночі, де у колі митців вирізнявся оригінальним
творчим баченням. Саме в цей час він створює свої
перші скульптури з гіпсу в техніці «а-ля буккеронеро». Цьому посприяла і ґрунтовна освіта, яку він
здобув, навчаючись у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва (закінчив в 1970 р.).
Улюбленими вчителями були Сойка, Звіринський,
Пушкаш, Медвідь, Крвавич, Самотос.
По поверненні на батьківщину на початку ХХІ
століття Ловрант одразу ж розпочав активну творчу діяльність в двох напрямах: живопис і скульптура. Створювані ним фактурні образи в живописних
полотнах митець вирішив втілити і в об’ємних
пластичних формах з дерева. Саме тому його живопис та скульптура органічно поєднані між собою.
Складається враження, що дерев’яна скульптура
виливається з картини ніби ртуть і застигає в матеріальних абстрагованих образах.
Унікальність авторської технології створення
скульптури полягає в використанні лише бензопили. На це його надихнула група різьбярів з Прибалтики, з якими він познайомився на пленері в Угорщині. Процес створення прибалтами дерев’яних
скульптур бензопилою справив на нього величезне
враження. По поверненні на Закарпаття художник
вперше взяв до рук бензопилу, до цього незнайомий йому інструмент, і став творити трансавангардні скульптури.
Починаючи роботу над скульптурою, митець не
створює в уяві її образ. В ході роботи дерево саме
веде бензопилу, підказуючи йому, в якому образі
воно хоче втілитись. Так, з дуба постають величні
скульптури «Апостолів», а з яблуні, груші, горіха та
сливи – витончені та ніжні форми «Леді Гага», «Єднання», «Моя сім’я», «Фігура жінки».
У 2008 р. Ловрант почав роботу над масштабним проектом: створення скульптурної композиції
з дванадцяти фігур на в’їзді до селища Чинадієво
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Мукачівського району, які символізували б дванадцять апостолів. Це було задумано як календар, де
він по-своєму репрезентує власні ціннісно-смислові коди. Дванадцять – символ космічного порядку і
спасіння, зодіаку, завершеності, вічності, повноти, сили та могутності. Так, наприклад, перший місяць в
календарі – січень, який символізує свій знак зодіак,
коштовний камінь та одного із апостолів. Саме в той
місяць, до якого відноситься одна із скульптур, автор
творив скульптуру, аби сповна відчути атмосферу.
Формується, так би мовити, бріколажна думка, що
вміщає так зване реальне, надреальне і ірреальне, а у
свідомості митця – кодомовні повідомлення [4].

На жаль, проект не було втілено в життя через
відсутність фінансування, а тому автор спромігся
створити лише чотири фігури з дуба (майже 3 метри заввишки).
Натомість у автора виникла ідея зробити власний музей, в основі якого стали чотири фігури
«Апостолів». Наповнюючи колекцію для майбутнього музею, Ловрант почав експериментувати з
різними породами дерев, а саме явором, липою, горіхом, яблунею, грушою. В ході роботи художник
розробляв внутрішній світ кожного пластичного
образу, його конструкцію, структуру, фактуру. Автор з’ясував, що кожне дерево має свою енергетику, і саме це підказує тематику, тому художникові
залишаеться лише доробляти уже природну форму. Наприклад, на одній із перших робіт майстер
відтворив абстрагованого «Лінивця».
Скульптор постійно експериментує, створюючи
абсолютно новаторські речі. Завдяки своїм експериментам з формою, у його роботах можна побачити принцип пластичного вираження, що можна
згрупувати за трьома тематично-образними напрямами.
Перша група представлена анімалістичним
жанром у формі авторського уявного бачення пластичного розуміння у композиціях «Лінивець», «Лебедина пісня», «Морські котики».
Друга група відображає жіночі образи. Видовжені силуети, узагальнено трактовані голова й обличчя – формальні якості, що використовуються автором для того, аби передати містичну, невловиму
сутність джерела творчої сили, жіночої за своєю
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природою. Атмосферу, пронизану тонкою грою почуттів та емоцій, що виражають містичну концепцію жіночності, передано у композиціях «Фігура
жінки», «Леді Гага», «Подруга Бабака».

Третя група базується на використанні архетипічних знакових уявлень Ловранта, за допомогою
яких автор прагне до узагальнення та передачі
певних станів. Немов архаїчний майстер, він насичує пластичні форми магічною символікою. Складається враження, що роботи незакінчені, фрагментарні, не деталізовані, і при цьому вирішальне
значення надається пошуку універсальної, позача-
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сової багатозначної форми, її органічності навколишньому простору, силі внутрішнього змісту. Художнє освоєння матеріалу розглядається як міфотворчість всесвіту, а тому справляє враження вічного творення життя на стійких національно-культурних моделях. Скульптурні форми створюють
глобальні концепції між тимчасовим і вічним –
«Інь-янь», «Єднання», «Погляд», «Чотири стихії»,
«Всесвіт», «Інтрига».

тися з живою природою. Кожна його скульптура –
це подорож, тому її можна роздивитися з усіх ракурсів і з любої відстані.
У його роботах приваблює те, як він працює із
формою: подібно до поетів, він римує, ритмує, досягає гармонійного звучання, наче б обігруючи
трансформацію пластичних образів, які є засобом
вираження духовного – пристрасті, натхнення, вихор емоцій.
Ловрант акцентує на значимості форми, пов’язує її з матеріальним виразом творчості, що допомагає впливати на свідомість споглядача з більшою ефективністю, більшою емоційністю, повідомляючи по-своєму про життя. Він виробляє нові способи художнього мислення, здатні не тільки «відбивати» зображуючи, але й перетворювати навколишню реальність і реальність внутрішнього світу
людини.
Висновки і перспективи. Митець є надзвичайно багатогранною людиною. Твори є висловом його особистості, чому сприяють різні чинники: його
життєвий досвід, а також бажання висловлювати
себе завжди в новий, незнаний спосіб. Енергія митця, його свідомість, інтуїція та навколишній світ
стали потужним засобом у творчості художника.
Не маючи чіткого розуміння, як має виглядати
робота, не опанувавши правильне технічне виконання, скульптор передає внутрішній простір композиції, що вражає неймовірною динамікою, незупинним рухом, якоюсь магічною енергетикою.
Складається враження, що його світ і мислення
уподібнюються бріколажу, можливо, пазлам, що
вбирає в себе різні художні, культурні мови, дискурси, які нескінченно говорять один з одним.

Л. Бокотей зі скульптурою «Лінивець»

1

2

3

1 – «Баран і кізонька» горіх, 2015
2 – «Леді Гага» груша, 2014
3 – «Чотири стихії» явір, 2010

На думку Ловранта Бокотея, у роботах слід уникати конкретності, щоб упоратися з такими абстрактними елементами, як символ, асоціація і відносність, тому усі свої фігуративні та абстрактні інтерпретації відтворює на відкритому повітрі аби зли-
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Постановка проблеми. На початку ХХ ст. відбулися революційні відкриття в технічних засобах
передачі інформації та почалася нова ера – ера масових комунікацій. Разом з нею виникають і нові
засоби просування художнього продукту. Широкі
процеси масовізації, притаманні індустріальному
суспільству, торкнулися всіх без винятку типів існуючих суспільств й були зумовлені масовим виробництвом і певним етапом науково-технічного
прогресу. Згодом ці процеси поширилися на всі інші сфери життя – політику, науку, побут, культуру,
мистецтво, навіть на спілкування між людьми,
включаючи найінтимніші стосунки. Процеси масовізації стали підґрунтям для формування та функціонування різних видів масової інформації та появи різноманітних форм масової культури з її стандартами духовного життя.
Потреба в подібній інформації стимулювала виникнення спеціальних засобів її виробництва й поширення: друку, радіо, телебачення, кінематографу та ін. Не маючи в принципі ніяких меж своєї дії –
ні демографічних й соціальних, ні національних й
державних, – ці засоби не тільки стали обслуговувати масові процеси в різних сферах життя суспільства, але й в глобальних масштабах спровокували
появу нових видів масової діяльності, що пов’язані зі
специфічними механізмами масової комунікації, з
різноманітними способами оперування масовою інформацією. З появою цифрових технологій наприкінці ХХ ст. почалися процеси демасифікації, що, безумовно, вплинуло й на появу нових підходів до розповсюдження інформації. Своє місце в цьому процесі
належить не тільки трансляції художньої культури,
але й засобам та технологіям її просування і рекламування, що є предметом нашої статті.
Традиційно дослідження процесів, пов’язаних з
рекламуванням та просуванням, здійснюються в межах економіки. Насамперед, треба згадати західних
фахівців, таких як Бове К., Аренс У., Бернет Дж., Моріарті С., Джефкінс Ф., Джугенхаймер Д., Уайт Г., Котлер
Ф., Рівс Р., Росітер Дж. Р., Персі Л., Уеллс У., Бернет Дж.,
Е. Райс і Д. Траут, Аакер Д., Амблер Т., Батра Р., Майерс Д., Д’алессандро Д., Девіс С., Прінгл Х., Томпсон М.,
Хайн Т., Чармессон Г., Елвуд Я., Джі Б., Хейг М., Марко М.,
Пірсонс К., Гед Т. Серед пострадянських дослідників
особливо потрібно відзначити Крилова І., Рожкова І.,
Ромата Є., Феофанова О., Домніна В., Уляновського О.,
Веригіна О., Демідова В., Кардашвілі І., Канівського Е.,
Вусіва В., Ученову В., Старих Н. й інші.
Сучасне вітчизняне мистецтвознавство практично залишає поза увагою аналітику цих процесів, саме
тому метою нашого дослідження є аналіз еволюції
рекламних технологій, методів й способів побудови
ефективного бренда в художній сфері в контексті
розвитку інформаційно-комунікаційного простору.
Як вже було сказано раніше, процеси масовізації
сприяли тому, що поряд з уже відомими видами та
формами просування й рекламування виникають
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нові. Перш за все йдеться про появу рекламних
технологій, що будуються на положеннях теорій
іміджу, брендингу, унікальної торговельної пропозиції, позишенінгу. Усі ці теорії виникли завдяки
трансляційним можливостям ЗМІ й були вперше
застосовані на практиці в США.
Імідж-білдинг – один з найефективніших прийомів сучасної реклами – зобов'язаний своїм виникненням Огілві Д. Смисл сформульованої ним
теорії полягає в тому, що споживач виділяє серед
конкуруючих виріб з імпонуючими йому властивостями, підкресленими рекламою. Причому ці властивості можуть бути не реальними, а міфічними.
Тому основу рекламного звернення, побудованого
на теорії іміджу, становить інформація не стільки
про споживчу, скільки про символічну цінність товару. В першу чергу носіями іміджу стають товарні
знаки, які виділяють товар з безлічі подібних. Фірмові товари, замарковані ними, забезпечують продаж за цінами, на 30-40% вищими за нефірмові. Такі товари немовби мають на собі тавро, яке дає
можливість споживачам ідентифікувати їх серед
конкурентів, тобто бренд-імідж.
Очевидно, що найдієвішою є реклама, основу якої
становлять відомості про нові унікальні властивості товарів або послуг, що відповідають яким-небудь
незадоволеним раніше потребам, усвідомленим
або неусвідомленим. Тому аргументи ринкової новизни – нові можливості застосування товару, новий імідж, нові ракурси, що демонструють очевидні переваги порівняно з конкуруючими товарами
або послугами, – найдієвіші в процесі переконання.
На цих ідеях заснована теорія «унікальної торговельної пропозиції» (УТП), автором якої є Ривс Р.
Зміст цієї теорії полягає в тому, що в процесі рекламної комунікації споживач має можливість запам’ятати лише одну ідею, саме тому необхідно не
тільки її сформулювати, але й подати в лаконічній
формі лозунгу (слогану) та як можна частіше її повторювати. Теорія УТП ефективно працює не тільки
у сфері торговельної реклами, але й в політичній
рекламі і рекламі художніх продуктів. Наприклад,
Київський національний академічний театр оперети вибрав для себе такий девіз: «Національна оперета України – крок для свята!», а Єкатеринбурзький театр юного глядача – «З дитинства і на все
життя». І дійсно, оперета в масовій свідомості асоціюється, перш за все, зі святом, радістю, легкістю,
в той час, як тюг – з дитинством.
Таким же прагненням виділитися серед конкурентів пронизана й створена Райсом Е. і Траутом Д.
«теорія позиціювання», яка припускає, що рекламну інформацію про імідж, якості товару, його особливості не можна подавати без урахування конкуренції інших товарів, їхнього місця в ієрархії цінностей, що встановилася в поняттях споживачів.
Щоб продати товар, необхідно знайти «нішу» – певну позицію у величезному діапазоні людських переваг, обіграти її рекламою й уміло запропонувати.
Наприклад, на пострадянському просторі деякі артисти шоу-бізнесу в свій час знайшли незайняту нішу, яка була пов’язана з аудиторією ЛГБТ і зробили

на цьому успішну кар’єру. Таку позицію на російській
естраді займає Борис Мойсеєв, що свідомо зробив
ставку на нетрадиційну орієнтацію, коли вперше з’явився на естраді як соліст. Аналогічний хід у розкручуванні групи «Тату» забезпечив учасникам проекту
величезну популярність. В українському шоу-бізнесі
яскравим прикладом позиціювання є образ Вірки Сердючки, створений Андрієм Данилком.
І бренд-імідж, і впровадження УТП, і позиціювання – це вже робота не з товаром, а з уявленням
про нього споживачів. Саме ці прийоми стали основою технології брендинга, ключовими моментами
якого є позиціювання й ідентичність. Звичайно діяльність по розробці будь-якого бренда можна розділити на два основні етапи: перший вписується в
концепцію стратегічного маркетингу й полягає у
виявленні істотних відмінностей бренда від конкурентних марок, правильно підібраних порівнянь,
що дозволяють споживачам виділити марку із загального ряду; позиціюванні бренда й формуванні
його концепції. На другому етапі розробляється
ідентичність бренда – те, як споживачі повинні
сприймати цю марку. Загальна формула позиціювання відповідає на питання «яку вигоду пропонує
цільовій аудиторії конкретний продукт?», продукт
з його характеристиками, атрибутами, асоціаціями.
В основі ідентичності бренда завжди лежать його основні атрибути, серед яких зовнішній вигляд,
тобто фізичні характеристики, ім'я бренда, упаковка, реклама, персонажі бренда, фірмовий знак, логотип, колірні сполучення, фірмові шрифти, жести,
дотики, музика, голос, специфічні фрази, природні
комунікатори та ін. Для художнього бренду важливим атрибутом стає індивідуальність автора, яка є
вагомим торговим аргументом. Якщо для споживчої торгової марки авторство не має значення, для
художнього бренду це є принциповим. Можна навіть сказати, що без автора немає художнього
бренду, тому що творча манера, особистісна поведінка та спосіб життя і т. ін. є необхідними атрибутами художнього бренду, способом його ідентифікації. Індивідуальність автора втілюється в його
творах і транслюється через них. У цьому разі для
споживача стає важливим саме авторство. Людей
не цікавить безликий анонімний колектив. Колектив, у якому немає яскравих, відомих виконавців,
ніколи не матиме успіху. Глядач платить гроші за
Поля Моріа, Галину Вишневську, Меріл Стріп, Володимира Висоцького та ін.
Цей, так би мовити, «симптом особистості» працює, зазвичай, у сфері мистецтва. Як бачимо, технологія брендинга в мистецтві спонукає «реанімувати» автора, який тільки-но помер в художньому полі постмодерну. І пов’язано це, перш за все, з поширенням ринкових відносин у сфері художньої культури, для яких характерні великі інвестиції в ім’я
та його ефективний подальший продаж. Якщо говорити про інші складові художньої культури, наприклад, декоративно-ужиткове мистецтво, то тут
автор знову відтісняється на другий план, розчиняється, підпорядковуючи індивідуальність загальним законам стилю. Косівська кераміка, петриків71
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ський розпис, вологодські мережива, Палех – усе це
відомі бренди, однак тут авторство не має практично ніякого значення.
Невід’ємною частиною бренда є асоціації, які він
викликає у споживача, їх прийнято називати «асоціаціями» бренда. Це всі ті образи, почуття й уявлення,
які виникають у людини, коли вона сприймає один
або кілька атрибутів марки. Образи можуть бути відносно незалежними від товару, коли товар або назва
щось нагадують, можуть бути породжені рекламою
або залежати від споживчого досвіду. До асоціацій
марки належать також імпліцитний й конотативний
зміст повідомлень. Перша категорія – це різні натяки,
контексти, підтексти й подвійні змісти. Друга група –
образні, емоційні або оцінні повідомлення, що передають ставлення бренда до споживача.
Розрізняють три рівні, на яких розробляється
асоціативний простір бренда: відносини, культура
й міфологія. Перший рівень асоціацій пов’язаний зі
змістом бренда, його функціональними, індивідуальними, соціальними й комунікативними якостями. Культура бренда – це коли марка стосується
традицій, звичаїв і т. інш. народу. У цьому разі вона
неминуче потрапляє в його культурний простір.
Бренд, що вміло використовує культурні асоціації,
просочується духом народу, стає дійсним національним надбанням і народною гордістю, невід’ємною
частиною культури. Бренд, що має міфологічну
структуру, проникає до глибинних рівнів свідомості
й перебуває на одному рівні з фундаментальними
уявленнями людини про себе й своє місце у світі.
Однією з відмінностей особистісного бренда,
створеного у сфері мистецтва є те, що зі «смертю»
його носія у бренда починається інше життя – життя не просто в суспільній свідомості, а в культурноісторичному просторі. На думку О. Ульяновського,
такий бренд стає не просто соціальним міфом, він
стає культурною іконою, легендою, а часом і
складовою інших брендів, наприклад Пушкін як
поет і особистість є невід'ємною частиною бренда
держави «Росія». Водночас творчість Пушкіна – це
частина загальносвітової культури.
Однак це не значить, що кожний художник, художній твір або об'єкт можуть стати брендом. Врешті
решт, споживач пам’ятає тільки найголовніше –
суть бренда – центральну ідею, яка проходить через усі маркетингові комунікації. Наприклад, як говорив про себе один з видатних художників ХХ ст.
Сальвадор Далі, таким чином виражаючи суть свого бренда, – «Сюрреалізм – це я!».
Поширення технології брендинга стало можливим завдяки потужності засобів масової комунікації, і перш за все, телебачення, з його величезною
аудиторією, засобами виразності, можливістю
впливати на свідомість. Адже, левову частину в цій
технології становлять компоненти саме для візуального сприйняття споживача. Особливе значення ця сторона брендингу набуває ще й тому, що
при сучасній насиченості ринку товарами, практично ідентичними за своїми споживчими характеристиками, індивід розрізняє їх тільки візуально,
дотримуючись чуттєвого імпульсу.
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Багато сучасних практиків реклами стверджують, що так званий підхід щодо мистецтва продажу, заснований на викладенні торговельних аргументів пункт за пунктом, що забезпечує в результаті рекламні обіги з відносно сталою структурою,
є неефективним стосовно сучасного молодого покоління споживачів, вихованих телебаченням, інтернетом й іншими мас-медіа, які формують сучасну візуальну культуру та фактично створюють і
диктують нові стандарти сприйняття, які до того ж
швидко змінюються. Вибір сучасного споживача,
який саме товар купити, часто визначається почуттям, яке індивід відчуває стосовно марки або ідеї.
Саме тому у технології брендинга особливу роль
відіграє візуалізація образу торговельної марки,
яка реалізується через наступні принципи: принцип імпресії, принцип персоналізації, принцип відповідності й принцип ідентифікації.
Принцип імпресії як першого, короткого й сильного враження від марки функціонально реалізується в привертанні уваги й виділенні споживачем товару серед аналогічних. Чим яскравішим,
своєріднішим є візуальний образ, тим сильніше
перше враження, тим глибшим є вплив на підсвідомість. Пляшка «Кока-Коли», виконана у формі жіночої фігури – прекрасний приклад візуального образу, що апелює до чуттєвого сприйняття реципієнта й передбачає миттєвий зворотний зв'язок. (У
художній культурі таким яскравим прикладом є
«Чорний квадрат» Малевича). Суб’єкт несвідомо
відгукується на сильний первісний імпульс, найчастіше наділяючи цей товар неіснуючими, міфологізованими властивостями.
Далі діє принцип персоніфікації. Отже, на основі
свого першого враження споживач в уяві наділяє
продукт якимись властивостями і якостями, найчастіше вже підказаними рекламою, які допомагають йому запам'ятати бренд як окрему персону, що
має відмітні характеристики. Візуальний образ, що
закріпився за маркою у свідомості публіки, настільки ж, якщо не більшою мірою, важливий, як і
будь-які відчутні якості, коли споживач вирішує
питання про те, купити чи ні.
Наступний принцип – принцип відповідності – не
менш важливий і виявляється в тому, що на підсвідомому рівні людина немовби приміряє до себе даний бренд, тестує товар на відповідність своїм смакам і очікуванням, своєму образу й стилю життя, а на
більш глибинному рівні – культурі й менталітету, у
такий спосіб подумки вже придбаючи собі цей товар.
І, нарешті, останній принцип – принцип ідентифікації, що діє на завершальному етапі візуального
впливу бренда на реципієнта. Індивід ідентифікує
себе з торговельною маркою (з її персонажем, стилем і способом життя), одним словом, з тими характеристиками і якостями, які він візуально фіксує («прочитує») в бренді. Залучення до цінностей,
що декларуються торговельною маркою, здійснюється через її споживання. Лише пройшовши через
цю заключну стадію, індивідуум стає постійним
споживачем того або іншого бренда і зберігає прихильність до нього впродовж тривалого часу. На-
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віть у моменти великих потрясінь люди прагнуть
залишитися разом зі своїми улюбленими брендами. Отже, наприкінці ХХ століття технологія брендингу стає найважливішим засобом просування
будь-якого, в тому числі й художнього, продукту.
Однак сучасні західні теоретики реклами пов'язують її майбутнє із процесом демасифікації. Уперше цей термін застосував американський футуролог і економіст Тоффлер Е., що пророчив ще в період
апогею всього масового, навіть гігантського – комунікацій, виробництва, ринку, культури та ін. –
відхід від цього принципу в недалекому майбутньому й ствердження процесу демасифікації й навіть індивідуалізації. У руслі цієї тенденції за останню
чверть ХХ ст. відбулися безпрецедентні зміни на ринку: він диктує рекламі лінію поводження. Ринок змінився під впливом структурних криз – сировинної,
енергетичної, паливної, екологічної.
Демасифікація виникла через постійний пошук
виробниками незайнятих конкурентами «ніш», а
значить – нових специфічних вузькоспрямованих
ринків, що виникають через відмінності і навіть
нюанси споживчого попиту. Враховуються повною
мірою потреби інвалідів, спортсменів, рибалок, дітей та ін. Якісне оновлення технічних засобів поширення інформації, поява віртуального простору
дозволили поєднати колись несумісне – масове
охоплення рекламної аудиторії й індивідуальний
підхід до кожного окремого споживача.
Демасифікація товарного виробництва відбувається паралельно з демасифікацією засобів поширення інформації й реклами. Наприклад, стали зникати
журнали, що мали гігантські тиражі, і водночас збільшуватися кількість спеціалізованих журналів. Та ж
тенденція і з телебаченням, яке завдяки цифровим
технологіям та кабельним мережам стає диференційованим, орієнтуючись на вузькі цільові аудиторії. З
розвитком нової комп’ютеризованої техніки, що дозволяє ще більше звужувати сегменти рекламної
аудиторії й персоналізувати розсилання, набув другого життя дірект-мейл – єдиний із традиційних засобів, спеціалізований на демасифікованій рекламі.
Особливо сприятливий ґрунт для демасифікації
виник зі значним поширенням персональних комп’ютерів, завдяки яким споживач став активним учасником рекламного процесу. Він сам отримав можливість здійснювати запит у банках даних на необхідну
інформацію або знаходити потрібний йому художній
продукт (наприклад, музичні композиції, художні
фільми та ін.). Демасифікація дала свій варіант маркетингової активності – дірект-маркетинг, тобто
маркетинг, спрямований на конкретного індивідуалізованого споживача – на особистість та її запити.
Якщо сегментація поділяла маси споживачів на
групи – сегменти, то дірект-маркетинг диференціює
аудиторію до індивідуума. При цьому змінилися філософія збуту й відповідна рекламна обробка. Якщо
раніше в сегментації перебували групи споживачів і
вважалося, що вони відображають індивідуальні потреби, то віднині відшукуються індивідуальні потреби і вже з індивідуумів формують групи, для яких
випускається, а потім рекламується товар.

Як підкреслюють фахівці, не існує однієї масової
аудиторії, існує маса специфічних нішевих аудиторій і, відповідно, нішевих субкультур. Це характеризує ринок культурних продуктів нині. І на цьому
ринку, за їх думкою, є безглуздою опозиція «висока
культура – масова культура», оскільки існує широкий діапазон нішевих, тематичних аудиторій і субкультур. Кожна з них має свою, дуже точну маркетингову стратегію.
Таким чином, еволюція рекламних технологій,
перш за все, залежить від розвитку засобів поширення інформації, які в ХХ столітті подолали шлях
від масових комунікацій з масовими аудиторіями,
орієнтованими на масові потреби, до комунікацій
вузькоспеціалізованих з нішевими аудиторіями,
орієнтованими та індивідуальні потреби.
Сучасна ситуація на художньому ринку також характеризується тим, що, з одного боку, аудиторія
стає все спеціалізованішою, а з іншого – нові маркетингові технології дозволяють продавати художній
продукт на новому рівні. Тобто висока спеціалізація
споживання й гранично масовий підхід до продажів.
Єдину масову аудиторію заміняє безліч специфічних
нішевих аудиторій, що нині характеризує ринок культурних продуктів. І на цьому ринку існує широкий
діапазон нішевих, тематичних аудиторій і субкультур.
Технологія брендинга стає найважливішим засобом просування художнього продукту на сучасному арт-ринку, де діють ті ж самі закони, що й при
просуванні споживчих торговельних марок. Технологія брендинга в мистецтві «реанімує» автора,
смерть якого проголосив постмодерн. І пов’язано
це, перш за все, з поширенням ринкових відносин у
сфері художньої культури, для яких характерні великі інвестиції в ім’я та його ефективний подальший продаж. Але це радше не реальний, а «віртуальний» автор і «віртуальне» ім’я, «симулякр»,
створений в образно-символічному комунікативному полі засобами реклами.
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та їхні ікони в Словаччині (св. Івана Хрестителя, свв. Петра та Павла, св. Луки, св. Юрія, свв. Козми та Даміяна,
свв. Кирила та Мефодія). У статті йдеться про вибрані
патроцінії церков, їхні ікони та процеси, поєднані з розмежуванням двох культурних масивів – «Slavia latina» та
«Slavia byzantina». Частково вказано й на проблему втрати
національної та релігійної ідентичності руського/українського населення Східної Словаччини, що віддзеркалилося й у змінах патроцініїв та мистецьких уподобань (перевага в іконопису ХІХ –початку ХХ століття західних академічних взірців) та латинізації релігійного життя.
Ключові слова: церкви, візінтійський обряд, патроцінії, ікони, Словаччина, св. Іван Хреститель, свв. Петро та
Павло, св. Лука, св. Юрій, свв. Козьма та Даміян, свв. Кирило та Мефодій.
Ґрешлик В. Патроцинии храмов византийского
обряда и их иконы в Словакии (св. Иоанна Крестителя,
Св . Петра и Павла, св. Луки, св. Юрия, свв. Козмы и Дамияна, свв. Кирила и Мефодия). В статье речь идет о избранных патроциниях церквей, их иконы и процессы, объединенных с разграничением двух культурных массивов –
«Slavia latina» и «Slavia byzantina». Частично указано и на
проблему потери национальной и религиозной идентичности руского / украинского населения Восточной Словакии, что отразилось и в изменениях патроциниив и художественных вкусов (превалирование в иконописи ХIХ ‒ начала ХХ века западных академических образцов) и латинизации религиозной жизни.
Ключевые слова: церкви, византийский обряд, патроцинии, иконы, Словакия, св. Иоанн Креститель, свв.
Петр и Павл, св. Лука, св. Юрий, свв. Козьма и Дамияна,
свв. Кирилл и Мефодий.
Vladislav Grešlik. Patronages of Churches of Byzantine
Rite and Their Icons in Slovakia (St John the Baptist, Sts
Peter and Paul, St Luke, St George, Sts Cosmas and Damian,
Sts Cyril and Methodius). The article relates to the selected
titulature of the churches of Byzantine rite and their icons at the
intersection of «Slavia latina» and «Slavia byzantina». The
gradual latinization is leading to some changes of patronages of
churches of the Catholic church of Byzantine-Slavic rite in Slovakia. The article demonstrates the process that happens within
Slovakia and territories of church administrative units of neighboring countries, including an attempt of its reasoning. In the
article, the methods of statistical comparison of individual Greek
Catholic dioceses of Carpathian and Subcarpathian regions and
studying of historical church documents were used. Due to the
change of patronages, a composition of icons in the system of an
iconostasis changes inevitably and we can observe that the
amount of traditional icons of the Mukachevo’s/ Preshov’s diocese of saints is reducing, too. Latinization of the ByzantineSlavic Church in Slovakia – the language of a liturgy and
relevant church books, church singing with instrumental music
come along with the changes of patronages and their icons.
Keywords: churches, Byzantine rite, patronages, icon painting, Slovakia, St John the Baptist, Sts Peter and Paul, St Luke, St
George, Sts Cosmas and Damian, Sts Cyril and Methodius.
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Постановка проблеми. На стику двох великих
культурних пластів – «Slavia latina» та «Slavia byzantina» не раз доходить до цікавих переплетень,
взаємних впливів та збагачень в різноманітних галузях мистецтва. Інколи навіть доходить до того,
що об’єкти латинського обряду переходять в користування візантійського і навпаки. Як, наприклад,
ужгородський єзуїтський [27] та пряшівський міноритський [26:54] храми стали греко-католицькими катедрами, маріє-повчанська ікона Богородиці 1675 р. [17:128] знаходиться на бічному вівтарі
віденського Стефансдому.
Закономірні стосунки все ж таки відмінних проявів матеріальної та духовної культур торкаються
також пам’яток іконопису та процесів, які проходили на території нинішньої Словаччини. Якщо їх
досліджувати тільки з територіальної точки зору,
то можна дійти висновку, що, наприклад, як в 1968
році писав Карол Вацулік, тодішній директор Словацької національної галереї в Братиславі, «іконописна творчість виникла на території та для території Словаччини як складова частина її власної
мистецької традиції» [9]. Цю тезу розвивали декотрі словацькі автори і впродовж наступних років
[12; 28]. Аналогічне трактування, але з іншої сторони, з точки зору мадярської культури, доповнене
молдавськими впливами, знаходимо в угорських
публікаціях останніх двох десятиліть [17]. Виходячи з наших досліджень [3] можна стверджувати,
що все навколо іконопису Словаччини, а передусім
її східної частини, набагато складніше. Але не так,
щоб не можна було встановити джерела його походження та імпульсів розвитку починаючи ХV століттям – передусім Перемиську єпархію (спочатку
православну, згодом греко-католицьку). Стосується це й патроцініїв церков та їхніх ікон на теренах
досліджуваної території.
На патроцінії храмів Словаччини почали звертати увагу відносно недавно [6]. Перші вагомі публікації стосувалися тільки об’єктів Католицької церкви, включно з парафіями візантійсько-слов’янського обряду (т. зв. греко-католицьких), що стало на
перешкоді виокремлення цих пам’яток та явищ, які
відносяться до пласту «Slavia byzantina», або ще
точніше – до української культури [10; 11; 13; 31].
В останніх роках подібний підхід, де майже всі кириличні пам’ятки презентуються й наголошуються
майже виключно як словацькі (ніби вони жодним
чином не належать до спадщини місцевого українського населення), можна спостерігати в численних фундаментальних монографіях та статтях працівників Словацької академії наук, передусім Славістичного інституту ім. Яна Станіслава САН. На жаль,
такі пам’ятки досі недостатньо або зовсім не вивчені українськими авторами.
Вступні дослідження патроцініїв церков візантійсько-слов’янського обряду Словачини та їхні
ікони були вже частково опрацьовані та опубліковані [4; 5; 33]. Тому мета наступних рядків – доповнити існуючі статті менш фреквентованими патронами церков, які так само є свідоцтвом довготривалої приналежності приграничних з сучасними Ук-
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раїною та Польщею теренів Східної Словаччини до
традицій, що поєднуються спочатку передусім з
давньою Перемиською єпархією (варто підкреслити, що посередництвом неї – з Київською митрополією) та континуїтетом її візантійсько-слов’янської
традиції і лише пізніше, з часу виникнення Мукачівської єпархії, ‒ з новим церковним центром, підпорядкованим католицькій єрархії Угорщини.
За цілком ймовірним припущенням, у всіх місцевостях, де в історичних документах ХIV-ХVII століть згадується «батько» (batyko) – православний
священик чи дерев’яний храм [29; 30], мали б стояти вівтар та вівтарна перегородка з хоча би мінімальною кількістю ікон та інших предметів, необхідних для проведення літургійних обрядів. На відміну від сіл південно-східної Польщі, звідки походить найбільше давніх українських ікон, в підгірських лемківських населених пунктах Східної Словаччини збереглося непорівняно менше храмових
та інших ікон основного – намісного ряду іконостаса. Причини цього явища можна бачити, зокрема, в
інтенсивній побудові мурованих церков, що замінювали дерев’яні споруди особливо з кінця ХVIII століття. В рідкісних випадках декотрі давніші ікони
перенесли в новий об’єкт, а решту з них за церковними правилами закопували або спалювали. Не
менш нищівними були й дві світові війни та численні регіональні збройні заворушення та лихоліття в попередніх століттях та й недбале ставлення
священиків та церковних громад до давніх пам’яток через нерозуміння їхнього значення для сьогодення. І в не останній мірі відчувався брак фахових
установ, котрі б на належному рівні займалися збереженням ікон так, як це завдяки митрополиту
Андрею Шептицькому робили понад сто років
тому у Львові, а в міжвоєнний період ‒ і в інших
містах Галичини.
Кількісні показники по фреквенції та змінах патроцініїв церков Східної Словаччини в статті наводимо за шематизмами Пряшівської [20; 21; 24; 25]
й сусідніх єпархій та оглядовими науковими працями про церковне будівництво та титулатуру церков [36; 37; 38]. Оскільки історично храми візантійсько-слов’янського обряду зосереджені виключно
на теренах Східної Словаччини (нинішні Пряшівський та Кошицький самоуправні краї), будемо їх
порівнювати з відповідними адміністративними
одиницями Греко-католицької Церкви історичних
Мукачівської [23], Перемиської [18], Львівської та
Орадейської єпархій [19] й Апостольської адміністрації Лемківщина [39].
Церкви та ікони св. Івана Хрестителя. Найдавніша церква св. Івана Хрестителя знаходиться в с. Кальна Розтока (1750 р., дерев’яна, в «кожусі») [16:53].
Якщо намісні ікони Богородиці Одигітрії та Христа
Пантократора можна віднести до малоберезнянського кола пам’яток й точно датувати на основі вкладних написів (на останній іконі виведені слова: CÈ±
ÈÊWHÛ BTOPÈÖÅÞ QÊÐAØÅÍÛ. ÖÐÊÂÈ ÊÀËÍ¤ÍCÊÈÞ ÁÃÓ ÑËÀÂÀ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÁÎËØÀ¤. ÈCÏÈÑÀØÀC± ÂÎ ÎÁÈÒÅËÈ ÌËÎÁÅÐÅÇÍÈÊÎÉ ÐÊU
ÁÆ± À£ÎÃ (1773), також ікону св. Миколая (1802),

Св. Іван Хреститель з історією.
Друга третина ХVII ст. Східна Словаччина.

Св. Іван Хреститель. Близько 1750 р. Кальна Розтока.
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то храмовий образ разом з «риботицького» письма
рядом свят та Деесісом належать ще до середини
ХVІІІ століття. Цікаво, що на антепендіумах другої
половини ХVІІ століття під іконами Богородиці та
Христа повторюються народного письма парні
зображення свв. апостолів Петра та Павла.
Після створення Пряшівської греко-католицької
єпархії (1818 р.) св. Іван Хреститель став патроном
катедрального храму в Пряшеві (тут треба відзначити, що на початку 30-х років ХІХ століття в Пряшівській єпархії було вісім церков з таким або подібним патроцінієм – Собором, Зачаттям, Народженням або Усікновенням св. Івана Хрестителя,
зате в Мукачівській не було жодної церкви, так само, як в інших єпархіях: пізнішій Гайдудорозькій [1],
в Орадейській на 1828 рік була тільки одна, причому в Перемиській – 24).
Хоча в офіційних публікаціях єпархії наводиться
1430 рік як час побудови храму [25:127], то сучасний план та орієнтацію він отримав аж в середині
ХVІІІ століття, коли вівтар храму монастиря міноритів був перенесений до західної частини нави,
а головний вхід з вулиці опинився на сході. Пристосування інтер’єру до потреб східного обряду
настало за єпископа Йосифа Ґаґанця в 1846 році.
Невдовзі був намальований також іконостас [26:
54], який повністю відображає тогочасні офіційні
смаки церковної єрархії, цілковито в цьому відношенні залежної від західного, передусім італійського, та столичного австрійського мистецтва. Адже як інакше назвати те, що Богородиця намісного
ряду є спрощеним дзеркальним переверненням
ренесансної картини Рафаеля «Сікстинська Мадонна» (аналогічне використання цього авторитетного в академічних колах художника використане й в
іконостасах Покровської цекви в с. Луків – в 1890 р.
малював Павло Богданьський з Добромиля, та
церкви св. Луки в с. Курів, ХІХ ст.).
Храмова ікона Івана Хрестителя своєю іконографією так само наслідує західну мистецьку традицію.
Про використання набагато давніших взірців
свідчать дві невідомого місцепоходження ікони
Івана Предтечі – Ангела пустині, що зберігаються в
державних галереях Словаччини. Перша з них, датована ХVII століттям, експонується в Оравській
галереї м. Долни Кубін [12:32]. За стилістикою, де
переважає виразна площинність з підкресленим
контурним рисунком, вона близька низці ікон другої половини ХVII століття з церков Східної Словаччини [28:201-208], а за іконографією – також
українським іконам Польщі [7: іл. 64]. Друга – св. Іван
Предтеча з історією (Шариська галерея, м. Пряшів)
є складовою частиною групи ікон з клеймами, існування яких на західних теренах їхнього поширення, в тому числі й Словаччини, спостерігаємо на
відміну від інших поствізантійських культурних
пластів (наприклад, Балкан чи Росії) лише до початку ХVIIІ століття.
На восьми клеймах по боках середника зображено зліва: «Різдво св. славного пророка Предтечі
Крестителя Господня Іоанна», «Втеча Єлісавети
перед Іродом», «Архангел Гавриїл відпроваджує
76

Свв. Петро та Павло. Початок ХІХ ст. Бардіїв.

Церква свв. Петра та Павла. 1901 р. Бардіїв.
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молодого Івана в пустиню» та «Хрещення вірних в
ріці Йордан»; справа, також зверху вниз, знаходяться: «Св. Іван Хреститель забороняє Іроду взяти
жінку брата свойого Пилипа», «Спекулатор приносить голову св. Івана Хрестителя на полумискові», «Спекулатор відсікає голову св. Івана Хрестителя», «Учні несуть труну з тілом Івана Хрестителя».
Саме на основі лінгвістичного аналізу відносно
розлогих текстів під окремими клеймами можна
би було конкретніше встановити мовний і таким
чином культурний ареал, звідки походив автор написів чи іконописець. Під словом «спекuлаторъ» (з
латинського «speculator» = 1. розвідник; 2. ординарець; 3. тілохранитель, охоронник) слід розуміти:
«сторож, палач (Марк. 6, 27), тілохранитель імператора, виконував смертну кару по особистому наказу імператора» [34:648]. За Ф. Любкером, спекулатори – це були члени відбірного загону преторіанців, назначені служити при володареві, використовували їх також при стратах [14:1099; 35:1308]. Цікаві на іконі й побутові деталі часу намалювання
ікони – частини одягу, меблі, посуд, зброя, скрипка.
Протягом століть не раз доходило до змін патроцініїв. У с. Ґерлахів біля Бардієва в 1845 року після зведення нової церкви патроціній св. Івана Хрестителя змінили на св. архангела Михаїла [21:26].
Церкви та ікони свв. Петра та Павла. Церкви з
патроцінієм свв. Петра та Павла в Східній Словаччині доволі пізні. Адже найдавніший такий храм в
с. Хим (Chym) з 1335 року, первісно католицький,
використовується церквою візантійського обряду
значно пізніше. З шести церков в 1833 році чотири
були на південній території нинішньої Східної Словаччини, де переважало мадярське або словацьке
населення. І лише дві з них (Камйонка – 1790 р., Звала – 1795 р.) знаходяться в руських селах. Згодом,
найбільше вже в ХХ столітті, до церков з таким патроцінієм приєдналося декілька інших парафій, де,
знов таки, після побудови нового храму поміняли
попередній патроціній на свв. Петра та Павла (Валашківці – з Миколая, перед 1857 р.; Стебник – з Параскеви, 1886 р.; Машковце – з Миколая, 1892 р.; Вишня Яблінка – з Миколая, 1923 р.; Банське – з Василія, 1930 р.; Нова Полянка – з Параскеви, 1937 р.;
Матисова – з архангела Михаїла, 1973 р.). Як видно,
процес заміни патроцініїв був затяжним й проходив в умовах відкритої чи повзучої мадяризації та
словакізації не лише церкви, але й руського/українського населення.
Відповідно до нових церковних споруд були створювані й комплекси ікон. Самозрозуміло, вони намальовані виключно за латинськими взірцями. А
ікони, що були в попередніх за часом церквах, просто збереглися тільки винятково.
Церкви та ікони св. Луки. Набагато давнішою
за патроцініум свв. Петра та Павла (і за збереженими іконами) була титулатура св. апостола Луки.
Незабаром після виникнення Пряшівської єпархії
(1833) було сім церков св. Луки. В тому ж часі Перемиська єпархія мала п’ять таких храмів (всі – виключно в західній частині Лемківщини, таке ж число зареєстровано й в 1936 р.). Збігом обставин ана-

Св. Лука. 1638 р. Трочани.

Св. Лука. 1790 р. Брежани.
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логічну ситуацію, як і при титулатурі св. Івана Хрестителя в Мукачівській єпархії та на її теренах
створених нових єпархій – Орадейської та Гайдудорозької, спостерігаємо й при храмах св. Луки – нема тут ні одного, так само, як в римокатолицькій
Кошицькій архієпархії (якщо не рахувати в с. Брежани, де появився такий патроціній завдяки переходу місцевих віруючих до католицизму після насильного запровадження православізації грекокатолицької церкви в 1950 р.) [15].
Найдавніша, та ще й датована храмова ікона св. Луки – в с. Трочани (ÀÕËÈ – 1638 р.) [3:22]. В останньому часі з автором цієї ікони українські науковці Марія Гелитович та Кость Маркович поєднують низку
дальших пам’яток західноукраїнських ікон, які завдяки ним виходять з анонімності (за нещодавну
подану мені інформацію висловлюю їм щиру подяку). Сидяча за столом фігура апостола з Євангелієм,
яке він пише, своїм формальним рішенням та детальністю опрацювання зображень, особливо драперії,
дуже близька до ілюмінацій рукописних книг. З кінця
наступного століття збереглися напівфігурні ікони
св. Луки в с. Брежани (церква зведена в 1727 р.) в
іконостасі 1790 р. та в с. Криве, де цю ікону, як
свідчить художнє рішення композиції, виконав, мабуть, той самий майстер або хтось з його кола.
У с. Андрійова, де значилася давня парафія [20:
66], в 1893 році на місці попереднього дерев’яного
храму св. Луки побудували муровану церкву Покрова [22:79].
Церкви та ікони св. Юрія. Церкви св. Юрія в
Пряшівській єпархії – поодинокі, адже були лише в
с. Нижня Словінка на Спиші та с. Ялова на півночі
Земплина. Але в інших місцевостях збереглися ікони, які колись були храмовими, що дуже правдоподібно.
У церкві св. Юрія в с. Ялова знаходиться стандартний іконостасний комплекс, але він явно перенесений з іншого храму, бо своїми розмірами ні
шириною, ні висотою аж ніяк не вписується в існуючу церкву. Дві крайні ікони іконостаса, св. Миколай та св. Юрій, взагалі розміщені на бічних стінах
нави напроти себе, ряд празників прикріплений в
західній частині нави над входом, ікона Таємної вечері окремо висить на південній стіні, а пророкам
наразі ще не визначене їхнє місце в храмі. Взагалі,
збережені тут і поєднані в одне ціле різного часу
ікони – типове явище в подібних церквах. Предели
– Покров, свв. Петро та Павло, св. Василій (якого
невідомо чому названо Христом Архієреєм [16:46]) та
св. Миколай кінця ХVII століття разом з трохи пізнішими, найбільш ймовірно 1710-1720 рр. (до такого датування схиляє нас порівняння із стилістикою ікони св. Миколая з пределою свв. Антонія та
Теодосія Печерських з с. Нижня Писана, де вкладний
напис містить дату 1713 – À£Ã² з ім’ям Якова, мещанина риботицького, який C²Þ ÐÎÁÎÒÎÓ BÛCÒÀBÈË [32:30]) та намісним й апостольським рядами, належать до одного кола пам’яток не лише
нинішньої Словаччини, але й Польщі та України.
На храмовій іконі св. Юрій великомученик традиційно зображений як вершник на білому коні,
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що невимушено, списом в одній руці вбиває змія.
На цю дію з віддалі дивляться принцеса під замком
та королівська пара з благословляючим Христом
Емануїлом у верхній частині композиції. Близька
за часом колись храмова ікона св. Юрія була знайдена в церкві св. архангела Михаїла в с. Новоселиця недалеко українського кордону [28:216]. Трапляються й незвичні через ромбоїдну дошку ікони
XVII століття [28:206, 207; 8], але відомості про їхнє
розміщення в інтер’єрі церкви не збереглися.
Церкви та ікони свв. Козьми та Даміяна. У
рамках досліджуваного ареалу найбільший відсоток церков свв. Козьми та Даміяна із загальної
кількості храмів упродовж двох століть був у Пряшівській єпархії – 8,26% в 1833 році, та в 2008 році
їх стало лише 3,94%, хоча загальне число таких
церков знизилося тільки з 26 до 20. Так само й тут,
коли занепала споруда церкви, як правило дерев’яна, і зводили нову, муровану, патроціній звикли
міняти (наприклад в с. Лютина [2]). Як і у випадку
з використовуванням патроцініумів св. Івана Хрестителя, св. Луки та св. Іллі територія нинішньої Пряшівської архієпархії більше поєднана з Перемишлем чи
Лемківщиною, як єпархіями, з котрими була тисячу
років в одній державі. В Мукачівській єпархії була
тільки одна церква – в с. Башковце (біля м. Собранці),
що нині належить до Словаччини.
З храмових ікон свв. Козьми та Даміана варто згадати ікону 1736 року з с. Венеція, яка належить пензлю Андрія Ґаєцького з бардіївської родини малярів.
Церкви та ікони свв. Кирила та Мефодія. Здавалось би, що де ще шукати такий патроціній, як не
в краях, про які дехто твердить, ніби їхнє населення свого часу охрестили саме святі рівноапостольні
брати. Але коли подивитися на ситуацію в історичній Мукачівській єпархії, то на 1833 рік не було на
її території ні одного такого храму (!). Аналогічна
картина була тоді і в Перемиській єпархії. У Східній
Словаччині перша церква свв. Кирила та Мефодія
появилася в с. Подпроч (регіон Спиш) в 1882 р. (ще
в 1833 р. там була ц. Різдва Богородиці). У рамках
всієї переважно католицької Словаччини храми
свв. Кирила та Мефодія почали виникати передусім в міжвоєнний період ХХ століття, що часом
кон’юнктурно поєднане головним чином з національним піднесенням після створення самостійної
Чехо-Словаччини. Відповідно, тим самим часом датовані й перші їхні ікони, бо, на відміну від декотрих балканських країн, тут довгі роки не було для
поширення поєднаного з Візантією патроцініума
сприятливого підґрунтя.
Висновки. Досліджувані патроцінії та ікони церков візантійсько-слов’янського обряду в Словаччині, зокрема її східної частини, мають довгі століття
більше спільного з Перемиською єпархією, ніж з окремими частинами історичної Мукачівської єпархії,
тим більше з латинськими Еґером або Естерґомом.
Свідоцтвом цього є не тільки те, чи присутні або ні
конкретні патроцінії, але й іконопис та літургійні
книги – найчастіше західноукраїнського походження
(Перемишль, Львів, Почаїв). Самозрозуміло, ця теза
вимагає дальших інтердисциплінарних досліджень.

Апсида церкви свв. Кирила та Мефодія. Стропків.
(Всі знимки автора)

79

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

80

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

ЛІТЕРАТУРА
1. A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli
Kormányzóság Schematizmusa. – Pécs: 1982. – 256 s.
2. Borza, P. Niekoľko poznámok k zaniknutému chrámu
sv. Kozmu a Damiána v Ľutine / Peter Borza // Theologos.
Teologická revue. Theological Revue. – Prešov, 2012, č. 2. – S.
185-197.
3. Grešlík V. Ikony 17. storočia na východnom Slovensku
/ Vladislav Grešlík. – Prešov: Akcent print, 2002. – 100 s.
4. Grešlík V. Patrocíniá a ikony Bohorodičky na východnom Slovensku / Vladislav Grešlík // Peter Žeňuch / Peter
Zubko (eds.). Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska.
– Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014. –
S. 69-83.
5. Grešlík V. Patrocíniá chrámov byzantského obradu na
Slovensku a ich ikony / Vladislav Grešlík // XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov.
Ed. Peter Žeňuch. – Bratislava: Slovenský komitét slavistov –
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 171-193.
6. Hudák J. Patrocíniá na Slovensku (súpis a historický
vývin) / Ján Hudák. – Bratislava: Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied, 1984. – 463 s.
7. Ikona karpacka. Teksty naukowe Jerzy Czajkowski /
Romualda Grządziela / Andrzej Szczepkowski. Redakcja naukowa Jerzy Czajkowski. – Sanok: Muzeum budownictwa
ludowego, 1998. – 192 s.
8. Ikona sv. Juraja. Режим доступу: http://www.webumenia.sk/ web/guest/detail/-/detail/id/SVK:SNG.O_6187/
Nezn% C3%A1my%20ikonopisec (дата звернення 15.03.
2015). – Назва з екрана.
9. Ikony na Slovensku. Katalóg výstavy. Úvod: Karol Vaculík. Komisár výstavy a autor textu katalógu: Štefan Tkáč. –
Bratislava: SNG, 1968.
10. Judák V. Katalóg patrocínií na Slovensku / Viliam Judák / Štefan Poláčik. – Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009.
– 476 s.
11. Judák V. – Poláčik Š. Komplexná analýza patrocínií
Slovenska / Viliam Judák / Štefan Poláčik // Historia Ecclesiastica. – 2011. – Č. 2. – S. 41-66.
12. Keleti M. Ikony 16.-18. století na Slovensku / Magda
Keleti. – Praha: Národní galerie, 1984. – 55 s.
13. Krištof J. Mariánske patrocíniá v Košickej arcidiecéze
s osobitným zreteľom na patrocínium Sedembolestnej/Bolestnej Panny Márie / Jozef Krištof // Peter Žeňuch / Peter
Zubko (eds.). Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska.
– Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014. – S.
56-68.
14. Lübker F. Reallexikon des classischen Alterthums für
Gymnasien / Friedrich Lübker. Sechste verbesserte Auflage.
– Leipzig: Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1882. – 1291 S.
15. Patrocíniá kostolov Košickej arcidiecézy. Режим
доступу: http://schematizmus.rimkat.sk (дата звернення
15.03.2015). – Назва з екрана.
16. Pavlovský F. Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku. Humenné, okolie a iné / František Pavlovský. – Prešov: PETRA, n. o., 2008. – 144 s.
17. Puskás B. A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. – Budapest: Hagyomány és megújulás / Bernadett Puskás. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola – Magyar Képek Kiadó, 2008. – 320 p.
18. Schematismus Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco
Catholicae Premisliensis pro Anno Domini M.D.CCC.XXXI.
Premisliae, 1830. – 229 p.
19. Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis Graeci-Ritus Catholicorum pro Anno a Christo Nato MDCCCXXVIII. – Magno Varadinі, 1828. – 120 p.

20. Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Eperiessiensis, pro Anno Domini M.D.CCC.XXXIII.
– Eperiessini, 1833. – 160 p.
21. Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Eperiessiensis, pro Anno Domini 1884. –
Eperjesini, 1884. – 160 p.
22. Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Eperiessiensis, pro Anno Domini 1898. –
Eperjesini, 1898. – 352 p.
23. Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkacsiensis. Pro Anno a Christo Nato
M.D.CCC.XXXIII. – Cassoviae, s. a. – 226 p.
24. Schematizmus Gréckokatolíckeho biskupstva 1994. –
Prešov: Gréckokatolícke biskupstvo, 1994. – 188 s.
25. Schematizmus Gréckokatolíckej Prešovskej metropolie 2008. – Prešov: Petra, 2008. – 560 s.
26. Sprievodca po historickom Prešove. Zostavil Peter
Švorc. – Prešov: Universum, 1997. – 116 s.
27. Terdik Sz. Coexisting Traditions: The Conversion of
the Jesuit Church of Uzhgorod into a Greek Catholic Cathedral / Szilveszter Terdik // Annales Universitatis Apulensis.
Series Historica 18/I. Sacred Space in Central and Eastern
Europe from Middle Ages to the Late Modernity: Birth, Function, and Changes. Eds. Daniel Dumitran / Ileana Burnichioui.
– Alba Julia: Editura Mega, 2014. – P. 95-114.
28. Tkáč Š. Ikony 16.-19. storočia na severovýchodnom
Slovensku / Štefan Tkáč. – Bratislava: Tatran, 1980. – 280 s.
29. Uličný F. Dejiny osídlenia Šariša / Ferdinand Uličný. –
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. – 517 s.
30. Uličný F. Dejiny osídlenia Užskej župy / Ferdinand
Uličný. – Prešov: FF v Prešove, UPJŠ v Košiciach, 1995. – 354 s.
31. Zubko P. Mariánske sviatky latinskej cirkvi s prihliadnutím na územie Slovenska / Peter Zubko // Peter Žeňuch /
Peter Zubko (eds.). Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV,
2014. – S. 22-55.
32. Ґрешлик В. Ікони українців Східної Словаччини
ХVIII століття. Кілька уваг до співіснування традицій і
іновацій в іконопису периферії / Владислав Ґрешлик //
Пам’ятки культури. Історія та культура. Науковий часопис. – 2005. – Ч. 1 (146). – С. 24-39.
33. Ґрешлик В. Патроцінії церков візантійського обряду в регіоні Карпат та їхні ікони / Владислав Ґрешлик
// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту:
«Ерделівські читання» (Ужгород, 13-14 травня 2013 р.) /
Ред. кол.: І. І. Небесник та ін. – Ужгород: Ґражда, 2013. – С.
125-132. (Стаття містить бібліографію публікацій автора
про найчастіші патроцінії та їхні ікони)
34. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь / Григорій Дьяченко. – М.: Типографія Вильде, 1900.
– 1120 с.
35. Любкер Ф. Реальный словарь классическихъ древностей / Фридрих Любкер. – С.-Пб.: Изданіе Общества
классической филологіи и педагогики, 1885. – 1550 с.
36. Сирохман М. Церкви України. Закарпаття / Михайло Сирохман. – Львів: Мс, 2000. – 880 с.
37. Слободян В. Посвяти церков Холмської єпархії /
Василь Слободян // Християнські культи в Україні. Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря
Студійського Уставу. Вип. 2. – Львів, 2000. – С. 93-96.
38. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія.
– Львів: ІV, 1998. – 864 с.
39. Шематизм греко-католицького духовеньства Апостольскої адміністрації Лемковщини. – Львів, 1936. – 177 с.

12.
81

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

УДК 7.04:27-523.47-526.62(477.8)
Мар’яна ПЕЛЕХ,
кандидат мистецтвознавства,
асистент кафедри дизайну Львівського
лісотехнічного університету,
м. Львів, Україна
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Пелех М. І. Розвиток символіки та іконографії у пределах іконостасів Галичини XVII-XVIII ст. У статті розглядається розвиток символіки та іконографії у пределах
іконостасів Галичини XVII-XVIII cт. Відзначено, що тематика аналізованих композицій пов’язується з іконографією намісних ікон. Виявлено, що на цій іконографічній
основі з’явилися оригінальні твори національного живопису. Поява старозавітних сюжетів відповідає характеру і головним тенденціям окресленого історичного періоду, одним з важливих проявів якого стало широке
звернення до європейської культури. Окрема увага приділяється виявленню самобутніх рис, розвиток та джерела іконографії тих творів.
Ключові слова: предели (цокольні ікони), Галичина,
ікона, іконопис, іконографія, старозавітна символіка.
Пелех М. И. Развитие символики и иконографии цокольного ряда иконостасов Галичины XVII-XVIII вв. В статье
рассматривается развитие символики и иконографии цокольного ряда иконостасов Галичины XVII-XVIII вв. Отмечено, что тематика рассматриваемых композиций связывается с иконографией наместных икон. Выявлено,
что на этой иконографической основе появились оригинальные произведения национальной живописи. Появление ветхозаветных сюжетов соответствует характеру
и главным тенденциям данного исторического периода,
одним из важных проявлений которого стало широкое
обращение к европейской культуре. Особое внимание
уделяется выявлению самобытных черт, развитие и источники иконографии тех произведений.
Ключевые слова: пределы (цокольные иконы), Галичина, икона, иконопись, иконография, ветхозаветная
символика.
Pelekh M. I. Predelle of the iconostases from Halychyna
of the 17-18th cc. The development of the symbolics and
iconography. In this article considered development of the
symbolics and iconography on the predelle of 17-18th cc.
iconostases from Halychyna. It was noted that the subject of
the analyzed compositions was connected with the iconography of the bottom tier icons. Besides, the mentioned compositions became a source for original works of the national
painting. The appearance of the Old Testament subjects
corresponds to the main trends of that historical period,
which characteristic feature became a wide appeal to the
European culture. The great attention has been paid to
sources of that iconography and its development as well as
revealed specific features in the Holy Mother’s and the Jesus
Christ’s images. The suggested topic deserve to be continued
as a profound research within the problems of peculiarities
of iconography in the 17-18th cc. iconostasis of Halychyna.
Keywords: Predelle (socle icons), Halychyna, icon, icon
painting, iconography, the Old Testament symbolics.
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Постановка проблеми. Цокольні ікони іконостасних комплексів XVII-XVIII ст., які збереглись у
храмах Галичини, і досі ще не отримали належного
наукового опрацювання й атрибутування. Ікони
становлять неабияку цінність для формування
більш повного й об’єктивного уявлення про особливості розвитку мистецтва Західної України, в
якому втілилися інноваційні трансформації давньої духовної культури краю. На початку XVII ст.
структура високого іконостаса була вже сформована і являла собою багатоярусний іконостас, з чітким горизонтальним членуванням ярусів-брусів
для розташування ікон. Різниця полягала у концепції, іконографічному наповненні образних сюжетів літургійного таїнства, на які впливав замовник – православні братства міщан, монастирські
згромадження, сільські громади. У тому часі традиційний для минулого століття чотириярусний іконостас зазнав деяких суттєвих змін: в іконостасі
з’являються предели, що за змістом пов’язувались
із іконою у намісному ярусі.
Розвиток іконографії сюжетів в іконостасному
мистецтві відбувався у тісному взаємозв’язку із нововведеннями в Літургійний канон, що пов’язано з
історичними обставинами, пожвавленням торговоекономічних відносин краю, розвитком світських
жанрів мистецтва – портретного, історико-батального, пейзажного; зацікавленням літературними
джерелами, що пов’язано з поширенням книгодрукування. Значний вплив на розвиток іконографії
сюжетів мало західноєвропейське мистецтво. Тими
ж причинами пояснюється розширення тематики
сюжетів іконографічного складу іконостаса невідомими у попередній добі композиціями.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблематику розвитку сюжетів у цокольних ярусах українських іконостасів досліджували С. Таранушенко [6:147; 163], В. Свєнціцька [8], на іконографію окремих сюжетів у цих ярусах звертали увагу о. Володимир Ярема (Патріарх Димитрій) [11],
В. Александрович [1], Л. Тимків [7], Р. Зілінко [2:36]
та інші науковці. Дослідники стверджували, що тематика цокольних ікон розвивала та доповнювала
ідею намісних ікон, була немов її змістовним продовженням. Загалом джерела іконографії та розвиток сюжетів у цокольних ярусах в українських іконостасах XVII-XVIII ст. залишаються все ще малодослідженими.
Мета статті – з’ясувати художньо-образне наповнення цокольних ярусів іконостасів Галичини XVIIXVIII cт., зміни іконографії та стилістики, розглянути теологічне обґрунтування зображення сцен, виявити основні тенденції розвитку, проаналізувати
та систематизувати притаманні риси для ікон цокольного ряду іконостасів та провести порівняльні
дослідження предельних ікон в іконостасах Галичини даного періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
початку XVII cт. в українських іконостасах предели
були двох видів – орнаментальні або сюжетні. В повністю збережених пам’ятках – П’ятницькому у Львові (1610-ті рр.), Святодухівській Рогатина (1650 р.),
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П’ятницькому у с. Крехів (1688-1689 рр.), Різдва
Христового із с. Скварява Нова (1697-1699 рр.) (Національний музей у Львові ім. [митрополита] Андрея Шептицького – далі НМЛ) представлені лише
орнаментальні предели, вони розташовувалися під
намісними іконами. Це – декоративно-орнаментальні предели, які імітують золототкані парчеві тканини, якими. можливо, завішувались нижні ікони,
або високі цоколі у XV-XVI ст. [8:70]. На наш погляд,
ця традиція також була присутня і у давніх цокольних партій настінних розписів у святилищах та нефах
мурованих храмів, які існували і у розписах інтер’єрів у дерев’яних церквах XVII ст., один із зразків
збережений у Воздвиженській церкві у Дрогобичі.
Предели із сюжетним змістом відомі від середини XVII cт. (іконостас церкви Преображення Господнього у с. Смолин (XVII cт.), іконостас церкви св.
Йоана Предтечі в с. Дністрику Головецькому (1653 р.)
та собору Архистратига Михаїла у с. Волі Висоцькій
(ікони цокольного ярусу датовані 1655 р.). Давньою традицією не було встановлено, що саме належить зображувати на цих місцях, тому на пределах зустрічається значна різноманітність сюжетів.
Вони рідко повторювались, причому превалювали
візуальні оповіді зі Старого Завіту.
Винятковий приклад розвитку іконографії сюжетних ікон – іконостас XVII ст. Преображенської
церкви у Смолині. Під намісними іконами «Богородиця Одигітрія» та «Христос Учитель» у предельному ярусі біля входу у святая-святих – царських
воріт іконостаса, розташовані два образи шестикрилих вогняних серафимів – небесних сил, що є
«поставленими на межі земного та Небесного світів» і «славлять святість Бога» (Іс. 6, 7) [7]. Також в
цьому іконостасі, поруч із встановленням символічних зображень серафимів під іконою «Успіння
Богородиці» знаходиться один із ранніх зразків декоративної композиції – стилізована квітка граната.
Поширення ролі ісихаських ідей та монастирських культів призвело до популяризації житія печерських монахів Антонія і Феодосія та розвитку їх
іконографії. Впровадження в іконографічну програму в іконостасах Галичини постатей засновників Києво-Печерської лаври у ярусі предел під намісною іконою «Богородиця Одигітрія» в іконостасах: у Дністрику Головецькому, у Буневі, у Воздвиженській церкві у Дрогобичі, у церкві Зачаття
Йоана Хрестителя с. Переддвір’я (Яворівщина), в
іконостасі із Скиту Манявського (НМЛ). У цих іконах преподобні «Антоній та Феодосій Печерські»
зображені на повний зріст, із кодексами, у центрі –
стилізований храм Почаївської лаври. Угорі в хмарах – Богородиця в образі «Воплочення».
Іконографія сюжету доповнює зміст намісної
ікони «Богородиця Одигітрія», як заступниці та покровительки віруючих. Значне поширення цього
сюжету у храмах Галичини символізує спадкоємність традиції Київської держави ще перед кінцем
XVII ст., яку пов’язують з усвідомленням духовної
та культурної єдності Галичини з Києвом [8:161],
як об’єднавчого символу національної ідентичності на західноукраїнських землях та свідчення зро-

стання самосвідомості українців через інституцію
української Церкви. Згодом, із другої половини
XVII ст., тематика предельного циклу доповнюється
старозавітними, новозавітними темами, сюжетами
із Богородичних акафістів та оповідними композиціями, перейнятими із апокрифічних творів.
Як приклад, у пределах під іконою «Спас Учитель», встановлювали сюжети, які ідейно і тематично пов’язуються із образом Христа як засновника Церкви. Після Берестейської унії Українська
Церква стала як інституційна ланка для українців,
визначальником його ідентичності, із своєю галицькою церковною традицією. Тому в досліджуваному ярусі встановлювали символічні ікони, які
стосувалися Ісуса: «Передача ключів апостолу Петру» – із Старої Скваряви (1645–1687 рр.) (Львівський музей історії та релігії – далі ЛМІР), «Христос
навчає у храмі» – у Волі Висоцькій. Особливого поширення набула іконографія «апостоли Петро і
Павло» – у Дністрику Головецькому, у Воздвиженській церкві м. Дрогобича, у П’ятницькій церкві у
Буневі, відповідно із атрибутуючими ознаками –
ключами, відкритою книгою та мечем.
Із прообразів Ісуса Христа у предельних ярусах
іконостасів Галичини зустрічаються психологічновиразні сцени «Жертвоприношення Авраама» у
церкві Успіння Богородиці с. Кліцько (1674 р.), у Вознесенській церкві у Волиці Деревлянській (1680 р.)
та ін. В композиції у Волиці Деревлянській Іван Руткович за допомогою насиченого колориту підкреслив драматичний момент сюжету, який створений
на основі біблійної оповіді (Бут. 22, 1-9) та пов’язують із прообразом хресної жертви Ісуса Христа.
Рідкісним варіантом-прообразом іконографії Христа служить і наративна сцена «Воздвиження мідяного змія Мойсеєм» (іл. 1) в іконостасі Успенської
церкви у с. Мор’янці (1665 (?)). Мотивом композиції послужила старозавітна біблійна оповідь про
покарання євреїв за непослух Богові, коли євреї
після довгої подорожі пустелею почали нарікати
на Бога та на Мойсея. Тоді Господь послав на людей смертоносних змій, і багато з них загинули.
Згодом, перед ними для нагадування про Бога
Мойсей встановив відлитого ним мідного змія і
приладнав на палиці (Чис. 21, 8-9). Композиція ікони зображена на тлі пустельно-горбистого краєвиду та складається із декількох планів. Де-не-де розташовані шатра і всюди зображені люди, які обороняються від кусючих змій, що обвивають їхні тіла.
Посередині композиції величезний масивний стовбур із горизонтальною поперечкою (Т-подібної форми). Стовбур обвиває мідяна змія. Поруч стовбура
стоїть Мойсей, в його руці жердина, якою вказує на
мідяного змія. За Мойсеєм зображений його брат
Арон з довгою сивою бородою та іудеєм. У правій
частині композиції розміщена група іудеїв, одні з
яких вказують на мідяного змія, інші стоять навколішки, зі складеними у молитві руками. Їх погляди
звернені до жердини із змієм. Сцена «Воздвиження
мідяного змія Мойсеєм» також присутня і в іконостасі із Завадова (XVIII cт.). Спрощений сюжет цієї
сцени зустрічаємо у клеймі з обрамлення ікони
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«Воздвиження Чесного Хреста» у Богородчанському іконостасі Йова Кондзелевича та у Волиці Деревлянській.
Поширенню тем із Старого Завіту сприяв розвиток українського книгодрукування, як приклад –
«Труби на дні нарочития праздников…» (1674 р.)
та ін. Старозавітну композицію «Воздвиження мідяного змія Мойсеєм» у Мор’янцях, Завадові та ін.
іконостасах розміщену під бразом «Спас Учитель».
Мідний змій, поставлений Мойсеєм в пустелі на
жердині, пов’язують із прообразом – «Розп’яття
Христа». Про це говорить сам Ісус: «…як Мойсей
змія підняв у пустині, – так треба синові Чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього,
жив життям вічним» (Йо. 3, 14-15).
До рідкісних тем-прообразів Ісуса належить
ікона «Пророк Даниїл в ямі з левами», розміщена у
пределах іконостаса XVII-XVIII ст. у церкві Зачаття
Йоана Хрестителя с. Переддвір’я. Даний сюжет проілюстрований із книги пророка Даниїла, що описана у Старому Завіті (Дан. 6).
Прообрази святих та біблійні оповіді, пов’язані
із їхнім життям у східнохристиянській теології не
були новими та невідомими для українців, зокрема
біблійні сюжети «Неопалима купина», «Давид перед ковчегом», «Жертвоприношення Авраама» були використані і на метопах фризу екстер’єру Успенської церкви у Львові ще у кінці XVI ст. [4:87-88].
До іконографії Богородичних ікон із символічним змістом, відносяться сюжети «Неопалима купина» та «Сон Якова» вперше встановлених у додатковому ярусі іконостаса Успенської церкви у Львові
1631-1638 рр. (від 1767 р., за винятком залишених на
місці ікон страстей та трьох празників знаходиться у
церкві святих Кузьми і Дем’яна в с. Грибовичі неподалік Львова). Сюжет твору «Неопалима купина»
походить із пророцтв про прихід Месії (Вих. 3, 2-4).
Зображення цієї сцени присутнє у непоодиноких
графічних зразках західного мистецтва епохи середньовіччя, але без образу Богоматері, який замінений вписаним у вогняний ореол словом староєврейськими літерами – «Єгова».
У досліджених іконостасах XVII-XVIII ст. іконографію «Неопалима купина», яку пов’язують із Богородичною тематикою, розміщуватимуть у ярусі
предел під іконою «Богородиця Одигітрія» так, як
Іван Руткович застосував в іконостасі із Старої
Скваряви (ЛМІР) (іл. 2). В композиції зображено як
Мойсей серед отари вівців розв’язує взуття, а біля
нього лежить посох. Над терновим палаючим кущем у хмарах зображений ангел, який простягає
руку до Мойсея. Ця ікона вирізняється намаганням
відтворення місцевого краєвиду та типових українських рис характеру у ликах святих.
В іконі у збірці музею церкви Климента Папи у
Львові (XVIII ст.) (іл. 3), у терновому кущі – «Воплочення» зображений і ангел. Окрім відтворення українських етнічних рис у ликах святих тут присутні
фольклорні елементи та народна інтерпретація
трактування художнього образу (орнамент на шатах Богородиці та на одягу ангела). Саме таку композицію віднаходимо у граверному взірці із «Ака84

фістів» (1699 р.), виданих у Львові. У новозавітній
традиції образ купини сприймався як пророцтво
про Богоматір, «неопалимо» вмістивший в себе
вогняне єство Бога Сина та народження для світу
Богочоловіка Ісуса Христа. Ця ідея розвивалася в
піснеспівах, в тому числі в Акафістах Богоматері. Іконографія «Неопалимої купини» із «Воплоченням», започаткована в іконографії іконостаса Успенської церкви набула розвитку в українській гравюрі у кінці XVII ст. – поч. XVIII ст. у львівських виданнях Н. Зубрицького «Апостол» (1696 р.), «Акафісти»
(1699 р.), «Ірмологіон» (1709 р.) та ін.
У російському мистецтві тема «Неопалимої купини» створюється формальними засобами. Зображення Пречистої вміщається у восьмикутну зірку
та складається з червоного та зеленого чотирикутників. Зелений колір символізує кущ, а червоний –
палаюче полум’я [4:87].
Іконографія твору «Неопалима купина» виконувала роль заступництва від пожеж, які не були рідкістю в реаліях середньовічного Львова. Цим можна пояснювати присутність цієї іконографії як на
метопах фризу екстер’єру Успенської церкви, так і в
структурі додаткового ярусу іконостаса Успенської
церкви Львова. Згідно із тлумаченням богословської літератури «Неопалима купина» – це кущ, що
з’явився Мойсею на горі Синай – який горить, але
зовсім неспалимий вогонь віри і благодаті Божої.
«Сон Якова» – один із сюжетів старозавітної Богородичної тематики, що вперше зустрічається в
іконостасі Успенської церкви у Львові. В дану композицію вплетені три теми: «Сон Якова», «Боротьба Якова з ангелом» та «Яків проливає єлей на п’єдестал споруджуваного пам’ятника», створена за
біблійною оповіддю (Бут. 28, 12). На передньому
плані праворуч спить праотець Яків. За ним простягається драбина, що вершком досягає хмари, по
ній вгору ступають два ангели, третій ангел стоїть
біля підніжжя драбини. Дві інші сцени також відбуваються за участі праотця Якова. У центрі – «Боротьба Якова з архангелом Михаїлом». За легендою, Бог, з’явившись спочатку уві сні Якову, а згодом в образі ангела, а ліворуч – «Яків проливає
єлей – символ достатку – на п’єдестал споруджуваного пам’ятника». Яків, натхненний сном-одкровенням, почав створювати «дім Божий». Він узяв
камінь, що його був поклав собі під голову, і поставив його як стовп подібно пам’ятнику та й налив
олії вгорі його (Бут. 28, 16-22).
Цей сюжет носить винятковий характер іконописного трактування у Галичині XVII ст., що ілюструє приклад створення сакрального простору єрофанії (Мірче Еліаде) згідно з концепцією (єротопії)
Олексія Лідова. В основі середньовічного погляду
на світобудову був не предмет, а простір, що має
образ Божого одкровення [3: 11–12]. Таким чином,
Яків осмисленно створює конкретне середовище
власними руками (єротопію) для спілкування з вищим світом внаслідок містичного видіння (єрофанії). Подібна тематика сцени розроблялась у гравюрі фламандського автора Пітера ван дер Борхта
(1583 р.). У змісті трьох алегоричних сюжетів за-
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кладена старозавітна символіка. Видіння сходів у
сні Якова, що пов’язують небо і землю, реалізується у Богородиці, яка привела на світ Божого Сина,
поєднавши небо з землею. Іконографія ікони пов’язана і з образом «обітованої землі», Господь благословив народ на розквіт і наділив нащадків правом
володіти цією землею.
Згодом іконографія «Сон Якова» набуде поширення та стале розташування у пределах ‒ під іконою «Богородиця Одигітрія». Поширений приклад
іконографії використаний у храмах Галичини XVIIXVIII ст.: Волі Висоцькій (іл. 4), Кліцько, Мор’янцях.
У цих же іконах, створених на початку XVIII ст., у
Стрілках та у Завадові, зникає золоте тло, яке обмежує простір ікони, натомість з’являється романтичний краєвид із голубизною неба.
Сюжет ікони «Сон Якова» у Мор’янцях зображений на тлі ускладненого краєвиду. За сплячим Яковом, на передньому плані, втілено його містичне видіння – «сон» – драбина із крилатими ангелами. Із
хмар над драбиною Бог-Отець звертається із благословенням до Якова. В глибині композиції зображено
долину, яка потопає в зелені. На пагорбах долини
пастухи пасуть отару вівць, а із зелені виглядають окремі хатинки та русло ріки. Ближче до горизонту русло ріки змінюється до крутіших форм. В далині прокладений міст, через який проходить подорожній.
Настрій ікони милостивий та умиротворений. Ікона є певною аналогією до твору фламандського
гравера Рафаеля Саделера (1560-1632 рр.).
Крім цих сюжетів-алегорій Богородичної тематики у предельних ярусах існують і інші приклади
– «Зустріч Єлизавети і Анни» у Юр’ївській церкві
Дрогобича та моделі-складня з Успенського собору
Києво-Печерської Лаври (1685 р.) [6:163], «Зачаття
Ганни» (XVIII ст.) (музей «Дрогобиччина»), «Втеча в
Єгипет» (XVIII ст.) у Миколаївській церкві у Сасові.
До іконографії Богоматері відноситься образ «Обнесення Ковчегу завіту священниками-левитами
довкола міста Ієрихона» із Успенської церкви у Мор’янцях [5]. В основу композиції у Мор’янцях закладена біблійна оповідь про захоплення міста Ієрихона
під проводом Ісуса Навіна. Згідно з текстом, від звуку
сімох сурем з баранячого рогу та бойових вигуків
процесії з Ковчегом Завіту мури міста Ієрихона
похитнулися і розпались (І.Н. 6, 4-5). Композиційним
вирішенням ікони «Обнесення Ковчегу завіту…» послужила західноєвропейська гравюра фламандського
автора Пітера ван дер Борхта (1583 р.).
Під намісною іконою «Св. Йоан Предтеча із житієм» у Мор’янцях у ярусі предел міститься ікона,
яка стосувалася життя святого – «Йоан Предтеча
охрещує іудеїв в річці Йордан» [5]. Двопланова
композиція ікони зображена на тлі горбистого мальовничого пейзажу з реально відтвореними кущами та сосновими деревами. У нижній частині композиції змальовано русло ріки Йордан із групою
оголених людей. Предтеча одягнений у верблюжу
волосяницю, підперезаний шкіряним поясом, босоніж. Описаний сюжет міститься також і в пам’ятці
із с. Одрехова (iсторичний музей у Сяноку (Поль-

ща)) та в композиції із емпори іконостаса Воздвиженської церкви із Дрогобича.
Старозавітна іконографія сюжету «Ангели виводять Лота з Содому та Гомори» із Юр’ївського іконостаса в Дрогобичі (1659 р.) пов’язана із намісним
образом «Гостинність Авраама» [7]. У цьому ж храмі під намісною іконою «Богородиця Одигітрія»
зображена рідкісна композиція «Акафіст Богородиці» – переосмислення давніх традицій візантійського малярства та із часів, коли у намісному домінувала іконографія Богородиці в оточенні пророків (Похвали Богородиці) [1;11].
Серед Новозавітних сцен у предельних ярусах
була присутня тематика, яка доповнювала іконографію намісної ікони. Під намісною іконою «Різдво Христове» розміщували іконографію чотирьох
Отців церкви (Василій Великий, Григорій Богослов,
Йоан Златоуст, Миколай Чудотворець) у єпископському вбранні та з Євангеліями, «Усікновення Голови св. Юрія» у Юр’ївській церкві у Дрогобичі.
Висновки та перспективи. Вибір старозавітних
сюжетів не був випадковим. На вибір іконографії
впливав замовник іконографічної програми іконостаса – священик, ктитор, церковне братство, монастирське середовище, а можливо, і сам художник.
Під впливом епохи гуманізму іконографічні новації,
що впроваджувались в алегоричній формі в іконостасних структурах Галичини із середини XVII ст. –
це творчі переосмислення західноєвропейських взірців. Нововведені біблійні образи в іконографічну програму іконостасів Галичини у XVII-XVIII ст. та особливості трактування оповідних сцен відповідають
характеру і головним тенденціям історичних обставин краю. Тематика досліджуваних ікон символічно
пов’язувалася та стосувалася іконографії намісної
ікони. Поява нових сюжетів із біблійних текстів у
сакральних образах у тому часі спричинена значним
поширенням друкованих книг та графічних творів
західноєвропейського мистецтва, а також формуванням нової художньої культури із актуальними
темами, які покликані відображати ті ідеї суспільного життя, що існували у тодішньому суспільстві.
Дослідження іконографії старозавітної символіки потребує ширшого опрацювання та подальшого
всебічного аналізу. У ярусі предел тематика сюжетів
не мала чіткої регламентації. Ранні оздоблювались
орнаментальними композиціями, згодом, із другої
половини XVII ст., у пределах подавалися біблійні
оповідні сюжети, пов’язані зі старозавітними подіями, притчами, євангельськими чудами, протоєвангелієм та сценами акафістного спрямування, що рідко повторювалися.
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КЛЮЧОВІ ІДЕЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ
МИСТЕЦТВА 60-70-х рр.
ЯК ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Скринник-Миська Д. М. Ключові ідеї американської
теорії мистецтва 60-70-х рр. як теоретико-філософське
підґрунтя сучасного мистецтва. У статті здійснено вибірковий огляд естетичних концепцій, що мали місце в американській філософії мистецтва 50-80-х рр., зокрема –
есенціалістських, антиесенціалістських теорій, аналітично-емпіричного напряму та інституціональної теорії.
Увагу зосереджено на одному з напрямів аналітичної естетики, антиесенціалізмі, а також інституціональній теорії. Показано зв’язок американської аналітичної естетики з ідеями прагматизму та лінгвістичної філософії, зокрема з філософськими концепціями Дж. Дьюї та Л. Вітґенштайна.
Ключові слова: мистецтво, художній твір, аналітична
естетика, філософія мистецтва, антиесенціалізм, інституціональна теорія.
Скрынник-Мыська Д. М. Ключевые идеи американской теории искусства 60-70-х годов как теоретико-философское основание современного искусства. В статье
осуществлен выборочный обзор эстетических концепцій
американской философии искусства 50–80-х гг., в частности – эссенциалистских, антиэссенциалистских теорий,
аналитически-эмпирического направления и институциональной теории. Показана связь американской аналитической эстетики с идеями прагматизма и лингвистической философии, с философскими концепциями Дж. Дьюи и
Л. Витгенштейна.
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Skrynnyk-Myska D. Key ideas of the American theory of
art 60–70-ies as the theoretical and philosophical foundations of contemporary art. This article provides a selective
overview of aesthetic concepts that have taken place in the
American philosophy of art in 50 – 80. It includes essentialism, anti-essentialism, analytical and empirical direction and
institutional theory. This study is focusing on one of the
areas of analytical aesthetics, such as anti-essentialism and
the institutional theory, because of their especial influence
on the development of contemporary art theory in the West.
The article analyses the connection between American analytical aesthetics and ideas of pragmatism and linguistic philosophy, particularly philosophical concepts of J. Dewey and
L. Wittgenstein. The most significant contribution of these
approaches for the contemporary art theory is a fundamental
shift of finding definitions of art from its quality characteristics to the context of art.
Keywords: art, artwork, analytical aesthetic, philosophy
of art, anti-essentialism, institutional theory.
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Постановка проблеми. Одним зі складних дискусійних питань у сучасній науці про мистецтво є
проблема його дефініції та критеріїв. Особливої
гостроти це питання набуває у зв’язку зі станом
академічної мистецтвознавчої науки та мистецької
освіти в Україні. В основному діяльність цих інституцій зорієнтована на схеми, критерії та зразки, які
формувалися ще у тоталітарні часи, в умовах, коли
був неможливий доступ до світового мистецького
процесу та зарубіжних здобутків у царині теорії та
практики мистецтва. Натомість за роки незалежності осмислення та засвоєння цих надбань, подолання відсталості у зазначених сферах відбулися лише
частково. Один з ключових аспектів проблеми –
відсутність перекладних текстів зарубіжних авторів, котрі формували уявлення про мистецтво та
його зміни у ХХ та ХХІ ст. Відповідно, і академічна
мистецтвознавча наука, і державна мистецька освіта зберігають стратегії, значною мірою засновані
на уявленнях про мистецтво, його критерії та межі,
що на сьогодні лише частково відповідають сучасному стану мистецтва. Така орієнтація часто спричиняє нерозуміння та певну відірваність цих інституцій від живого мистецького процесу. Подолання
цієї проблеми, на наш погляд, пов’язане зі засвоєнням тих здобутків західної теоретичної думки, які
були недоступними впродовж минулого століття.
Одним з ключових досягнень можна вважати дискурс щодо поняття мистецтва, який мав місце у 6070-х рр. в американській філософії мистецтва. Його
наслідком була поява інституціональної теорії –
найвпливовішої на сьогодні у світовому мистецькому процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
українській гуманітарії ймовірно одним з перших
ґрунтовних досліджень, які звертаються до американської філософії мистецтва, є дисертаційне дослідження Є. Дніпровської «Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США)», де розглядається своєрідна тематична
сфера американської філософії, а саме – аналітична
естетика та її зв’язки з постмодернізмом [3]. Авторка розглядає історію розвитку американської філософської та естетичної думки, доповнюючи своє
дослідження аналізом її інтерпретаційних можливостей, в тому числі й у вітчизняному контексті.
О. Оленіна у статті «Мистецтво в контексті соціальногуманітарного дискурсу» аналізує американську філософію мистецтва у рамцях дослідження сучасних
теоретико-методологічних підходів до феномену мистецтва [6]. В. Полянська вибірково розглядає зазначену проблематику, зосереджуючись на окремих аспектах антиесенціалістської теорії представника американської філософії мистецтва М. Вейца [7]. Дослідницю Х. Кутіліну цікавить проблема перспективізму у
сучасній філософії мистецтва, зокрема ідеї Дж. О. Янґа,
які вона розглядає у контексті ключових ідей американської філософії мистецтва, зокрема інституціональної теорії Дж. Дікі [5]. У. Федорів звертається до
проблематики, поставленої американськими філософами 60-70-х рр., у контексті проблеми дослідження
твору мистецтва як тексту [8].
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До спадщини американських теоретиків мистецтва широко звертаються зарубіжні дослідники.
Так А. Іноземцеву цікавлять передумови виникнення інституціональної теорії Дж. Дікі [4]. Польський
теоретик мистецтва Ґ. Дзямскі у книзі «Дев’яності
роки» приділяє значну увагу аналізу періодизації
художнього процесу, запропонованої американським філософом А. Данто [12]. У книзі «Американська філософія мистецтва: основні концепції другої
половини ХХ ст. – антиесенціалізм, перцептуалізм,
інституціалізм. Антологія» автор-упорядник, Б. Дземидок також відзначає вагому роль теоретичних
напрацювань, що мали місце в американському
дискурсі 60-70 рр. минулого століття [1].
Мета. Метою пропонованої розвідки є огляд
ключових ідей американської філософії мистецтва
60-70-х рр., що лягли в основу сучасного розуміння
мистецтва.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
питання про те, чим є мистецтво сьогодні, що можна вважати художнім твором, хто такий сучасний
художник, немає однозначних вичерпних відповідей. Тим не менше, у світі мистецтва існують загальноприйняті конвенції, які не так дають визначення, скільки зазначають параметри, у межах яких
слід шукати відповіді. Процес формування цих параметрів охоплює значний відтинок часу і великою
мірою пов’язаний з напрацюваннями американських теоретиків, котрі одними з перших звернулися до аналізу сучасних їм художніх практик.
Загальноприйняті у сучасному світовому мистецтві конвенції в основному формувалися у США в
1950-1980-х рр. У той час Нью-Йорк був столицею
художнього та музичного неоавангарду [1:5]. Відповідно, там здійснювалися мистецькі експерименти й з’являлися нові художні явища, що вимагали
критичного осмислення і активізували інтелектуальні дискусії стосовно мистецтва та його проблематики. Вирішальними факторами у формуванні
нового розуміння мистецтва, художнього твору, художніх практик були стрімкий економічний розвиток країн Заходу, а також поява поп-арту та концептуалізму як реакції на зміни у соціальній, економічній та політичній сферах. Найбільш плідними
виявилися дискусії, які відбувалися у рамцях аналітичної естетики, тісно пов’язаної зі сформованою
під впливом позитивізму аналітичною філософією.
Цей фактор визначив проблематику, методологію
та напрям розгортання дискусії.
Основоположні принципи аналітичної естетики
були розроблені у концепціях англо-американських шкіл неопозитивістської філософії та естетики у 40-50-х рр. ХХ ст. [9:14]. Їх теоретичним підґрунтям можна вважати філософські ідеї прагматизму в теоретичному оформленні Дж. Дьюї, котрий виклав свої естетичні погляди у праці «Мистецтво як досвід» (1934 р). Принциповим пунктом
його концепції є злиття суб'єктивного світу людини та об’єктивної реальності в одне ціле, яке філософ позначив поняттям досвіду. Цей момент є дуже
важливим, позаяк у традиції західної естетики вихідним пунктом у розбудові теорії було протистав88

лення суб’єкта та об’єкта. Зняття цього протиставлення відкриває нові перспективи розуміння художнього твору, його сприйняття, ролі художника у
мистецтві тощо. Отож, за Дьюї, твір мистецтва є взаємодією між індивідом, художником, і матеріальним
або інтелектуальним способом виробництва. Зі сторони художника така взаємодія є споживанням специфічної історії діяльності, заснованим на якісному
багатоманітті досвідів її усвідомлення, її виникнення.
Ці якості виражені у художньому продукті, за посередництвом якого глядач може долучитися до процесу, котрий значною мірою реконструює досвід художника. Таким чином, для Дж. Дьюї будь-яка сфера продуктивної діяльності людини могла б вважатися мистецтвом, позаяк більшість форм продуктивного досвіду потенційно може перетворитися на мистецтво.
Звісно, це не означає, що в існуючих історичних умовах більшість видів продуктивної діяльності дійсно
реалізує цей потенціал [11].
Запропоновані Дж. Дьюї принципи взаємодії естетичного досвіду і творів мистецтва отримали
розвиток у сучасній американській естетиці. Певною мірою їх можна вважати протоідеєю тієї теорії,
яку згодом сформулював Дж. Дікі у своїй ранній інституціональної теорії, опублікованій у статті «Визначаючи мистецтво» (1969) [4]. Ще одним важливим аспектом, який артикулював прагматизм, до
якого звертається Дж. Дьюї, і який пізніше розвинуть філософи мистецтва у своїх теоріях, є роль
«контексту» при сприйнятті та оцінюванні творів
мистецтва. По суті, він заклав теоретичне підґрунтя для зміщення вектора пошуку сутності мистецтва з продукту мистецтва як кінцевої мети діяльності художника на контекст його появи, тобто на
щось цілком «зовнішнє» щодо мистецтва, не пов’язане з його якісними характеристиками, натомість
таке, що лежить у площині суб’єктивного сприйняття та відношення індивіда. Продовження ці ідеї
знайшли у концепціях А. Данто (арт-світ) і Дж. Дікі
(суспільний інститут) – американських теоретиків,
чиї висновки до сьогодні залишаються одними з
найвпливовіших у сучасній теорії мистецтва.
Отож, аналітична естетика сформувалася у контексті позитивістського та неопозитивістського
напрямку і була обґрунтована у роботах М. Бердслі,
М. Вейца, Н. Гудмена, А. Данто, Дж. Дікі, Д. Марголіса. Вона виникла внаслідок застосування засадничих принципів позитивістської філософії до сфери
мистецтва, тобто поєднання аналітичної естетики
з практикою американського мистецтва та художньою критикою [3:5]. У процесі розвитку американська естетика обмежила позитивістський
ізоляціонізм за рахунок побудови стрункої естетичної теорії засобами аналітичних та лінгвістичних методів. В американській аналітичній естетиці
сформувалися два головні напрями: аналітичноемпірична естетика (М. Бердслі, Д. Стольніц та ін.);
лінгвістично-аналітична естетика, або ж антиесенціалістська філософія мистецтва (М. Вейц, В. Кеннік та П. Зіф). Однією з перших спроб подолання
обох версій аналітичної естетики стала інституціональна теорія мистецтва (Дж. Дікі, Т. Бінклі та ін.).
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Появі цих напрямів передував так званий есенціалістський підхід до проблем мистецтва. Есенціалізм як науково-теоретичний підхід базується на
вірі у можливості досягнення та представлення абсолютної істини через виявлення у сутностях різного порядку незмінного набору якостей та властивостей. Есенціалізм в естетиці передбачав, що існує певна універсальна природа мистецтва, його
абсолютна сутність [1:20]. Розкриття й визначення
цієї сутності, з’ясування основної та остаточної
природи, яка йому начебто властива, й висувається
у якості головного завдання естетики.
У рамцях есенціалізму сформувалися різні концепції мистецтва: формалізм (К. Бел, Р. Фрай); емоціоналізм (Л. Толстой, К. Д. Дюкас); інтуїтивізм
(Б. Кроче), органіцизм (А. С. Бредлі); волюнтаризм
(Д. У. Паркер) [13:1–2].
Формалізм як естетична позиція висуває категорію форми на перше місце у системі естетичного
знання і виходить із визнання принципової суверенності та автономності форми [9:376]. Представники емоціоналізму трактували мистецтво як спосіб вираження особистісних емоцій художника, їх
проекцію у певному медіумі (камінь, фарба, звук
тощо), а його сутністю, необхідною для формулювання дефініції мистецтва, – вираження емоції у
певному загальнодоступному засобі, що сприймається чуттєво. На відміну від емоціоналізму та
формалізму, інтуїтивізм відмовляється і від емоцій,
і від форми як дефініційних маркерів. Так, на думку
представника цього напряму, італійського філософа та критика Б. Кроче, мистецтво ототожнюється
не з певним матеріальним загальнодоступним
об’єктом, а з особливим творчим, пізнавальним та
духовним актом. Цей напрям трактує мистецтво як
непонятійну свідомість, позбавлену наукового або
морального змісту, що також є першою стадією
пізнання. Кроче вибирає в якості визначальної
сутності мистецтва цю першу стадію духовного
життя і вважає її ідентифікацію з мистецтвом
філософськи істинною теорією або дефініцією. Органіцизм розглядає мистецтво як клас органічних
цілостей, що складається з невіддільних елементів
у їх причинно-наслідкових відношеннях, котрі
присутні у певному медіумі, посереднику, що сприймається чуттєво. Представники волюнтаризму
стверджували, що мистецтво трояке – воно водночас є втіленням бажань та вимог; мовою у якості
загальнодоступного засобу мистецтва; а також гармонією, що об’єднує мову з пластами уявних проекцій [1:46–47].
У 40-50-х рр. ХХ ст. в американській філософії
мистецтва формується ідея про неможливість виявлення універсальної сутності мистецтва, згідно з
якою мистецтво взагалі не піддається визначенню.
Із 50-х років в американській естетиці виділяється
і стає популярним антиесенціалістський підхід до
розуміння і визначення мистецтва, а у 50-60-х рр.
він стає одним з головних напрямів в англоамериканській аналітичній естетиці.
Антиесенціалізм або ж лінгвістично-аналітичний напрям застосовує так званий мовний підхід до

естетичних проблем, сутність якого полягає в описі вживання естетичних понять у різних контекстах, а також у прагненні представити проблемнотеоретичні складнощі як лінгвістичні за своєю
природою [9:14]. Своє головне завдання антиесенціалісти вбачали в очищенні мови естетики від тих
понять, які виражають сутність мистецтва, художнього та естетичного. Вони дійшли висновку, що
завдання філософії не полягає у відкритті та дослідженні нових факторів, а в тому, щоб пояснювати
значення слів, і у тому, щоб аналізувати різні способи використання мови. Відповідно, естетика,
аналогічно до інших розділів філософії, повинна
займатися не встановленням факту існування різних предметів та їх класифікацією, а різними способами вживання слів. Класичні філософські проблеми мають бути редуковані до своїх мовних еквівалентів, а вирішення будь-якої філософської проблеми полягає у тому, щоб виявити, як вживається
певне поняття і чи відповідає воно ситуації вживання [1:21].
У формуванні принципів аналітичної естетики
значну роль відіграли праці Л. Вітґенштайна періоду 30-40-х рр., що були підсумовані у його «Філософських дослідженнях» (1953). Особливу теоретичну цінність для антиесенціалізму мали викладені у них концепції «мовних ігор» («значення слова – це його вживання в мові»), «родинної подібності» та послідовно проведена установка на прояснення концептуально-мовних форм як особливого
прийому аналізу [9:14]. У центрі його теорій лежала ідея того, що виробити єдине й «строге» поняття мови неможливо: мова не є сукупністю символів, однозначно поєднаних зі своїми об’єктами.
Значення аж ніяк не є об'єктом, співвіднесеним з
певним словом, а пошуки «значення» в цьому сенсі
нагадують пошуки «субстанції» мови чи будь-якої
іншої «субстанції» у класичній філософії, що у новітню добу є філософськи неадекватним. Натомість
він пропонує дослідити формування реальної мови
та її функціонування не у сфері штучних логічних
конструкцій та умовиводів, а у житті. З цією ідеєю
пов’язана його концепція «мовних ігор», що у теорії Вітґенштайна виступала моделлю всієї мовної
діяльності, в яку включається і слово, і дія. Кожна
мовна гра являє собою систему, що склалася в конкретній ситуації і стала для людей звичною.
Л. Вітґенштайн також вживає поняття «родинна подібність» для того, щоб показати, чому в різних мовних іграх вживається одне і те ж слово. Під
терміном «родинна подібність» філософ має на
увазі новий, альтернативний до есенціалістського,
принцип встановлення загальних понять. Він полягає у тому, що вироблення загального поняття
не зводиться до фіксації якихось окремих, притаманних всім явищам даного класу властивостей; у
більш загальному вигляді – це виведення закону
формування цього класу явищ, хоча окремі з них
можуть і не підводитися явно під цей закон [2].
«Лінгвістична філософія» Л. Вітґенштайна пов’язана із заміною логічного аналізу лінгвістичним, у якому, по суті, філософія зводиться до діяль89
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ності, а властиво до діяльності аналізу мови. Така
зміна науково-теоретичного вектора виходила з
установки, що мова має здатність на основі своїх
правил формувати уявлення про світ. Ці ідеї були
екстрапольовані представниками аналітичної естетики у царину теорії мистецтва і стали опертям
для побудови науково-теоретичного підґрунтя головних її концептів, здійсненої лінгвістично-аналітичним напрямом.
Основи антиесенціалізму були закладені у статті
американського філософа П. Зіфа «Завдання визначення твору мистецтва» (1953) та в антології В. Елтона «Естетика та мова» (1954). Проте найбільш повне та чітке визначення критичної позитивної програми антиесенціалізму було викладено у двох статтях
американських філософів: М. Вейца – «Роль теорії в
естетиці» (1956), та В. Кенніка – «Чи базується традиційна естетика на помилці?» (1958) [1:18].
У своїй знаковій роботі М. Вейц, виходячи з методології, запропонованої Вітґенштайном, відмовляється від створення загальної теорії мистецтва,
вважаючи, що таку теорію неможливо верифікувати, а значить, загальні питання потрібно замінити
більш точними. На його думку, мистецтво взагалі
неможливо визначити, тому слід зосередитися не
на його дефініції (що є мистецтво?), а на питанні
про те, поняттям якого виду є «мистецтво»? До такого висновку філософа підштовхнула думка, що будьяке визначення встановлює суворі норми і тим самим перешкоджає входженню у це поняття якісно
нових об'єктів, тобто «закриває» його. Проте мистецтво є динамічним феноменом, воно розвивається
поступально, позаяк періодично виникають твори,
що ламають правила, звичаї, стереотипи, – отож, ніколи не буде можливо перечислити вичерпно всі
умови його правильного вживання. Тому поняття
«твір мистецтва» неможливо визначити, воно є вільним від будь-якої регламентації, і його слід прийняти
за «відкрите поняття», тобто таке, що перебуває у постійній динаміці і є відкритим до розширення, доповнення та зміни своїх характеристик [13:1–3].
Інший впливовий напрям англо-американської
аналітичної естетики 50-80-х рр. – естетичний перцептуалізм або ж аналітичний емпіризм, головна
ідея якого полягала у переконанні, що визначити
природу мистецтва, не користуючись категорією
естетичного досвіду, неможливо. Основною цінністю твору мистецтва визнається його естетична
цінність, що полягає у здатності збудження естетичного переживання, яке є критерієм та мірою
цінності твору мистецтва і єдиним обґрунтуванням
висловлюваних про нього оцінювальних суджень
[1:128-129]. У 50-60-х рр. представниками цієї концепції були М. Бердслі, В. Олдрідж та Дж. Стольніц.
Найпослідовнішим та найвідомішим представником естетичного перцептуалізму в американській
філософії мистецтва вважається М. Бердслі. Саме
він сприяв зміцненню міжнародного престижу
американської естетики та її наукового авторитету
у США, а також суттєво вплинув на те, що у ІІ пол.
ХХ ст. естетика стала вважатися направляючою
складовою американської філософії [1:129-130].
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Однією з перших спроб подолання обох версій
аналітичної естетики стала інституціональна теорія мистецтва, яка виникла у США в кінці 60-х – на
початку 70-х рр. Головним її розробником був
Дж. Дікі. Імпульсом до появи такої позиції стала його полеміка з М. Вейцом, яка розгорнулася довкола
твердження про те, що поняття «мистецтво» неможливо визначити. Запропонована Дж. Дікі теорія
була спробою подолання труднощів та недоліків
традиційних теорій мистецтва, які марно намагалися сформулювати його дефініцію, позаяк брали
до уваги ті риси мистецтва, які насправді були притаманні лише певним його царинам або ж окремим
періодам його історії.
Більшість теорій мистецтва прагнули знайти
відмітні його ознаки або виділити предметні особливості твору мистецтва (формалістичні, структуралістські і феноменологічні концепції) у функціях,
виконуваних мистецтвом або твором мистецтва
щодо творців і споживачів (психоаналітичні, експресіоністські, емоціоналістські, когнітивістські
теорії тощо). Натомість інституціональна теорія
стверджує, що відмітні (істотні, загальні) риси мистецтва слід шукати не в предметних або функціональних властивостях мистецтва, а в особливостях
контексту, в якому воно з’являється і функціонує.
Цим культурним контекстом мистецтва є його
власна художня практика у форматі діючих інституцій або, інакше кажучи, арт-світу, як особливого
суспільного інституту, а властиво, цілої системи
різних художніх інститутів. Поняття арт-світу Дж. Дікі запозичив з відомої статті американського філософа й критика А. Данто «The Artworld» (1964),
котрого, проте, не можна віднести до представників інституціональної теорії. Для Данто приналежність до мистецтва визначають не так арт-інституції, як певний мовний контекст, який вони продукують. Він, зокрема, стверджує, що саме теорія
мистецтва як сукупність мовних висловлювань
«забирає» претендентів на статус твору мистецтва
до світу мистецтва і утримує їх від «впадання» у
реальні об’єкти, якими вони насправді є [10:581]. У
статтях, опублікованих у 70-ті рр., а також у книзі
«Перетворення банальності» (1981) А. Данто запропонував власну концепцію, котра, незважаючи на
окремі спільні з теорією Дж. Дікі пункти, принципово
відрізняється від неї і є своєрідною версією пізнавальної теорії мистецтва. Данто схильний вважати,
що мистецтво є своєрідною мовою, натомість світ
мистецтва він розуміє радше як лінгвістичний, аніж
суто художній інститут, на відміну від Дікі [1:235].
Тим не менше, термін «світ мистецтва» став
важливим спільним пунктом у теоріях обох дослідників. У широкому сенсі він розуміється як ціла система різноманітних художніх інститутів: спеціалізовані заклади (музеї, галереї, філармонії, театри
тощо); особистості, пов’язані з існуванням, функціонуванням мистецтва: художники, виробники мистецтва, співробітники художніх установ (музеїв, театрів тощо); споживачі мистецтва, колекціонери,
критики, історики й теоретики тощо. Важливу
складову світу мистецтва становлять художники,
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що продукують твори мистецтва, а також ті, хто
робить їх доступними (актори, музичні виконавці,
співробітники галерей), і, звісно, споживачі мистецтва, які його оцінюють [1:223-224].
Головна ідея інституціональної теорії може бути сформульована так: мистецтво – це те, що у світі мистецтва вважається мистецтвом, а твором
мистецтва є те, що світ мистецтва за такий визнає [1:221].
Дж. Дікі вважав, що визначення мистецтва повинне бути суто описовим, тобто класифікаційним.
На відміну від ціннісного визначення, що неодмінно включає конкретні критерії досконалості, класифікаційне визначення базується на критерії приналежності окремого предмета до певної групи
предметів. Таким чином, твір мистецтва – це такий
продукт діяльності людини, якому був присвоєний
статус художності спеціальним громадським інститутом, яким і є «світ мистецтва» [13:7-10].
Інституціональна теорія Дж. Дікі, незважаючи
на суперечності та дискусійність, мала надзвичайний вплив на подальший розвиток теорії мистецтва. Так, авторитетний польський дослідник американської філософії мистецтва 60–70-х, Б. Дземидок зазначає, що жодна книга з царини філософії,
опублікована у 80-х рр. в англомовних країнах, не
ігнорує концепцію Дж. Дікі, котра вже включена у
новітні академічні підручники з естетики. Окрім
США та Великобританії, найбільше зацікавлення ця
теорія викликала у скандинавських країнах [1:231].
Тим не менше, автор критично оцінює окремі її положення. Підсумовуючи теоретичні й практичні
перспективи застосування інституціональної теорії, він, зокрема, підкреслює, що головна ідея цієї
концепції ймовірно може бути зведена до тези, яка
стверджує, що твір мистецтва – це такий предмет,
який у даному суспільстві вважається твором мистецтва. На думку польського дослідника, така концепція може слугувати лишень робочою формулою, певним вихідним пунктом для досліджень, які могли б
заповнити цю абстрактну формулу конкретним суспільно-історичним змістом. Принципові питання, на
які інституціональна теорія не дає відповіді, це питання про те, які предмети й чому вважаються творами мистецтва у певній культурі, в окремий історичний період і в певній суспільній групі [1:241].
Висновки та перспективи дослідження. До найважливіших досягнень американських теоретиків,
які лягли в основу сучасного розуміння мистецтва,
можна віднести низку ідей. Це, зокрема, такі твердження: судження і категорії естетичної науки не
співвідносяться з жодними зовнішніми об'єктами
та їх властивостями; немає сенсу намагатися визначити, які об'єкти є художніми, виходячи з їх зовнішніх ознак, що сприймаються чуттєво; естетичні
характеристики художнього твору не є ані обов’язковими, ані визначальними характеристиками твору мистецтва; відсутність естетичних і художніх
явищ у реальності означає, що ні естетичні оцінки,
ні художньо-критичні судження не можуть бути
«підтверджені об’єктивними фактами», відповідно
висловлювання критиків є судженням про судження; немає не тільки самостійно існуючих (поза си-

стемами інтерпретацій) естетичних об'єктів і творів мистецтва, але й в окремому творі немає змісту
й форми самих по собі; загалом, що таке «зміст» і
«форма» як такі, встановити неможливо. Ще один
важливий висновок, що був наслідком вищезгаданої дискусії – це переконання у тому, що розуміння
й оцінка мистецтва ізольовано від суспільного життя
є неможливими, позаяк не існує жодних універсальних специфічних та єдино виправданих стосовно мистецтва естетичних ставлень, установок,
переживань та естетичних критеріїв оцінки.
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ілюзії у графічному дизайні (на прикладі постерів
«Coca-cola»). У статті досліджується значення оптичних
ілюзій у графічному дизайні на прикладі постерів «Cocacola». Розглянуто вплив червоного кольору на психіку та
фізіологічні функції людини, оскільки колір не тільки
надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття форми та червоного кольору пов’язаний з емоційним, соціально-культурним та естетичним.
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на психику и физиологические функции человека, поскольку цвет не только предоставляет важную информацию о предмете, но и обладает способностью вызывать
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Постановка проблеми. У різних галузях науки
вчені виокремлюють фізіологічну та психологічну
складові впливу форми та кольору. Ці дві складові
мають близькість до емоцій – тілесних проявів нашої душі, тобто нашого інтелекту. Ще античні вчені
помітили тісний зв’язок між формою, кольором та
емоціями. Сьогодні підтверджується певне відношення кольору до емоцій в стійких словесних сполученнях: «певна пофарбованість емоцій», «емоційне пофарбування переживань». Все це підводить нас
до визначення форми та кольору як ідеального (психічного), що пов’язано з матеріальним (фізичним
чи фізіологічним) через емоції, почуття як їхнє інформаційно-енергетичне співвідношення. Такий підхід дозволяє сполучати різні мови різних галузей
наук для глибшого пізнання сутності людини.
Кольоросприйняття сучасної людини – це складний процес, збагачений образами, асоціаціями і
уявленнями, пов‘язаний з кольором. Воно однакове для всіх (за виключенням кольороаномалій) і не
залежить від соціального статусу, вікових чи статевих особливостей та рівня інтелектуального розвитку. Але в той же час фізіологічний вплив кожного кольору на організм конкретного індивіда багато в чому залежить, крім наведених факторів, ще і
від етнічних, історичних, обрядових, символічнознакових та культурних традицій. Сприйняття червоного кольору активно впливає на фізіологічні і
психічні функції організму. На визначення особливостей впливу оптичних ілюзій та червоного
кольору і спрямована ця робота.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Намагання психологів, медиків, педагогів, етнографів пояснити результат впливу кольору на психіку
людини представлені значною кількістю теоретичних та емпіричних досліджень. Джерела та літературу із запропонованої теми можна поділити на
кілька частин. Мистецтвознавча література висвітлює розвиток мистецтва оптичної ілюзії з первісного часу до сьогодення. Фізична література розглядає питання наукового аналізу оптичної ілюзії.
Література з фізіології та психології дозволяє краще зрозуміти фізичний принцип візуального сприйняття та виявлення особливостей індивідуального сприйняття людиною оптичного обману та
його наслідків.
Явище оптичної ілюзії у мистецтві за останнє
століття розглядали у своїх працях С. Алексєєв [1],
І. Артамонов [4], А. Вадімов [10], Б. Віппер [11], І. Мосін [19], О. Рутерсвард [21] та інші. В Україні за останні роки цю тему вивчали І. Кузнєцова та К. Арбузова [16], О. Бартащук та Н. Дядюх-Богатько [6].
Проте найчастіше оптичну ілюзію у науковій літературі розглядають з точки зору оптики, фізіології та психології. У своїй праці М. Борн і Е. Вольф
досліджували питання поширення електромагнітних хвиль, геометричної оптики, інтерференції і
дифракції світла [8]. Вчені Ю. Бебчук і Н. Богачев
[7], Г. Лансберг [17] та С. Стафєєв [23] подають в
своїх працях окремі аспекти дослідження оптики, її
становлення і зародження як науки, фізичну і геометричну оптику, пояснюють природу світла і його
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дифракцію. Також описуються оптичні системи
пристроїв, такі як лінзи, плоскі і сферичні дзеркала. Зокрема, велика увага приділяється оку як оптичному пристрою, його характеристикам.
Е. Бутіков у своїй книзі «Оптика» більше уваги
приділяє хвильовим властивостям оптичних випромінювань [9]. В. Кізель у своїй праці систематично викладає теорію відображення світла різноманітними середовищами [14]. Вчені Л. Коренева,
В. Золін і Б. Давидов проводять аналіз робіт по дослідженню нелінійних оптичних властивостей кристалів, приділяючи увагу природі нелінійності
сприйняття [15]. Я. Перельман у своїй праці пояснює парадокси, задачі і досліди, що мають місце в
побутовому середовищі [20].
Щоб зрозуміти психологічне сприйняття ілюзії і
наслідки її впливу на психіку людини також було
залучено праці Р. Арнхейма [3], Б. Базима [5], А. Лурія [18], Н. Сєрова [22]. Деякі оптичні ілюзії вивчалися в рамках гештальтпсихології Акіоші Кітаока
[24]. У своїй праці Р. Арнхейм вникає в природу
психологічного сприйняття глядачем мистецтва
через спектр досвіду, психологічних травм і неврозів та соціального середовища [3]. І. Артамонов походження ілюзії пояснює дефектами зору, які спричиняють викривлене сприйняття та розкриває
природу відомих зорових ілюзій [4]. У книзі «Психофізіологія кольорового зору» Ч. Ізмайлов, Е. Соколов й А. Черноризов подають нейрофізіологічні
основи та математичну психофізіологію кольорового зору [13].
Метою дослідження є на основі аналізу серії
графічних рекламних плакатів, виготовлених для
бренду «Кока-кола» («Coca-cola»), розглянути візуальну ілюзію як один з композиційно-творчих засобів графічного дизайну.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
художніх зображеннях навмисне спотворення перспективи викликає особливі ефекти. Оптична ілюзія найчастіше пояснюється з точки зору психології, і, як правило, її обумовлюють особливим станом
психіки: страхом, зниженням тонусу психічної діяльності, або ж наявністю хибно сприйманого реального об’єкта, що відрізняє ілюзії від галюцинацій. Та нас же цікавить більше маніпулювання образами або так звані «перцептивні маріонетки».
Об’єктність сприйняття характеризує той факт,
що суб’єктивні (психічні) образи нашого сприйняття зазвичай представлені свідомості як об’єкти середовища та ототожнюються з предметами зовнішнього світу. Причому це не залежить від того,
викликані ці образи реальними об’єктами, сновидіннями чи носять галюциногенний характер [2:
213, 215].
Активність сприймання людини виявляється
тут у тому, що вона будь-який зв’язок (з предметом
сприймання і його властивостями) завжди спрямовує в площину «для себе». Відтак активність виходить назовні і спрямовується на предмет, перетворюючи його в джерело додаткових сил і енергії для роботи механізму розуму. Тому активність виступає і як
відношення нерівноправних сторін, де ініціатором

стає діюча людина, яка здійснює перетворення, необхідні «для себе». Тому відчуття і сприймання людиною власних рухів вибіркове: їй треба з безлічі властивостей вибрати одну, з безлічі предметів виділити
той, на який вона має діяти [10:201, 244].
Одним з найпоширеніших прикладів є подвійні
або двозначні фігури, що сприймаються по-різному
за рахунок контрастного краю фігури. Найвідомішим
є приклад подвійного зображення «профіль і ваза».
Механізм цього малюнка працює таким чином, що
прочитати обидва зображення одночасно важко. Об’єктивно вони окреслені однією і тією ж хвилястою лінією, існують і мають предметний сенс, але внаслідок
вибірковості сприймання ви схоплюєте поглядом по
черзі або вазу, або іншу фігуру – звернені один до
одного профілі осіб, та не можете побачити їх в одномоментному охопленні зором [19:98].
Базуючись саме на цьому принципі, побудована
серія плакатів для бренду «Кока-кола». Перший з
них – із написом «Давайте їсти разом» (в оригіналі
англійською: «Lets eat togеther»). На постері по
черзі ми прочитуємо то пляшку з напоєм «Сocacola», то вилку і ніж. Контур для пляшки той же, що
і для вилки з ножем. На контрасті білого ножа і
вилки відчитуємо червону форму пляшки. Візуальна ілюзія посилена слоганом, який пропонує «їсти
разом», тобто їсти і пити відомий напій (іл. 1). Для
порівняння розглянемо постер Джонатана Мака
(Jonathan Mak) для цієї ж компанії 2012 року під назвою «Coke Hands», де начебто фірмову хвильку
утвоюють дві руки, що з’єднуючись тримають пляшечку (іл. 2). Тут вже значно менша гра контуру
зображення та змісту форми.
Наступна пара зображень – це постери зі слоганом «Все добре». У першому з них перегукується
гра форми пляшки та форми зубів. Поєднання дуже
несподіване і розкриває зображення рота «крупним планом». Нижній ряд білих зубів, червоне тло
рота і знову ряд зубів (іл. 3). Пізніше ти розумієш,
що форма кожного зуба – це нижня частина відомої
пляшки. Логіка творців цього плакату, мабуть, працювала у напрямі «їжте з кока-колою». У центрі наступної композиції є пляшка з якої фонтаном розходиться напій (іл. 4). Можливо, він має утворювати також якусь змістовну фігуру, проте прочитати
її важко. Чи це два похилені силуєти, чи дві гори, чи
інша форма – зрозуміти однозначно важко. Зорова
ілюзія в даному випадку добре не працює.
Чотири рекламні постери, що розглянемо далі,
були створені у 2014 р. для бренду «Кока-кола»
компанією «Огілві та Мазер» (Ogilvy & Mather) у
Нью-Йорку. Дизайнери цієї компанії вже цілеспрямовано працювали над поєднанням оптичної ілюзії
у графічному зображенні. Базовою ідеєю для них
став слоган «Рослини роблять нас щасливими».
Перший із цих чотирьох побудований на вже
вищезгадуваному принципі двозначності фігури. З
першого погляду прочитуються два профілі, що
зближуються до поцілунку. В іншу хвилю ми вже
бачимо рослинку, що вигинається і проростає з вазону (іл. 5). Графічне поєднання зображення та змісту є дуже вдалим та поетичним. Окрім того, воно ще
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підсилене слоганом: «Рослини роблять нас щасливими. Вони заставляють нас обніматись, торкатись
та цілуватись. Вони також роблять наші пляшки».
Про безліч можливостей при сприйманні рухів
власних і рухів поз, нагадує нам Р. Арнхейм у своїй
праці «Мистецтво та візуальне сприйняття» та зазначає, що природа цієї візуальної ілюзії набагато
складніша, оскільки існує величезна кількість властивостей, які дають у сукупності безліч можливих
образів, створюваних рухами [2]. На цьому принципі побудований постер в центрі композиції – голуб,
який створений руками (іл. 6). Слоган «Рослини роблять нас щасливими. Вони заставляють нас тягнутися до друзів. Вони також роблять наші пляшки». Ілюзія зору при сприйманні рухів є складною, бо щоб витягти із сприйнятого потрібну фігуру, людина має
знати її розпізнавальні ознаки, її цінність, а оскільки
вони не завжди відомі, то при цьому вона робить
для себе відкриття властивості в матеріалі [4:74].
Перцептивна сфера – освоєне, досвід ‒ є підставою для формування більш високого рівня ставлення до цілісних предметів. Формується і нова форма мислення – мислення образами. Але ці образи
ще не конкретні, вони завжди пов’язані з дією, супроводжують її і злиті з самим рухом [2:125].
Один раз запам’ятована і осмислена структура
дії тривалий час визначає зміст сприймання; структура константна, зумовлена рухом, що запам’ятався і
став домінуючим. Але варто тільки змінити смисловий образ дій, інакше сформулювати завдання, і
відразу буде перебудована її регуляція та іншою
стане результативність дії [3].
Загальновідомо, що образи володіють сильним
потенціалом психологічного впливу. В усі часи та в
усіх психотехнічних системах – релігіях, містеріях,
психотерапевтичних школах, педагогічній практиці, мистецтві – оперування образами складало ключові елементи технологій, які використовували:
обряди, ритуали, методи та прийоми. Механізм такого впливу заснований на асоціації між образом і
релевантною йому потребою, прагненням чи мотиваційною установкою [22: 432, 587].
Бренд «Кока-кола» активно використовує червоний колір. Червоний – колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон
червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі
RGB, додатковий колір до нього – зелений.
Червоний колір – один з найяскравіших, викликаючих і хвилюючих. Недарма перший колір, який
починають розрізняти новонароджені діти, це саме
червоний. Це дуже активний колір, який безпосередньо впливає на людину і не залишає її байдужою. Червоний колір не дозволить вам пройти мимо, він відразу ж привертає увагу глядача.
Згідно з окремими дослідженнями психологів,
колір може викликати не тільки емоційну реакцію,
але і фізіологічну. Червоний колір збуджує нервову
систему, викликає почастішання дихання і активізує роботу м'язової системи. Крім того, він може
сприяти роботі залоз внутрішньої секреції і вироб94

ленню адреналіну. Так, червоне освітлення сприяє
підвищенню тиску, почастішанню серцебиття.
Червоний – теплий колір, тому він викликає у
людини відчуття тепла і може навіть підвищувати
температуру тіла. Кандинський писав, що «червоний діє проникливо, як дуже живий, повний наснаги,
неспокійний колір, який не має легковажного характеру жовтого, марнується направо і наліво».
Оп-арт – художній напрямок, що виник в другій
половині ХХ ст., заснований на використанні в мистецтві різноманітних оптичних ілюзій, що залежать від зорових особливостей сприйняття плоских і просторових фігур. Напрямок продовжує раціоналістичну лінію техніцизму (модернізму). Оптичне мистецтво – мистецтво зорових ілюзій. Художники оп-арту створюють свої твори, звертаючись не до естетичної сторони сприйняття, а до
розуму людини. Адже зображення існує не лише в
просторі чи на папері, але перш за все, формується
в голові глядача. Ілюзії зору, що виникають при
сприйнятті рисунку, виконаного в певній техніці,
дозволяють перетворити звичайні площинні зображення в рухливі, об’ємні композиції. Засновником оп-арту вважається Віктор Вазареллі, представник «геометричного абстракціонізму», що приніс в живопис новий погляд на можливості площинного зображення.
Дослідження психологів показали, що очі і мозок людини прагнуть структурувати хаотично розкидані плями в просту систему, єдиний образ. В оптичному мистецтві прості елементи цілеспрямовано розміщуються розкиданими або в чітко виваженому напрямку, не допускаючи створення цілісної
структури, що дезорієнтує око. Завдяки тому, що
око людини намагається вирішити нетипову проблему, відправляючи відповідні імпульси в мозок,
оптичні ілюзії допомагають виявити деякі закономірності зорового сприйняття, виявити приховані
механізми людської перцепції. Гра з чергуванням
ліній, кругів, сфер, граней, відрізків і навіть кольорів трансформує звичайний рисунок в загадкову
головоломку, значення якої хочеться відгадати. Завданням оп-арту є обманути око, спровокувавши
його на невірну реакцію, що викликає «неіснуючий» образ в реальності.
Червоний пов'язаний з холеричним типом темпераменту, перевага червоного властива, як правило, екстравертам. Червоний наряду з іншими основними кольорами означає активність, емоційну
стійкість і впевненість в собі, а також вибір його
може свідчити про низькі показники тривожності
та іпохондрії.
Невизнання червоного означатиме фізіологічне
та нервове стомлення. Відкидання червоного та інших основних кольорів свідчить про внутрішнє
особистісне неблагополуччя, тривожність і невротичність, дратівливість, фобії. Також червоний відкидається при надмірному збудженні і непереносимості сильних подразників.
У кольоротерапії червоний може використовуватися для покращення розумової діяльності, надання енергії, він здатен збуджувати, зігрівати. Він
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підвищує імунітет і витривалість, надає сил. При
депресії, меланхолії і пригніченому настрої червоний колір може бути ефективним, оскільки здатен
збуджувати і піднімати настрій.
Згідно з різними дослідженнями психологів, колір може викликати не тільки емоційну реакцію , а
й фізіологічну. Червоний колір збуджує нервову
систему, викликає почастішання дихання і активізує роботу м'язової системи. Крім того, він може
сприяти роботі залоз внутрішньої секреції і виробленню адреналіну.
Особлива увага в оп-арті приділяється партнерським відносинам між художником і глядачем, де
глядач є безпосереднім учасником того, що відбувається, а не просто пасивним спостерігачем. Зорові ілюзії не залежать від індивідуальної свідомості,
культури, переконань і смаків особистості, але багатозначність бачення картини при її статичності і
незмінності дозволяє зберегти варіативність індивідуального сприйняття.
Зорові ілюзії досягаються шляхом введення в зображення ритмічних графічних повторів, різких кольорових і тональних контрастів, перетину спіралеподібних і ґратчастих конфігурацій, звивистих ліній.
Встановлення змінного світла і динамічні конструкції дозволяють посилити ефект впливу. Така
заміна класичної перспективи багатофокусним баченням простору дозволяє створювати оптичні
ілюзії, змінюючи площинне сприйняття картини.
Але все, що в цей момент начебто бачить людина,
виникає лише у відчуттях глядача. Ілюзія виникає
автоматично, як результат збою в роботі зорового
апарату, виключаючи всяку можливість свідомої
інтерпретації картини.
Художники, що захоплювались оптичними ефектами в ІІ пол. ХХ ст., наголошували, що роблять наголос не на серце, а на сітківку і витончені дані
суб’єкта включаються в психологічний експеримент. За їх словами, різкі чорно-білі контрасти, нестерпна вібрація додаткових кольорів, мигання
ритмічних сіток і структур, що змінюються, оптичний кінетизм пластичних компонентів – всі фізичні явища наявні у творчих роботах. Вони вважали,
що їх роль – не творити чудо, не занурювати глядача в солодку меланхолію, а стимулювати, збуджувати в нас дику радість. Досягнувши розквіту в
другій половині 1960-х рр., в подальшому оп-арт
продовжував існувати як у власне художніх формах
у В. Вазареллі, Я. Егема, так і в дизайні та рекламі.
Прихильники оп-арту створюють свій особливий світ, унікальні твори, які не мають нічого спільного з оточуючою реальністю, але відрізняються
гіпнотичною привабливістю, яка захоплює глядача. Для створення своїх робіт дуже часто майстри
звертаються не лише до пензлів і фар: використовуються також складні механізми, дзеркала і лінзи,
різноманітні матеріали, що дозволяють створювати дивовижні конструкції. В рамках оп-арту створювались і створюються цікаві інсталяції, що раніше здавались непотрібними.
Багато ілюзій такого типу пояснюються здатністю нашого зору перебільшувати бачені нами на

плоских фігурах гострі кути. По-перше, можливо,
такого роду ілюзії з’являються через явище іррадіації, оскільки розширюється видимий нами світлий простір навколо темних ліній, які обмежують
гострий кут. По-друге, також можливо, що гострий
кут збільшується у зв’язку із загальнопсихологічним контрастом, оскільки часто гострі кути лежать
поряд з тупими і вплив здійснює середовище. Потретє, велике значення для виникнення цих ілюзій
має напрямок руху очей і їх рухливість взагалі. Якщо є злам ліній, то око в першу чергу «схвачує»
гострий кут, оскільки вісь поля зору переміщується спочатку по коротшому напрямку і лише потім
обстежує сторони тупих кутів. Той факт, що ця ілюзія справді залежить від руху очей, підтверджується тим, що при освітленні поля зору короткочасними спалахами багато ілюзій такого роду не спостерігаються, оскільки око за час спалаху не встигає
переміститися для огляду і тупих, і гострих кутів
фігури [2:64].
Загалом, прикладів, які підтверджують явище
іррадіації, існує дуже багато. Одним з таких є ілюзія двох квадратів – коли білий квадрат на чорному
фоні справа здається більше чорного квадрата на
світлому фоні зліва [4:36].
Як стверджує Акіоші Кітаока, за допомогою картинок, так званих «зорових ілюзій», можна визначити психічний стан людини, вони допомагають
відобразити її внутрішній стан [24:26].
Щоб переконатися в статичності зображення,
варто зосередити свій погляд на одній ділянці картинки – рух, якщо ви його помітили, припиняється.
Це стверджує те, що рух рисунка створюється нашою уявою.
Світ навколо нас тримірний, а його проекція на
сітківку двомірна. Постійно скануючи освітлені
об’єкти, око відслідковує розподіл світла і тіні по їх
поверхні. Мозок з неймовірною швидкістю обробляє отриману інформацію і відтворює тримірну
форму. Здається, що по площині ілюзії «Хвилі» і
справді йдуть хвилі. Ефект третього виміру виникає завдяки білому і темно-коричневому контуру
«кавових зерен», де темне – натяк на тінь, що відкидає зерно. Положення «тіней» на рисунку змінюється.
Саме прийом «кавових зерен» використали автори плакату «Рослини роблять нас щасливими.
Вони роблять купи, у які ми просто стрибаємо. Вони також роблять наші пляшки». За рахунок ілюзії
руху хвиль, нам здається, начебто хтось стрибає у
купу листя, хтось посміхається. Психологічні дослідження виникнення стандартних ілюзій у глядача дозволяють використовувати аналогічні
принципи компонування та членування простору
для створення власних дизайн-розробок та артоб’єктів, краще розуміючи наслідки такого впливу
на спостерігача. І хоча такі ілюзії є типовими, вони
по-особливому цінні для мистецтва.
В останній із запропонованих робіт під назвою
«Рослини роблять нас щасливими. Вони стали інструментом, який робить нас мудрішим. Вони також роблять наші пляшки» – вже немає чітко вико95
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ристаної оптичної ілюзії. Лише графічний образ
олівця з якого проростають гілочки з листочками.
Висновки та перспективи дослідження. Підсумовуючи, можна стверджувати, що у більшій частині графічних рекламних постерів для бренду
«Кока-кола» художники спрямовано використовували оптичні ілюзії для підсилення певних ідей.
Досліджуючи вплив червоного кольору на фізіологічні і психічні функції, слід відзначити, що цей
вплив досить суттєвий і реалізується таким чином:
вплив на біологічні функції людини шляхом регулювання біоритмів; вплив кольору на тіло людини;
вплив на психоемоційний стан; фізичний і оптичний вплив; вплив на вегетативну і центральну нервову системи; символіка кольору; активізація функцій організму. Загалом, в зорових ілюзіях особлива увага приділяється взаємодії між художником і
глядачем. Акцентується фактор випадковості зорового сприйняття зображення.
У перстективі, дослідження способів утворення
оптичних ілюзій та впливу на спостерігача дозволяє максимально використовувати їх можливості
як для творчих робіт, так і для створення успішного рекламного вітчизняного продукту.
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ЛОГОТИПИ МІСТ УКРАЇНИ
ЯК ВІЗУАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ ЇХНІХ БРЕНДІВ
ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ:
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вовкогон О. С. Логотипи міст України як візуальне
втілення їхніх брендів засобами графічного дизайну:
актуальність дослідження. Останніми роками зростає
інтерес до галузі створення брендів міст та їх візуального втілення засобами графічного дизайну, проте немає
ґрунтовних наукових досліджень, які стосуються саме
логотипів міст України. Тому дана тема має актуальність
і потребує детальнішого розкриття. У статті зроблено
огляд ситуації із розробкою логотипів міст в Україні та
світі. Окреслено мету і завдання, а також основні етапи
подальшого дослідження.
Ключові слова: логотипи міст України, графічний
дизайн, актуальність дослідження.
Вовкогон О. С. Логотипы городов Украины как визуальное воплощение их брендов средствами графического дизайна: актуальность исследования. В последнее время увеличился интерес к отрасли создания
брендов городов и их визуального воплощения средствами графичеcкого дизайна, однако нет основательных
научных исследований, которые касаются именно логотипов городов Украины. Потому данная тема имеет актуальность и нуждается в детальном раскрытии. В статье сделан обзор ситуации из разработкой логотипов
городов в Украине и мире. Определены цель, задания и
основныe этапы дальнейшего исследования.
Ключевые слова: логотипы городов Украины, графический дизайн, актуальность исследования.
Vovkohon O. S. Cities logotypes as visualization of theirs
brands by the means of graphics design: research actuality. Over recent years there is a growing interest in cities
brands development and their visualization by the means of
graphics design. On the other hand there is a lack of substantial research study on Ukrainian cities logotypes. Therefore this topic is actual and needs more detailed investigation.
The major challenges today are the terminology determination and Ukrainian cities logotypes complex analysis. Communication and design aspects of this problem are neither
investigated. The article includes review of cities logotypes
development problem in local and global dimensions. The
aim and targets and the milestones of the further research
are outlined.
Keywords: Ukrainian cities logotypes, graphic design, research actuality.
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації
економіки та зростання конкуренції на світовому
ринку загострили необхідність популяризації
окремих місцевостей. Країнам та містам потрібно
позиціонувати себе, знайти свою нішу задля реклами власних продуктів і послуг, залучення інвестицій, приваблення туристів. Тому наприкінці ХХ –
поч. ХХІ ст., поряд із розвитком брендингу різноманітних товарів, компаній, організацій почали активно розробляти бренди різних місцевостей.
Останнім часом зростає значення якісного рівня
брендів окремих міст. Основними причинами, задля яких містові потрібен бренд, є конкурентна боротьба за приваблення туристів й інвесторів, збільшення торговельних потоків, а також потреба внутрішньої комунікації з громадою та привернення
уваги громадських і політичних структур як всередині країни, так і за кордоном, які могли би вкладати ресурси у розвиток міста. Відповідно, зросла необхідність у якісному візуальному втіленні – системах графічної ідентифікації, логотипах. Досить часто стикаємося із ситуацією, коли логотип міста є
основним або єдиним візуальним втіленням бренду міста. Тому в даному дослідженні ми зосередимося саме на логотипі, який є основним графічним
елементом візуальної комунікації міста із його
мешканцями та туристами, стисло передає суть бренду окремого міста та є квінтесенцією його візуальної ідентифікації (фірмового стилю).
В Україні впродовж останніх десяти років багато міст спробували розробити власні логотипи.
Проведено чимало конкурсів серед громадськості,
проте можна на пальцях перерахувати ті міста, які
мають затверджені логотипи та користуються ними. Ще менше таких логотипів, які адекватно передають сутність, унікальність міста.
Чому час, зусилля і витрачені кошти неспівмірні
із результатом? Що робити, щоб покращити сприйняття міст України та їх візуальне відображення
у формі логотипів? Щоби знайти відповіді на ці питання, зрозуміти, в чому полягали основні помилки при розробці логотипів українських міст, варто
з’ясувати, якою є ситуація із логотипами міст у світі, у Європі, у найближчих сусідів. Тоді ми зможемо
розробити загальні вимоги та рекомендації стосовно
методології створення логотипів міст на всіх етапах:
від пошуку унікальності міста до організації командної роботи та впровадження логотипу у життя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомо чимало досліджень, які стосуються створення
візуальної ідентифікації (фірмового стилю) та логотипу зокрема. В них описано, що таке логотип і
яке його значення та функції, розроблено типології
логотипів, дизайнери діляться власним досвідом у
розробці логотипів та аналізують сучасні тренди у
дизайні логотипів [3; 4; 13].
Також багато праць, у яких йдеться про явище
брендів місцевостей та міст, зокрема, обґрунтовується доцільність їх створення із маркетингової
точки зору [2:9]. Однак мало хто з авторів розглядає їх дизайнерську складову. Наприклад, у книзі
М. Гілі один розділ виділено для брендів місцево97
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стей та їх візуального втілення у системах візуальної ідентифікації та логотипах [12], а в замітці
Я. Цісека кілька абзаців присвячено відповідності
нового логотипу міста Любліна його брендові [10].
Низку заміток присвячено оглядові зразків логотипів міст світу. Серед них дві статті українських
авторів: в одній А. Вовк, Н. Некрасова, І. Романишена спочатку розглядають вдалі, на їхню думку, логотипи міст, виділяють кілька основних джерел,
які можуть стати натхненням для створення брендів міст, а завершують дослідженням одного із останніх проектів бренду України [1]. В іншій – О. Мадієвська розглядає нову актуальну течію в територіальному брендингу – логотип-монограму, а саме
передумови її виникнення, особливості сприйняття,
тенденції розвитку [6]. Російський дослідник П. Родькін написав низку статей стосовно проблематики
логотипів міст, зокрема, в одній із них аналізує ситуацію із міським брендинґом у Чехії [7], а в іншій
акцентує на успішному, на його думку, позиціонуванні Дніпропетровська, яке було втілене у проекті логотипу міста [8]. Команда «City branding», яка
займається територіальним брендингом, присвятила статтю логотипам міст України до і після «Євро 2012» [5]. Проте ці статті є вибірковими, критика логотипів в основному стосується їх формальних рис, а окремі спроби рекомендацій щодо їх розробки не мають системного характеру.
Чимало заміток на інтернет-блогах, у яких європейські дизайнери і маркетологи роблять короткий огляд ситуації з логотипами міст у своїй країні
та критикують вже існуючі логотипи [11; 13]. Часто (як за кордоном, так і в Україні) новостворені
логотипи міст є предметом обговорення громадськості та написання журналістських досліджень.
Але це все, переважно, не наукові праці, а сировинний матеріал, який потребує критичного аналізу і
систематизації.
Отже, маємо багато літератури, яка так чи інакше стосується логотипу міста. Проте поки що немає завершених досліджень, у яких було би розглянуто логотипи міст України у світовому контексті.
Відповідно, немає загального бачення проблеми,
що давало б практичні рекомендації для розробки
логотипів міст, і тому візуальний простір України
переповнений графічними експериментами, створеними завдяки неосвіченому ентузіазмові або корупційній безвідповідальності.
Мета роботи полягає у тому, щоби обґрунтувати актуальність та виявити основні завдання наукового дослідження, присвяченого логотипам міст
України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Тема нашого дослідження є актуальною завдяки
кільком складовим. Перш за все, це новизна самого
явища логотипу міста. Впродовж двох останніх десятиліть у Європі та світі створено безліч брендів
місцевостей та міст, сотні логотипів, які їх репрезентують.
Найкраще характеризують цю ситуацію слова
Ігнасі де Деласа, заступника генерального директора департаменту туризму Барселони: «Міста по98

винні працювати ще більше над своїми брендами.
Останніми роками туристи їздять, а туристи майбутнього їздитимуть ще більше у міста, а не у країни» (IV
туристичний форум «Перемагай з Левом», 2012).
Отже, однією із основних причин, через яку виникають бренди та, відповідно, логотипи міст, є
приваблення нових потоків туристів. Для багатьох
міст прибутки від туризму стали основною або дуже вагомою складовою наповнення міського бюджету. Також зростання туризму може привести до
потреби покращувати інфраструктуру міста, залучати інвесторів, студентів, нових мешканців. Візуальна частина бренду має допомагати містові приваблювати туристів та спонукати створювати комфортні умови для теперішніх і нових мешканців та
подальшого сталого розвитку міста.
Спробуємо розглянути процеси створення логотипів міст у найближчих країнах-сусідах. Перше,
що вражає – безперервне зростання їх кількості та
значні кошти, які на це виділяються. Так, у Польщі
на даний момент мають свої промоційні логотипи
практично всі великі міста. Дуже характерною рисою для польської ситуації є створення логотипів
повітів, ґмін та їхніх центрів і багатьох маловідомих для туристів міст, наприклад таких, як Сосновєц і Сувалкі та інші. Тоді як в Україні зразків логотипів міст районного значення ще практично немає.
Також вивчати географію міст за логотипами
можна в Чехії. В цій країні відбулися десятки конкурсів на створення логотипу міста, багато логотипів уже використовуються і мають детально прописані правила використання. Логотип міста Жлін
– один із найперших у Європі. Є свої логотипи у
таких відомих міст як Прага, Брно, проте не менш
цікаві та опрацьовані зразки логотипів у невеликих міст, таких як Трутнов і Слани. Дещо поступається кількістю логотипів міст Словаччина. Серед
логотипів словацьких міст вирізняються своїм абстрактним графічним вирішенням логотипи Братіслави і Банської Бистриці. В Угорщині відносно небагато міст користуються власними логотипами, наприклад – Будапешт, Мішкольц, Ніредьгаза, Веспрем та деякі інші.
На пострадянських теренах лідером у кількості
створення брендів та логотипів місцевостей, зокрема міст, на сьогодні є Росія. За останні роки з’явилося безліч конкурсних, офіційних, авторських
концепцій та зразків логотипу міста Москви. Більші та менші міста Росії ніби змагаються наввипередки у галузі створення логотипів починаючи від
Пермі, Нижнього Новгорода та закінчуючи маловідомими містечками, такими як Чердинь із трохи
більше ніж чотирма тисячами населення. Процесові тотальної «логотипізації» міст поки що не стає
на заваді навіть відчутна економічна та політична
криза в цій державі. Проте, не зважаючи на велику
кількість конкурсів та дизайнерських концептів,
офіційно затверджені та постійно використовуються російськими містами лише кілька логотипів.
За останні кілька років проведено конкурси на
логотипи всіх двадцяти міст у Казахстані, проте
жоден із варіантів-переможців (в кожному по кіль-
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ка фінальних варіантів) ще не впроваджений для
використання. В Білорусі, на даний момент, відомо
лише незатверджені конкурсні логотипи для Бреста і Ліди та біло-блакитний логотип-паттерн із
слоганом для Мінська. У Грузії також не надто багато розробок у цій галузі – логотип Тбілісі та кілька версій логотипу Батумі. Спроби кількарічної давності обґрунтувати та оголосити конкурс на логотип столиці м. Кишинева зафіксовано у Молдові. В
країнах Прибалтики логотипи міст представлені
лише логотипами столиць – Вільнюса, Риги і Талліна.
В Україні за останні кілька років також суттєво
пожвавився процес розробки брендів міст та їх візуального втілення – логотипів. Шість логотипів
українських міст увійшло у перший випуск підбірки логотипів «Азбука міст» авторства російської
команди «City Branding», котра займається дослідженнями та розробкою брендів міст. Ще два логотипи міст – Львова і Кіровограда – потрапили у
найкращу десятку логотипів України, Росії та Білорусі за версією тієї ж команди. Проте ці факти свідчать хіба що про пожвавлення процесів створення
логотипів міст в Україні відносно інших пострадянських країн, але ніяк не підтверджують відповідність емоційним характеристикам міста та дієвість обраних логотипів.
В України відбулося багато конкурсів, метою
яких було створення логотипів для низки міст, проте
мало які з них дали такі результати, що влаштовують усі сторони процесу. Із понад двох десятків
офіційно затверджених органами місцевого самоврядування логотипів українських міст на практиці використовуються лише кілька – Львів, Луцьк,
Кам’янець-Подільський, Одеса та Чернігів. На конкурси і розробку логотипів міст витрачають величезні кошти, тому, коли розроблені логотипи міст
виявляються провальними, виникає потреба з’ясувати причини цього явища.
Можна спрогнозувати, що, за більш-менш сприятливих економічних умов та політичної стабільності в Україні, буде тривати процес розвитку
міського туризму та все більше міст потребуватимуть візуальної ідентифікації. У зв’язку із адміністративною реформою можна припустити пожвавлення процесів брендування серед міст, які стануть
повітовими центрами. Також до процесу долучаться
багато менш відомих міст і містечок, які ще не використовують свій туристичний потенціал. Якщо підходи до розробки брендів та їх візуальної ідентифікації залишаться на рівні останнього десятиріччя,
маємо ризик створення десятків логотипів міст, які
матимуть суперечливу дизайнерську цінність та не
виконуватимуть свої основні функції.
Отже, в нашому подальшому дослідженні ми будемо розглядати логотипи міст України, які були
створені впродовж останніх двох десятиріч як твори графічного дизайну, де втілюються основні ідеї
їхніх брендів. Відповідно, предметом дослідження
має стати дизайн-процес, що відбувається на всіх
етапах створення логотипу міста, починаючи від
ідеї аж до верифікації впливу логотипу на цільову
аудиторію.

Спершу потрібно виявити унікальні риси міста і
виокремити одну, яка може стати його перевагою,
щось на зразок унікальної торгової пропозиції (УТП),
яка має допомогти цільовій аудиторії (туристам, інвесторам, новим мешканцім) вирізнити місто з-поміж інших. Потім сформувати дизайн-концепцію та
вибрати адекватні образи і способи візуалізації та
втілити їх засобами графічного дизайну у логотипі.
Кінцевою метою дослідження є створення оптимальної моделі роботи над дієвими концепціями
та дизайном логотипів для міст України. Для цього
потрібно виконати такі завдання:
- зробити огляд наукових праць, які стосуються
брендинга місцевостей і міст, дизайну систем ідентифікації, логотипів та створення і візуалізації
брендів міст (зокрема, у формі логотипу);
- уточнити термінологію дослідження та обґрунтувати її вибір;
- зробити визначення поняття «логотип міста» і
з’ясувати його роль у системі візуальної ідентифікації міста та його взаємодію з іншими елементами
фірмового стилю;
- з’ясувати функції логотипів міст та їх значення
в процесі комунікації із цільовою аудиторією;
- розробити типологію логотипів міст за формальними, семантичними та іншими ознаками;
- визначити, які унікальні риси міста відображені у логотипі і які засоби використовують для
цього дизайнери;
- ознайомитися із різноманітними підходами до
проектування логотипів міст в Україні й у світі (конкурси, замовлення в рекламних агентствах, дизайнстудіях тощо) та з’ясувати їх переваги і недоліки;
- проаналізувати логотипи міст України, виходячи з точки зору сучасної мистецтвознавчої науки
та графічного дизайну, визначити критерії оцінки
логотипу міста за формальними ознаками якості
дизайну чи його відповідністю до основної ідеї
бренду;
- виявити місце і значення дизайну логотипів
міст у програмах профільних навчальних закладів
та дизайнерських конкурсах;
- з’ясувати особливості різних підходів до візуального втілення брендів територій та запропонувати оптимальну модель розробки логотипів міст
України;
- здійснити кореляцію між логотипами міст та
місцевостей (країн, регіонів): пошук унікальності
та стилістики.
У процесі роботи також потрібно буде розглянути найхарактерніші європейські та світові приклади візуалізації брендів міст та з’ясувати можливі
напрями, в яких використовується логотип міста:
туристичні, культурні, інвестиційні проекти тощо.
Важливо в процесі дослідження логотипів українських міст здійснювати їх порівняльний аналіз із
європейськими та світовими зразками. Варто звернути увагу на вивчення досвіду розробки логотипів міст у найближчих сусідів України та низки пострадянських країн, таких як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Молдова, Білорусь, Росія, Грузія,
Казахстан, країни Балтії та інші.
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Висновки та перспективи. Завдяки комплексному підходові та використанню різноманітних наукових методів для дослідження логотипів міст України наша праця матиме актуальність для сучасного мистецтвознавства та графічного дизайну.
Дане дослідження покликане висвітлити ситуацію у галузі створення логотипів міст, проаналізувати основні проблеми, а також запропонувати оптимальну модель для створення дієвих логотипів
українських міст, які мають сприяти їх промоції та
культурному й економічному розвитку.
У подальших етапах дослідження планується
з’ясувати поняття логотипу міста, його роль та
функції. Проаналізувати зразки логотипів міст України у європейському та світовому контексті, розробити їх типологію за формальними, семіотичними та іншими ознаками. Потрібно оцінити ефективність комунікації існуючих логотипів українських міст із цільовою аудиторією та їх дієвість. На
основі одержаного наукового і практичного досвіду плануємо запропонувати оптимальну модель
розробки логотипів міст в Україні.
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Панфілова О. Г. Особливості архітектури єврейського кварталу у Кременці. У статті проаналізовано
типологічні особливості та значення втраченої забудови
єврейського кварталу у формуванні історичного обличчя
міста Кременець. Охарактеризовано традиційну форму
поселення та організації життя єврейських громад. Розглянуто специфіку виникнення та розвитку дерев’яної
архітектури центральної частини міста в контексті культурологічних процесів Волині на зламі ХІХ–ХХ ст. Розкрито вплив середовища та роду діяльності населення на характер архітектури, розглянуто основні риси структурних елементів штетлу, який був повністю знищений під
час німецької окупації у липні 1942 р.
Ключові слова: штетл, оздоблення, дерев’яна архітектура, структурні елементи.
Панфилова А. Г. Особенности архитектуры еврейского квартала в Кременце. В статье проанализированы типологические особенности и значение уничтоженной застройки еврейского квартала в формировании исторического учета города Кременец. Охарактеризована
традиционная форма поселения и организации жизни
еврейских общин. Рассмотрена специфика возникновения и развития деревянной архитектуры центральной
части города в контексте культурологических процессов
Волыни на рубеже ХIХ–ХХ в. Раскрыто влияние среды и
рода деятельности населения на характер архитектуры,
рассмотрены основные черты структурных элементов
штетла, который был полностью уничтожен во время
немецкой оккупации в июле 1942 г.
Ключевые слова: штетл, отделка, деревянная архитектура, структурные элементы.
Panfilova O. Architectural peculiarities of the Jewish
Town Block in Kremenets. The article analyzes typological
peculiarities and significance of the lost buildings of the
Jewish town block in formation of the historical town image.
Numerous meandering streets of the town were thickly covered with buildings, unique wooden dwelling houses. Kremenets was old fashioned town which preserved its image of
the end of XVIII and the beginning of XIX cen. The article
deals with the description of the traditional form of settling
and the organization of life in the Jewish communities. The
peculiarity of the origin and development of wooden architecture in the central part of the town connected with cultural processes in the Volyn region at the end of the XIX and
beginning of the XX cen. is also observed. The article shows
the influence of surroundings and a sort of activity upon the
architecture, main features of structural elements of the
shtetl (Jewish town block), which was completely ruined during the German military occupation in July 1942.
Keywords: shtetl, decoration, wooden architecture,
structural elements.
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Постановка проблеми. Ще до Другої світової
війни Кременець був унікальним містом в плані архітектури, в якій переплелися традиції українського, польського та єврейського народів. Мальовниче
поєднання архітектури та рельєфу Кременецьких
гір є популярним предметом описів письменників
та дослідників як явище, що притаманне виключно
цьому краю. Ця тема є актуальною, оскільки на сьогодні немає загального комплексного дослідження
проблеми єврейського мистецтва на території краю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Особливості та характерні риси архітектурного процесу в контексті житлової зони та її окремих елементів в містах Другої Речі Посполитої вивчались переважно польськими науковцями, зокрема Ю. Віслоцькою, А. Ольшевським, К. Павловським, А. Фариною-Пашкевич та ін. Однак проблема формування єврейської архітектури у містах Волині не була
об’єктом окремого дослідження. Поодинокі статті музейних працівників Кременця З. Опольського, Ф. Мончака, С. Схейбаля, присвячені дослідженню архітектури в осередку, можна знайти у польському тижневику «Źycie Krzemienieckie». Серед новітніх публікацій виділяється стаття М. Якобчук, яка розкриває специфіку архітектури єврейських готелів-заїздів Кременця [8].
Метою наукової розвідки є дослідження знищеної дерев’яної архітектури Кременця – одного з волинських осередків єврейської культури ХІХ – початку ХХ ст. Актуальність статті випливає з огляду
на недооцінення унікальної архітектурної спадщини міста у мистецтвознавчих колах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Євреї у місті з’явилися у XV ст., про що красномовно свідчать мацеви (мацейви) одного із найбільш
старовинних в Україні єврейських некрополів. У
кінці XVІІІ – початку ХІХ ст. Кременець став важливим центром хасидизму. Традиційною формою поселення та організації життя єврейських громад у
Східній Європі був штетл («містечко» з ідиш) із його неодмінними синагогою, базаром, цвинтарем та
особливою формою місцевої забудови [7]. Тут панувала особлива атмосфера. Суцільний лабіринт
вуличок із одно- чи двоповерховими будиночками,
єврейськими крамничками. Одним із традиційних
напрямів занять єврейського населення волинського краю було ремісництво. Волинські міста були
переповнені євреями-ремісниками, серед яких переважали кравці, шевці, цирульники, ювеліри. Переважно тут жила багатодітна біднота. Заможні євреї зазвичай мали муроване помешкання вздовж
центральних вулиць. У кварталі стояв стійкий запах часнику, кіз та курей, яких часто тримали в оселях. Єврейська спільнота, порівняно з поляками й
українцями, була найбільш різношерста: за рівнем
заможності, вірою, освітою.
До Другої світової війни Кременець був унікальним містом в плані архітектури. На початку XX ст.
багато людей мистецтва залишали величезні міста
і вирушали в тихі, спокійні містечка в пошуках натхнення. Окрім міщанських будинків та кількох палаців ХVIII-ХІХ ст. значну частину туристів та худож101
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ників у Кременці приваблювала колоритна дерев’яна єврейська архітектура середмістя, яка була
повністю знищена під час німецької окупації у липні 1942 р. Про її унікальність та мальовничу привабливість ми можемо судити лише за збереженими документальними та художніми світлинами
того періоду, чималій колекції картин кременецьких пленерів, розпорошених по музеях України,
Польщі та приватних колекціях.
Архітектурне вирішення забудови у середовищі
єврейських дільниць перш за все залежало від майнового стану власників, впливів міського середовища та особливостей регіональної архітектури.
Саме тому у багатих єврейських дільницях великих
міст забудова формувалася під впливом тогочасних архітектурних стилів, а у містечках на кшталт
Кременця переважала, як правило, дерев’яна, менш
якісна забудова. Історично сформована лінійна планувальна система Кременця, підпорядкована ландшафтно-містобудівній домінанті – горі Боні з руїнами замку ХІV ст., дещо відкоригована у своїй центральній частині завдяки появі ринкової площі, могла розвиватись переважно на периферії основної
композиційної осі – головної вулиці Кременця [4:
171]. Площа прямокутної форми розташована на
рельєфі та має значний ухил.
Центральну частину міста займав єврейський
квартал. Численні звивисті вулички міста були густо забудовані цікавими та унікальними дерев’яними будинками. Кременець був старосвітським за
характером забудови, збереженим ще з кінця ХVIII
– початку ХІХ ст. Як і в будь-якому єврейському
містечку, тут поряд із житловим масивом знаходилась ринкова площа (перед величним комплексом
Єзуїтського колегіуму), з іншого боку кварталу
розміщувалась центральна мурована синагога (на
її місці у наш час – Будинок культури). Мурована
синагога була домінантою містобудівної структури
штетлу.
Єврейський квартал формувався поблизу синагоги у вигляді особливого структурного елементу,
незважаючи на те, що обмеження, які регулюють
розселення євреїв, у містах Волині сили не мали.
Житлова архітектура общини суттєво відрізнялася
від місцевої української, що було пов’язано з тим,
що житловий будинок одночасно був місцем професійної діяльності, із численними підземними комірчинами-складами, заїжджим двором, ремісницькою майстернею. Це був найбільш густо забудований район міста. Головним заняттям єврейського населення була торгівля і ремесла. У десятках
магазинів, крамниць, будок продавалися бакалійні
товари, мануфактура, галантерея, риба, кошерне
м’ясо, вина, меблі, одяг, посуд, залізні вироби, лісоматеріали, книги, канцелярське приладдя.
За даними геометричного інструктажу 1783 р.
та верифікації димів 1794 р., центральна частина
Кременця (особливо вулиці Зарядна, Медова, Середня, Торгова, а також значною мірою вулиця Широка) була заселена єврейською людністю [8:26]. За
часів панування Польщі у міжвоєнний період ХХ ст.
вони були перейменовані. Кілька стрімких та зви102

вистих вулиць (а саме Гурна, Левінзона, Кравецька,
які перетинались із вулицею Качковського), розміщених на пагорбі перед магістратом, спускались до
центральної артерії міста – найширшої вулиці з однойменною назвою (у наш час – Шевченка). Тут вони визначали характер забудови центральної частини міста, утворюючи лінію фасадів з одноповерховими або ж двоповерховими дерев’яними будинками з оригінальними балкончиками, фаціятами,
терасами, ґанками та ламаними дахами.
Основними рисами єврейських житлових споруд були будинки на високому кам’яному цоколі на
один, півтора або два поверхи. Сам будинок був
найчастіше дерев’яним, як правило, вибілений вапном, і завершувався чотирисхилим або двосхилим
черепичним дахом із фронтонами. Зовні будинок
був прикрашений дерев’яним ґанком і галереєю на
другому поверсі з різьбленими стовпчиками-балясинами або дерев’яною обшивкою. До відкритих
галерей збігали зовнішні сходи [7]. Жодної огорожі
чи розмежування обійстя не мали, вони ніби тулилися одне до одного, іноді проходи між будиночками не сягали й двох метрів. Микола Старков, ст. науковий співробітник Музею Шолом-Алейхема, пов’язує таку густозаселеність єврейських районів
високою платою за земельні ділянки. Інколи один
будинок належав кільком власникам, оскільки
було багато охочих мати у центрі міста бодай хоча
б одну-дві кімнати. Це також впливало на планування єврейських дільниць, які вражали мальовничим безладом. Із метою економії інтер’єри жител
розділялися вузькими холодними проходами-коридорами завширшки до одного метра.
Фактично оформлення домівок відрізнялося одне від одного у міру фантазії майстра та вподобань
замовника, хоч і мали спільний композиційний
тип. Зокрема, всі вони були відносно невеликі за
розмірами, мали не більше двох наземних поверхів
із дерев’яними добудовами та різьбленням, другий
поверх доповнювався невеликим балконом, підпорами слугували побілені дерев’яні стовпи. Балкони
і тераси є окрасою будь-якого будинку. Ці зовнішні
архітектурні елементи облямовувалися низькими
перилами та служили прекрасним місцем для відпочинку. В єврейських кварталах вони часто були
завішані крамом господаря. Особливою окрасою
кременецьких ґанків були декоративні елементи
екстер’єрів. На жаль, ще у міжвоєнний період ХХ ст.
чимало дерев’яних оздоб перебувало в аварійному
стані або ж були вже втраченими.
Лише в оформленні балконів і веранд Кременця
та Вишнівця Здіслав Опольський, польський геолог й один із засновників Музею землі Кременецької імені Віллібальда Бессера, нарахував 27 різновидів мотивів [5:5]. При цьому науковець наголошував, що деякі з них досить прості та являють собою неоригінальні шаблони, тож їх естетична роль
не розглядалася. Інші ж, що заслуговують на увагу,
ще у 1933 р. потребували реставрації. Все ж З. Опольський виступав категорично проти недолугих ремонтів, які власними зусиллями проводили мешканці. Вони замінювали дерев’яні частини, не заду-
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муючись, яку шкоду завдавали зовнішньому вигляду
оселі. Зокрема, таким чином було зіпсовано 5 будинків по вул. Широкій. Масивні округлі дерев’яні колони з капітелями тут були замінені тонкими підпорками, а кременчани Ландсберг, Розенталь та Цісер зміцнили балкони власних будинків дротяними сітками,
спотворивши автентичні риси екстер’єрів одних із
найпривабливіших будівель міста [5:78].
Цікавою особливістю розташування будинків та
їхньої архітектури було й те, що в межах замкнутого єврейського містечка споруди ніби відкривалися назустріч вільному просторові вулиць. Планування вулиць Кременця характеризувалось повною асиметрією. Зазвичай розширення житлової
площі власниками здійснювалось шляхом надбудови над цокольним поверхом чи добудовою веранди
у зв’язку із збільшенням сім’ї чи зміною власників.
Особливий шарм, суто кременецький, надавала району горбиста місцевість, завдяки якій створювалась ілюзія каскаду із численних черепичних дахів
різних кольорів («голендерки»). Цьому сприяли
відкриті галереї, веранди і лоджії, влаштовані в
трикутних торцях двосхилих дахів, ніби одночасно
приналежні до зовнішнього і внутрішнього простору, вузькі проходи між будинками, що часто поєднувалися спільним дахом, роблячи з них своєрідні
коридори без стелі і підлоги. Це відчуття підкреслювалося добудовою колоритних заїжджих будинків, або готелів-заїздів, котрі мали вихід на обидві
вулиці і були призначені для розташування приїжджих у дні ярмарків. Заслуговує на увагу заїзд, як
невід’ємна частина єврейської міської забудови
ХVІІІ-ХІХ ст. – прообраз сучасного мотелю (готель
на автотрасі, що забезпечує подорожніх різними
видами обслуговування).
Кременецький заїзд кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.
поєднував у собі функції магазину, готелю, житла і
критої стоянки для екіпажів і коней. Вони відзначалися своєрідною архітектурою, продиктованою
функціональними особливостями. Нижній поверх,
з боку вулиці, займали крамниця, корчма та приміщення для складів і возівень, за якими розташовувалося житло господарів. Зверху ж, під мансардним
дахом, розташовувались номери [8:26]. Останній із
виразних взірців готелів-заїздів на вул. Шевченка,
22 був узятий під охорону, однак у 1980-х рр. зруйнувався [1:4]. Розвинена інфраструктура міста передбачала значну кількість ресторанів та готелів.
Лише вздовж центральної вулиці міста розташовувалось 5 ресторанів, три готелі та кілька заїздів. Усі
єврейські будинки, як багатші, так і бідніші, будувалися саме за принципом готелю-заїзду, тобто:
обабіч коридору (холодного) розташований ряд
кімнат; кожна з яких має двері в загальний коридор та до сусідніх приміщень. Розміри і число кімнат різні; в більшості, однак, випадків кількість не
перевищувала 8-12 кімнат, з 1-2 вікнами і одною
піччю на дві кімнати. Сарай, що знаходився під загальним дахом, був забезпечений окремими від
житлових приміщень воротами [2:43].
Зоровому збільшенню обсягу будинку сприяв
винос дахів, що доходив до двох метрів. Дахи під-

тримувалися дерев’яними стовпами, створюючи
зовнішню галерею. В іншому випадку будівлі розвивалися всередину, засвоюючи всю територію, аж
до виходу на паралельну вулицю, або «зростали»
доти, поки не зустрічалися торцями з такими самими зростаючими будинками із сусідньої вулиці
[7]. Головною відмінністю єврейських будинків від
аналогічних за призначенням будівель інших етнічних груп є те, що вони виключно міщанські, тобто вони демонструють особливості саме міського
способу життя з усіма наслідками, які з цього випливають. Таке твердження не є самоочевидним,
бо для повітового міста аж до середини ХІХ ст. міський характер цих будинків – річ не самоочевидна,
адже було дуже багато хат сільського, тобто садибного типу [3:54].
Зауважимо, що незаможні євреї проживали з покоління в покоління на одній і тій самій території,
аж до Другої світової війни. Понад 650 будинків,
340 надвірних будівель та центральної синагоги
Кременця після пожежі не стало. Це, фактично, вся
центральна частина довоєнного міста. У наш час,
коли на місці єврейського кварталу знаходиться
парк відпочинку, про колишні архітектурні реалії
міста нагадують хіба що періодичні провали ґрунту, що вказують на потужну мережу підземних ходів, які пронизують мало не все місто та утворюють підземні вулиці. Чимало тунелів відносять до
різних історичних періодів існування осередку.
При будівництві ресторану «Кременець» у 70-х рр.
ХХ ст. під шаром ґрунту було знайдено двоповерхову майстерню з швейним устаткуванням та чималими запасами шкіри. Із підвалів, як і з основних
приміщень будинків, зазвичай існувало кілька виходів надвір, орієнтованих врізнобіч, що разом зі
зручністю комунікацій давало можливість зникнути непоміченим у разі небезпеки. Проте чимала
кількість знайдених кістяків у підземеллях єврейського гето у Кременці свідчить, що врятуватись
вдалося одиницям.
Відсутність матеріальних реалій для аналізу
приводить до припущення, що взірці кременецьких типових єврейських будинків являють собою
продовження певної традиції і відтак мало чим відрізняються від подібних об’єктів з ХVІІІ, ХVІІ чи навіть ХVІ ст. [8:7]. Такого висновку можна дійти, проаналізувавши, що такі будівлі у різні періоди створювалися для тих же потреб, із тих же матеріалів
(дерево), тими ж способами та в аналогічних умовах. Окрім цього, варто зазначити, що зовнішній
вигляд таких будинків можна уявити також, провівши паралелі із архітектурною забудовою Луцька – міста з потужною єврейською общиною [3].
Висновки та перспективи. Таким чином, можемо констатувати, що традиційна забудова кременецького штетлу зазнала настільки високого рівня
архітектурно-композиційного розвитку, що стала
візитівкою міста, яка поряд із сакральними спорудами приваблювала туристів аж до періоду Другої
світової війни. Після війни та Голокосту «єврейські
містечка» залишилися лише у творах письменників Шолом-Алейхема, Ісака Башевіца Зінґера, Шмуе103
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ля Йозефа Аґнона та у творах єврейських художників – вихідців із єврейських громад Поділля й Волині [6:4].
Втрачені зразки кременецької садибної та громадської забудови передавали найхарактерніші
об’ємно-просторові властивості історичних аналогів, підкреслюючи виразність силуету, домінування дахових площин та підпорядкування усіх просторових форм центральній осі будинку. Проведені
дослідження дають змогу не лише зрозуміти унікальність втраченої архітектури, але й у майбутньому відтворити окремі елементи штетлу. Зокрема, на території сучасного парку культури у центрі
міста, де у первісному варіанті проходило три вулиці, вздовж яких формувалась дерев’яна забудова
крамниць та заїздів з характерним лише для Кременця виразним силуетом.
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1920-1930-х рр.:
ТИПОВЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ
Дмитрів Є. Я. Стиль і образ в українському житловому інтер’єрі Галичини 1920-1930-х рр.: типове та
індивідуальне. Артефакти українського житлового інтер’єру в містах Галичини (базово – Львів, Станиславів,
Перемишль) розглядаються в аспекті образного наповнення та стильових дизайнерських рішень. Вперше в науковий обіг вводяться нові фактологічні дані про об’єкти, в яких проявляється синкретична естетична природа
організації домашнього середовища в помешканнях українців. На конкретному матеріалі відстежується взаємодія типових мистецьких підходів та індивідуального розуміння стилю та образності. Здійснюється спроба систематизації досвідів праці на ринку естетичних ідей кількох українських кооперативів (КІР, «Українське народне
мистецтво», «Нові доми», «Еар» та ін.).
Ключові слова: житловий інтер’єр, стиль, образ, функціональність, кооператив, меблі, дизайнерські рішення,
естетика помешкання, синкретизм.
Дмытрив Е. Я. Стиль и образ в украинском жилом
интерьере Галичины 1920-1930-х гг.: типичное и индивидуальное. Артефакты украинского жилого интерьера в городах Галичины (базово – Львов, Станислав,
Перемышль) рассматриваются в аспекте образного наполнения и стилевых дизайнерских решений. Впервые в
научный оборот вводятся новые фактологические данные об объектах, в которых проявляется синкретическая
эстетическая природа организации домашней среды в
помещениях украинцев. На конкретном материале отслеживается взаимодействие типовых художественных
подходов и индивидуального понимания стиля и образности. Осуществляется попытка систематизации опытов
работы на рынке эстетических идей нескольких украинских кооперативов (КИР, «Украинское народное искусство», «Новые дома», «Еар» и др.).
Ключевые слова: жилой интерьер, стиль, образ, функциональность, кооператив, мебель, дизайнерские решения, эстетика помещения, синкретизм.
Dmitriev E. Style and image in the Ukrainian residential
Galicia interior 1920-1930-ies: typical and individual. Artifacts Ukrainian residential interior in the cities of Galicia
(base – Lvov, Stanislav, Przemysl) are considered in the aspect of napolnenieniya figurative and stylistic design solutions. For the first time in the new factual information about
the objects, which manifests itself syncretic aesthetic nature
of the organization of the home environment in the premises
of Ukrainians entered a scientific revolution. In a particular
material is monitored interaction typical of artistic approaches and individual understanding of style and imagery.
You are trying to systematize the experience in the market of
aesthetic ideas of several Ukrainian Cooperatives (KIR,
«Ukrainian folk art», «New home», «Eap» and others.).
Keywords: residential interior design, style, image, functionality, cooperative, furniture, design solutions, esthetics
room, syncretism.
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Постановка проблеми. У сучасному українському мистецтвознавстві щораз більше актуалізується коло питань, пов’язаних з художніми аспектами українських житлових інтер’єрів кінця XIX –
першої половини XX ст. Вирішення цього завдання
ускладнюється незначним числом фактологічних
джерел, згідно з якими можна здійснювати відповідний мистецтвознавчий аналіз. У відповідний
історичний період приватні помешкання міст і містечок Галичини, за невеликими винятками, не фотографувалися. Найчастіше об’єктами документальних світлин були знані представники української
культурної та політичної еліти, і саме завдяки цьому можна мати уявлення про ті чи інші тенденції в
організації побутового середовища власників приватних будинків чи квартир. На цій основі було
здійснено наукові реконструкції помешкань письменника І. Франка, історика М. Грушевського, співачки С. Крушельницької, художників О. Кульчицької, І. Труша у Львові, а також в інших музеях, садибах та меморіальних кімнатах у Самборі, Стрию, Бережанах, Коломиї, Рогатині тощо.
Найбільш об’ємною такого роду джерельною
базою є численна мемуарна та краєзнавча література, яка стосується визначних діячів української
історії та культури – І. Франка, Б. Лепкого, Б.-І. Антонича, О. Новаківського, Є. Коновальця, С. Бандери, родин Шухевичів-Старосольських, Крушельницьких, Колессів, Дашкевичів та ін. Вцілілі приватні
архіви знаних родів, які сьогодні вводяться у науковий обіг, дозволяють відстежувати найбільш загальні тенденції щодо принципів формування середовищ родинного життя та плекання «домашньої культури» українців у відповідний історичний
період. Найбільш актуальним для сучасної мистецтвознавчої науки є період міжвоєнного двадцятиліття, коли у великих містах Галичини активізувався рух за надання помешканням українців національно окресленого стильового виразу. Це відбувалося синхронно з тенденціями моделювання одягу
та пошуками «національного стилю» в образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Український житловий інтер’єр часткового висвітлений у наукових публікаціях про діяльність визначних архітекторів І. Левинського та Ю. Захарєвича [3]. Творячи свої масштабні архітектурні задуми, ці провідні будівничі модерного Львова у своїх
проектах надавали важливого значення не лише
образу екстер’єрів (насамперед фасадів) споруд, але й
стильовому вирішенню внутрішнього простору.
Метою статті є дослідити житловий міський інтер’єр Галичини початку ХХ ст., акцентуючи увагу
на етнонаціональних джерелах, а саме закоп’янському та гуцульському стилі; визначити основні типові принципи, які формували інтер’єрне середовище даного періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Синтетичність естетичної теми як об’єднуючої між
зовнішнім і внутрішнім образом будинків була характерною для архітектури періоду сецесії в цілому. Відтак і вітражні вставки, і металевий чи дерев’яний декор, керамічні деталі в оздобі фасадів та ка-

хельних печей, розписний орнамент кімнат у багатьох помешканнях надавали цілісності образу житловому інтер’єру в новозбудованих будинках галицьких міст, привносячи в Україну нові мистецькі віяння
з Відня та інших європейських столиць як певний естетичний стандарт. Як в інтер’єрах громадських споруд (найбільш відомими з львівських об’єктів були
Трієська страхова компанія, Страхове товариство
«Дністер», Торгово-промислова палата та ін.), у індивідуальне житло галичан (вілли Л. Вєжбицького на
сучасній вул. Метрологічній, Дашеків на вул. Котляревського та ін.) вносився дух синтезу мистецтв, з
означенням нового художнього стилю.
Після завершення Першої світової війни з відчутним спадом економічного зростання у містах
східної Галичини, які на той час опинилися під протекторатом Другої Речі Посполитої, сповільнюються темпи містобудівництва. Тим не менше здійснений за два попередні десятиліття прорив з втілення масштабних архітектурних задумів позитивно
позначився на усереднених стандартах міського
життя як у Львові, так і в багатьох інших містах Західної України. Від початку 1920-х рр. розпочинається процес адаптації ідей модерну на рівні суспільної свідомості. Відтак в помешканнях галицьких українців закріплюються ідеї національно-культурного піднесення, ніби як компенсація поразки в
боротьбі за українську державність. На думку Р. Яціва, «спершу залучення фахівців до естетизації громадсько-побутового, промислового і торгового життя мало лише принагідний характер, що не давало
приводу говорити про цілеспрямовану працю художників над певними творчими розробками» [12:69-70].
Натомість доволі швидко в Галичині, найперше
у Львові, налагоджується ціла інфраструктура закладів, кооперативів і спілок, які невдовзі стали інституційною основою якісних перемін в «естетичному стандарті» громадського і домашнього побуту. Важливо, що до ділових ініціатив українські підприємці долучали митців. Відомо, що мистецько-промислова спілка «Гуцульське мистецтво» з Косова активно залучала до проектування своїх виробів знаних
професійних митців (серед них П. І. Холодного, Р. Лісовського, В. Крижанівського та ін.). Вже «у 1930-х рр. у
регіоні функціонували столярні майстерні Яремчишина і Сахаревича, що спеціалізувалися на виготовленні «стильових меблів», керамічні підприємства
«Око» (власник Сергій Литвиненко) та «Кераміка»
(власник Онисько), глинянські «вирібні килимів» Хамули і Галана. У Львові користувалися успіхом мала
приватна майстерня одягу Осипи Остаповичевої та
кравецька робітня Михайла Стеця, «абсольвента
Академії крою в Штутгарті і Липську» [12:81].
Програмно ідею українського модерного житла
в етнонаціональному естетичному наповненні втілював жіночий промисловий кооператив «Українське народне мистецтво», який був заснований в
1920-х роках у Львові з метою «популяризації української традиційної вишивки, килимарства, обстави
житла тощо» [10:47]. Цей кооператив виявився доволі активним за різними формами діяльності, зокрема
завдячуючи багатотиражному часопису «Нова хата»,
де друкувалося чимало практичних рекомендацій
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щодо інтеграції національної мистецької стилістики
в домашній побут (основним його гаслом стало
«плекання домашньої культури»). З УНМ співпрацювали такі відомі діячі мистецтва, науки і музейництва, як І. Свєнціцький, В. Січинський, О. Кульчицька, С. Вальницька, Я. Музика, І. Гургула, П. Ковжун, С. Бурачинська та ін. Представники кооперативу вбачали своє завдання в плеканні цілісності
всіх компонентів домашнього середовища.
Відзначаючи багатство української народної
мистецької спадщини, частково представленої на
виставці «українського народного мистецтва» в
Музеї Наукового товариства ім. Шевченка у Львові
(1930), П. Ковжун справедливо зауважив: «Народне
мистецтво у народів на заході здебільша затрачене. І в нас воно затрачується. На щастя у нас в пору
спостерегли завмирання людового мистецтва ті,
що розуміють його ціну, і свідомо та доцільно почали працю не тільки над збереженням в музеях цего, що остало, але й поширюванням його серед інтелігентних кругів суспільства. Одначе живцем, в
чисто народній і первісній формі не дасться його
примінити в хатній обстановці і погодити з вимогами й уподобаннями інтелігента. Тут можлива лише синтеза людового з модерним» [6:333].
Означена митцем формула «синтезу народного і
модерного» стала ключовою для практики проектування інтер’єрів як для різних громадських закладів, так і для приватного житла. Чимало публікацій в тогочасній пресі фіксують певну синкретичність раціонального (функціонального) та естетичного (стильового) в творенні образу житлових
інтер’єрів. Якщо УНМ виховувало в українців смак і
розуміння етнічної традиції як важливого фактора
національної самоідентифікації, то деякі інші організації намагалися цю ж проблему розв’язувати
більш прагматично, дбаючи про новаторські підходи при проектуванні обстави міських помешкань.
Найбільш активно такого роду ідеї впроваджували
з початком 1930-х рр., коли з’явилися деякі більші
проектні та будівельні структури у Львові та Станиславові. Так, «з липня 1931 р. у Львові діяв Кооператив інженерських робіт (далі – КІР), який організували колишні студенти Гданської політехніки інженери А. Мілянич, Я. Весоловський, І. Зубенко, О. Гладкий. Свою діяльність розпочали кооператори зі створення архітектурного відділу, проте згодом коло їхньої діяльності значно розширилося. Працівники КІР проводили будівельні роботи в місті,
створювали плани будови читалень, молочарень,
виконували замовлення українських установ…» [8:
98]. З кооперативом співпрацювали деякі відомі фахівці, які спеціалізувалися в малих архітектурних
формах (Є. Нагірний, В. Трач, В. Базарник, Я. Фартух
та ін.), проектуючи, серед іншого, й деякі виставкові інсталяції для потреб українського бізнесу.
Як писалося в рекламному матеріалі КІР, «…це
одинока укр[аїнська] кооперативна інженерська
фірма, яка гуртує інженерів-спеціялістів ріжних ділянок і тому виконує в цілости усі, хоч би й найтрудніші роботи з обсягу інженерського звання скоро,
солідно, дешево, а саме: 1. Архітектурний відділ,
виготовляє проекти, плани, кошториси й кальку106

ляції житлових, читальняних, чи кооперативних домів, церков, фабричних забудовань; проектує внутрішні гладження кімнат, саль та будинків. 2. Будівельний відділ. 3. Інсталяційний відділ. 4. Електротехнічний відділ» [9]. І хоча їхня професійна діяльність прямим чином не поширювалась на приватний житловий сектор, результати стильових пошуків в парадигмі національних рис інтер’єрів і меблів були відчутними і зазвичай переносилися на
сферу «домашньої культури».
Спільні зусилля поодиноких митців, архітекторів і
культурно-громадських інституцій надати цьому руху системного характеру дали позитивний результат
у численних прикладах реалізації ідей згаданого синтезу функціонального і національного. Численні українські газети («Нова хата», «Діло», «Технічні вісти»,
«Українське життя», «Неділя», «Торговля і промисл»,
«Господарсько-кооперативний часопис» та ін.) в
1920-1930-х рр. наводять чимало прикладів оптимального вирішення відповідних задач поєднати в
житлових інтер’єрах образність і стиль, типове та індивідуальне. Найбільш активно практичні аспекти
цієї тематики висвітлювали на сторінках «Нової хати» сестри Олена та Ольга Кульчицькі у рубриці
«Ручні роботи». Серію публікацій про нові підходи до
розуміння «модерного житла» підготували М. Чапельська, О. Заклинська, С. Вальницька, інші автори,
імена яких заховані під криптонімами. В їх трактуванні «модерності» відчитується поняття раціональності,
естетики, а в образно-емоційному наповненні домашнього комфорту неодмінно фігурує поняття національної традиції, артефактів народного мистецтва.
Популярною серед читачок «Нової хати» певний час була молода бельгійська художниця і теоретик архітектури Сільвія Корбіо, яка опублікувала
кілька своїх дописів з цієї проблематики. Найбільш
відомою з її статей стала публікація «Раціональне
мешкання» (1936), де авторка оприлюднила деякі
погляди на новаторські ідеї у сфері організації
життєвого середовища в європейському розумінні
житлового інтер’єру. «Досить радо вітаємо модерні
мистецькі течії в різьбі, у музиці, дуже багато людей зрозуміє, а навіть сподобає собі естетику Пікассо, і відважиться навіть купити футуристичний образ на модній виставці, – писала вона. – Але коли
щось торкається нашого мешкання, ого! Тут ми
консерватисти до крайності. Тут модерні ідеї зупиняються перед нашим порогом» [4:5].
В цій та інших статтях бельгійка інформувала
про існуючі практичні рекомендації по упорядкуванню сучасних помешкань відповідно до великої
виставки в рамках Третього міжнародного з’їзду модерної архітектури в Брюсселі та наукових диспутів
щодо житлових інтер’єрів. Акцент на раціоналізмі та
новому розумінні естетики, на противагу консерватизму, відображав одну з тенденцій, яка відстоювалася і в колах галицьких українців в період ар деко. Інша справа, що модернізувати житло містян шляхом
усунення з нього національно-стилістичних ознак
для більшості українців було неприйнятним.
Розглянемо найбільш типові принципи, з яких виходили розробники-проектанти (в поодиноких випадках) чи самі власники помешкань (в переважній
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більшості випадків) при облаштуванні індивідуального житла в містах і містечках Галичини. При цьому
зазначимо, що ці висновки не мають широкого репрезентативного характеру, оскільки використаний
джерельний ресурс є вибірковим і дає лише часткове розуміння існуючих в цій галузі тенденцій.
Перший – функціональність. Риса, без якої не
обходилось жодне рішення в організації домашнього простору за соціальною стратифікацією. Оскільки сам ряд збережених прикладів стосується
соціальної групи міської інтелігенції, то самі розбіжності в асортименті меблів та всіх компонентів
інтер’єру є незначними. В дописі Л. Бурачинської
«Передпокій» авторка пише: «Більший передпокій
можна використати на почекальню. А почекальня –
важна проблема у лікарів, адвокатів та по установах» [5]. Згідно з аналізом Н. Храбатин, «центральною кімнатою квартири, звичайно, була вітальня.
Якщо в австрійські часи у вітальні чільне місце займав помпезний буфет аж до стелі з великою кількістю різьблених прикрас або не менш масштабний
креденс, то у 30-х рр. ХХ ст. інтер'єр кардинально
змінився. Остаточно затвердився конструктивний
модерн і меблі набули чітких геометричних форм,
стали нижчими, меншими і легшими. Гаслом інтер'єру стало: «доцільно, гарно, гігієнічно». Значно
зменшилась кількість меблевих прикрас, ввійшли
в моду вмуровані шафки. Та й кількість меблів у
кімнатах зменшилася» [12]. При візуалізації окремих рішень можна було помітити тенденцію до мінімізації предметного асортименту (меблевих форм),
що теж стало однією з ознак саме раціонального
підходу до оформлення житлового інтер’єру.
Другий – образність. Поза сумнівом, що кожен
галицький господар, в тому числі з української родини, в 1920-1930-х рр. вважав за необхідне надати
своєму помешканню виразно національного образу. Відмовитися від такого стандарту не міг ніхто,
оскільки цей принцип трактувався як один зі способів маніфестації українськості як в культурній,
так і в політичній полеміці з поляками в умовах
Польської держави. Образність (в чомусь – емоційність) інтер’єру вироблялася сукупними соціокультурними чинниками життя української спільноти,
яка була об’єднана національними організаціями
політичного, господарсько-економічного і культурницького спрямування, національною пресою,
літературним і мистецьким життям тощо. Наявність авторитетів серед творчої еліти, які формували духовний та естетичний імідж галицьких українців (І. Левинський, О. Кульчицька, В. та Є. Нагірні,
П. Ковжун, С. Гординський та ін.) стимулювала розвиток націоцентричних ідей на рівні т. зв. «домашньої культури», особливо в частині закріплення
стильових пріоритетів в усіх складових проектування стандартів для міського житла. В цьому аспекті мистецтво облаштування інтер’єрів розвивалось синхронно з іншими, спорідненими галузями
декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема кераміки (фірми «Око» та порцелянове виробництво
Ониська), одягу (жіночий кооператив «Труд», приватні розробки сестер Кульчицьких), прикладних
форм графіки (стильове оформлення видань укра-

їнських видавців – Ф. Федорцева, І. Тиктора, М. Таранька, Г. Гануляка).
Висновки і перспективи. Український житловий інтер’єр у Галичині в 1920-1930-х рр. розвивався на стику універсальних (типових) функціональних особливостей та національно-окреслених стильових рис. Широка інфраструктура культурного
життя, високий коефіцієнт новизни в пошуках національного виразу в декоративно-ужитковому та
образотворчому мистецтві позитивно позначились
на появі оригінальних ідей в сфері проектування
інтер’єрів та меблевого асортименту. Цей період
залишив цікаві локальні зразки в стилістиці ар деко, які збагатили палітру явищ не лише в контексті
українського, але й світового мистецького процесу.
В проектних пропозиціях часто рекомендувалося
використовувати з метою поглиблення національної виразності інтер’єру предмети килимарства,
створені сестрами Кульчицькими, або в відомих
кооперативах у Глинянах, Косові чи безпосередньо
в «Українському народному мистецтві», як безпосередня візуалізація української культурної традиції в парадигмі модерного світу.
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ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ОЗДОБАХ ІНТЕР’ЄРІВ
ТА ЕКСТЕР’ЄРІВ ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД
СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.
Якимова О. О. Образ людини у оздобах інтер’єрів
та екстер’єрів громадських споруд Східної Галичини
першої третини ХХ ст. У статті розглядаються основні
тенденції у оздобленні світських споруд громадського
призначення першої третини ХХ ст. на території Східної
Галичини, зокрема Львова. Аналізуючи панівні напрями
розвитку архітектіри, у тісному зв’язку з якою знаходилися монументальні живописні та скульптурні композиції, основну увагу зосередимо на фігуративних антропоморфних образах. Саме ці образи стали виразниками
антропоцентричного тогочасного світогляду. Розглянувши їх, ми виділимо основні групи образів, які були характерні в означений період, а також визначимо особливості образів, зумовлених різними видами монументальних
практик, зокрема живопису та скульптури.
Ключові слова: Східна Галичина, стінописи, монументальна пластика, тенденції, синтез мистецтв.
Якимова Е. А. Образ человека в оформлении интерьеров и экстерьеров общественных зданий Восточной Галичины первой трети ХХ в. В статье рассматриваются основные тенденции в декоре светских общественных зданий, созданных в первой трети ХХ в. на
территории Восточной Галичины, в частности Львова.
Основное внимание сфокусировано на фигуративных антропоморфных образах. Определены особенности образов, обусловленных различными видами монументальных практик, в частности живописи и скульптуры.
Ключевые слова: Восточная Галичина, росписи, монументальная пластика, тенденции, синтез искусств.
Yakymova O. The image of human being in the
interior and exterior decorations of public buildings in
Eastern Halychyna of the first third of XX cen.
Background. In recent years, there has been an increasing number of publications about the secession style in the
city conducting of the Eastern Halychyna. But all of them are
proving the fact of synthesis between architecture and monumental art in the creation of the city appearance.
Objectives. The objectives of this study are to determine
types of human being images in murals and sculpture due to
the main aesthetic and anthropomorphic theories of the
early XX cen.
Methods. So far we used the analytic and comparative
method was been applied to the fact material gave us an opportunity to find common and different between public building images.
Results. The results of the research support the idea that
the human image in monumental public art had more opportunities to use contemporary achievements of European art
and involved in the international art process.
Conclusions. We conclude that the appearance of human
image of the walls of public buildings of the Eastern Halychyna
depicted the main usage of the premises and showed those
urban processes of the region that took place at that time.
Keywords: Eastern Halychyna, murals, monumental sculpture, trends, synthesis of arts.
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Постановка проблеми. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. на території Східної Галичини, зокрема таких великих міст як Львів, Станіславів (тепер Івано-Франківськ), Тернопіль та ін., настав сприятливий час для активізації містобудівних процесів. Найпомітніше серед міст Східної Галичини ця тенденція проявилась у Львові, що поступово набував статусу столиці провінції. Відповідно саме так, пройшовши низку перетворень, віденські тенденції
отримували широке розповсюдження у краї. Були
розроблені містобудівні плани, які мали впорядкувати та згармонізувати міську забудову. Підвалини
змін у образі міста, відповідно, відображення образу людини, яка проживає у ньому, та бажання відповідати статусу столиці провінції спричинило ще
в середині – наприкінці ХІХ ст. появу знакових репрезентативних маркерів у міському просторі Львова. Це одночасно сфокусувало увагу міщан на творенні нової парадигми міста, його нових опорних
точок та векторів розвитку – появі великих громадських споруд. Наприкінці ХІХ ст. були збудовані
приміщення Будинку військових інвалідів (вул. Клепарівська, 1855–1863 рр.), пізніше споруда головного корпусу Вищої технічної школи (вул. С. Бандери, 12, 1873–1877 рр.), будинок Галицького намісництва (вул. Винниченка, 18, 1870–1878 рр.), палац
Потоцьких (вул. Коперніка, 15, 1880 р.), Галицького
крайового сейму (вул. Університетська, 1877-1881 рр.)
та ін. Процес формування структури «австрійського» Львова, після остаточного засклеплення гирла
р. Полтви на території центральної частини міста,
завершило будівництво Великого міського театру
у 1897-1900 рр.
Усі згадані вище споруди за своєю архітектурною концепцією відповідали класицистичній парадигмі творення. На початку ХХ ст. намітилася тенденція до вжитку модерних ідей та втілення їх не
лише при створенні житлової забудови галицьких
міст, а насамперед будівель громадських установ.
Провідним стилем на початку 1900-х рр. було обрано сецесію, яка, в свою чергу, в залежності від часу
та завдань будівничого набувала дещо відмінних
формотворчих характеристик. Але незмінним принципом теоретиками-мистецтвознавцями та самими митцями проголошувався всеосяжний синтез
мистецтв [1; 8].
Спрямованість на урбанізацію простору впливала на формування образу міста як рівнозначного
до інших провінційних осередків Австро-Угорської
імперії, пізніше Речі Посполитої ІІ, політичного, соціального та культурного центру. Відповідно образам громадських об’єктів загальноміського значення, зокрема торгово-промислової палати, банків,
вокзалів тощо, характерна певна космополітична
«європейськість». Хоча варто зазначити, що для
міста, парадигмою офіційного існування якого в
означений період була польсько-австрійська його
історія, відповідно до державної приналежності,
оздобам офіційних та напівофіційних споруд, здебільшого у монументальній пластиці, означеній
«європейськості» притаманні були вияви певної
польської національно-героїчної складової.
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Аналіз останніх публікацій та досліджень. Доволі ґрунтовно міське мистецтво означеного періоду
у українському мистецтвознавстві досліджують Ю.
Бірюльов, А. Банцекокова, І. Жук, О. Нога та ін.
Значний внесок у факторологічну базу було зроблено І. Котлобулатовою, колекціонером та дослідником старих світлин м. Львова. У 2014 р. презентовано книгу «Сецесія у Львові» Ю. Богданової та
Ж. Комар, яка поглиблює розуміння проблематики
сецесії у міській забудові. Але усі перелічені автори
звертаються здебільшого до огляду загальних характеристик явища, доводять існування парадигми всеосяжного синтезу у тогочасній міській забудові, не намагаючись вичленувати та проаналізувати окремі його складові, зокрема образи монументального мистецтва.
Таким чином, логічним є продовження дослідження вищеозначених мистецтвознавчих проблем за окремими, більш локалізованими напрямками. Це зумовлює мету нашого дослідження: проаналізувати монументальні фігуративні композиції першої третини ХХ ст. у контексті розвитку антропоцентричних тогочасних тенденцій та творення «нової» міфології.
Виклад основного матеріалу. Беззаперечно,
для світського монументального мистецтва як однієї з публічних мистецьких практик споконвіку
було характерно те, що митці, працюючи над виконанням замовлень, відчували себе дещо вільніше,
ніж обмежені релігійними догматами та канонами
при оздобі храмових споруд. Вони могли впроваджувати більше новацій, експериментувати. Відповідно в оздобленні споруд Східної Галичини живописними та скульптурними композиціями з кінця
ХІХ ст., а особливо, починаючи від перших років ХХ
ст., відчувається тяжіння до нових, модерністичних
течій. Найпослідовніше в той час проявив себе сецесійний напрямок образотворення, подекуди у
поєднанні з різними історичними неостилями.
Варто зазначити, що у міжвоєний період Реч Посполита ІІ як спадкоємиця традицій австрійської
багатонаціональної держави отримала у спадок доволі космополітичний доробок попередників. Але
за часів поновлення польської держави місто Львів
втрачає свій офіційний статус столиці галицької
провінції, стаючи лише центром воєводства. Це зумовило зменшення потоку державних та приватних інвестицій у місто та край. Склалася ситуація,
коли світське монументальне мистецтво майже
втратило свого багатого замовника та розвивалося
здебільшого на польському національному ґрунті,
зокрема, при створенні живописних панорам славетних битв з історії Польщі, монументів славетним героям її давньої та сучасної історії. До того ж
міжвоєнна архітектура тяжіла до простоти ліній й
мінімалізації декору, що вплинуло на майже повну
відсутність антропоморфних композицій у монументальному оздобленні споруд. З 1920-х рр. у декорі кам’яниць посилюється перевага декораційної
скульптурної деталі, здебільшого у вигляді невеликих орнаментальних вставок у стилістиці ар деко [2].

Важливими у контексті стрімкого росту промисловості та нових потреб мобільності стає розвиток
залізничних сполучень у краї. Будівництво вокзалів та станцій розпочинається з другої половини
ХІХ ст. Відповідно, одним з перших масштабних
проектів, де було використано комплексний підхід
до творення цілісного образу будівлі, стало спорудження Львівського, так званого Чернівецького,
вокзалу у 1902-1903 рр. за проектом В. Садловського. Над його спорудженням й оформленням працювали кращі митці та інженери Галичини. Оздоблення скульптурою, живописом та декоративноужитковими деталями було важливою складовою
цього масштабного проекту. Головний фасад прикрасили ліпниною і фігуративними скульптурами
Антонія Попеля та Петра Війтовича з алегоричними постатями транспорту, торгівлі, промисловості
тощо.
Обидва скульптори представляли ще попереднє
покоління митців Галичини, тому за формотворчими характеристиками їх пластичні образи витримані у традиційній неостилістичній манері класицистичного забарвлення з певними зрушеннями у
напрямку модернізації форм та образів. Змістове
наповнення інтер’єру головного вестибюля творили
панно Й. Балли, що алегорично розповідали процес
розвитку транспорту та залізниці у образах ідеологічних натхненників, винахідників, інженерів та
робітників. Відзначимо, що людські образи живописних оздоб виконані вже у сецесійній манері, з
характерною їй пливкістю ліній та узагальненням
площин. Вони добре згармонізовані з вітражним
образом Архангела Михайла, що прикрашає вікно
над головним входом. У цьому випадку сама техніка виконання диктує розкладання живописної
постаті Архангела на площинні елементи. Фігуру
Ангела було зображено на тлі панорами міста, що
надавало їй додаткового колориту. Варто зазначити, що подібні вітражні засклення зустрічалися в
оздобі інших світських, тобто громадських, об’єктів, зокрема, відомим є ескіз вітража «Архангел Рафаїл» для аптеки М. Еттінгера, створений М. Ольшанським у 1913 р. (зберігається у фондах Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького). Ангел, який зі здійнятими догори крилами
та сурмою у руці акцентує на значенні словного
міста Станіславова, яке називали «третім містом
Галичини» після Львова та Кракова, у пластичній
інтерпретації вінчав головний купол Івано-Франківського вокзалу (тепер не існує) [10:362]. Окрім
декораційної складової, зображання такого характеру мали виконувати своєрідні патронатні (охоронні) функції [4:86].
Показовим, з огляду проявів всеосяжного синтезу, було будівництво Торгово-промислової палати у Львові (пр. Шевченка, 17) у 1907-1910 рр. Натхненником та головним архітектором цієї споруди
був Альфред Захарієвич, який продовжував справу
свого батька Юліана Захарієвича, пішовши шляхом
цілісного опрацювання проектів споруд задля творення архітектурного образу міста Львова. Головним з приміщень та ідейним центром споруди було
109

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

визначено зал засідань на другому поверсі. Залу
було перекрито плоским склепінням з ліпним рослинним декором, кесонами та світильниками. Стіни облицьовані дубовими панелями, штучним зеленим мармуром та розчленовані спрощеними пілястрами з білого мармуру. Кожна з 12 пілястр
увінчана в капітелі скульптурною групою роботи
Зигмунта Курчинського. На трьох стінах у проміжках між пілястрами фризоподібно розташовуються
живописні панно Фелікса Вигживальського. На
кожній з трьох стін розміщено своєрідні живописні
триптихи: шість фігурних зображень і три пейзажі.
Панно уособлюють працю, стійкість («Сизиф»), силу («Бій з кентавром»), фортуну, срібло («Перемінний капітал») та золото («Постійний капітал»). Вони
пов’язані між собою у оповідь-легенду. Трансформування повсякденності і переосмислення античної міфології використовується Вигживальським
для формування неоміфу про моральне вдосконалення сучасною людиною і прогрес цивілізації.
Панно за своїм лінійно-просторовим трактуванням повністю вписуються у канву модерну: тіла
змодельовано максимально об’ємно, але золотий
фон, що має площинний характер, «замикає» живописний простір. Зорове відчуття стінної площини
підсилює також фризове розташування фігур, що
знов ж таки є однією з рис формотворчості сецесії –
усі твори будуються за орнаментальною схемою. У
систему умовного живописно-колористичного фризу
включено скульптури Курчинського, які за характером трактування постатей та сюжетом є логічним продовженням живописних композицій. Вони
поєднані у шість парних груп, що є символічними
узагальненнями окремих моментів людського буття: Праця, Відпочинок, Меланхолія, Мир, Кохання,
Смерть. Таким чином створюється єдиний художній образ приміщення, що є синтетичним за своїм
характером [4:94-96]. Вітражі, створені за проектом Захарієвича, на четвертій стіні зали акомпонують панно і горельєфам у формуванні емоційної
атмосфери інтер’єру.
Окреслені тенденції дають нам можливість провести певні паралелі між творчістю тогочасних
митців із засадами Ренесансу, з його пошуками ідеальної людини, людини-універсала. Працюючи над
спільними проектами, митці виробляли добре впізнавану, синтетизовану власну систему образотворення, яка відображалася, відповідно, на виборі
зображуваних персонажів.
Серед знакових споруд, що були створені А. Захарієвичем та З. Курчинським у співдружності, варто відзначити групу львівських будівель на розі
вул. Валової та вул. Галицької. Це ще одна фінансова установа – будинок страхової фірми Балабана і
Львівського банку на вул. Валовій, 7–9, які творять
єдний комплекс забудови вулиці Валової. З боку
вул. Галицької на фасаді будинку №7 розташовано
композиційні групи Меланхолія (Сон), Медитація
(Комерція), Війна (Сум), Танець (Знемога); з боку
вул. Валової – Вічність (Доля), Промисловість (Енергія), Праця (Воля), Мистецтво (Мріяння). Скульптурні образи З. Курчинського трактовані не нату110

ралістично, стилізовано спрощені, акцент зроблено на грі контрастних форм та об’ємів. Це забезпечує впорядковуючий сецесійний ритм. Скульптурні
композиції З. Курчинського стали якравим прикладом відображення призначення споруди. Зокрема,
така тенденція була розповсюджена серед оздоб
установ фінасово-торговельної сфери, які, маючи
значні грошові потоки, могли замовляти проекти
своїх будівель в найкращих команд тогочасних
митців. Таким чином, у декор фасаду будівлі Празького банку (ск. Емануель Кодет, пр. Свободи, 17) та
Торгової біржі (ск. Пліхаль, вул. Городоцька, 2)
включено постаті Меркурія та Фортуни, Ремісничу
палату (тепер Львівський театр ляльок, пл. Данила
Галицького) прикрашено фігурами Коваля та Муляра (ск. Я. Щепковський), споруду страхової компанії «Трієста» (вул. Коперніка, 3) декоровано маскаронами З. Курчинського Гордість, Пересиченість,
Здивування, Іронія, чотирма статуями на фронтоні,
що уособлюють почуття, а також над входом горельєфом Піклування роботи Т. Блотницького. Ці
споруди стали одними з найрепрезентативніших у
місті і, хоч тепер змінили здебільшого своє призначення, залишають у своїх оздобах підказки щодо
установ, для яких вони були збудовані.
Серед споруд фінансового характеру варто виділити будівлю Кредитної спілки великих землевласників (тепер Львівська філія Національного
банку Українни) по вул. Коперніка, 4, де внутрішні
та зовнішні оздоби були максимально продумані
та синтетизовані у єдиний цілісний образ. Фасад
величної споруди, що за характером тяжіє до монументальності класицизму, вінчають по кутах голови Меркурія роботи З. Курчинського. Оформлення
інтер’єру вражає відвідувача своєю розкішшю. Як у
споруді Торгово-промислової палати, апофеозу декор інтер’єру досягає у оздобах залу засідань, для
якого Зигмунд Розвадовський виконав у 1910-х рр.
фризове живописне панно Плоди землі у верхній
частині стіни. З урахуваннян того, що Товариство
здебільшого займалося допомогою великим земельним магнатам в управлінні сільськогосподарськими справами їх маєтків, підвищуючи економічну привабливість земель, композиції зображають
феєрію врожайності та добробуту. Стрімку, майже
нестримну ходу персонажів з гірляндами з пахучих
трав та стиглих фруктів зображено на тлі копиць
сіна та характерних для краю тварин, таких як кози, вівці, коні (на території Галичини було кілька
потужних кінних заводів). Доволі незвичним є поява у розписі гончих мисливських псів, що можуть
бути трактовані як алегорії статусу обслуговуваних товариством клієнтів та аристократії як такої.
Людські постаті митець зображає майже оголеними, прописуючи із захопленням кожен м’яз на тілах
сильних здорових чоловіків та жінок. Жіночі обличчя і зачіски немов взяті з тогочасних ілюстрацій
до журналів мод. Натомість у чоловічих образах
митець звертає увагу на фізичну складність сільської праці, показуючи чоловічі постаті ніби згорбленими під вагою оберемків колосся та гірлянд з
квітів і плодів. Але ці образи не передають справ-
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жнього сенсу сільського життя, відтворіючи лише
спотворене його розуміння аристократією [3].
Серед оздоб промислових комплексів сучасниками та дослідниками доволі часто згадується декор інтер’єру пекарні «Меркурій», для якої З. Курчинський виконав вісімнадцять алегорично-міфологічних рельєфних панно на тему «Історія хліба»
(Курчинський). Як пише Ю. Бірюльов: «В циклі втілювалась філософська концепція людини, яка
створює себе й оточуючий світ». Дослідник зазначає, що образність зображуваних постатей митець
розкрив за допомогою пластики стилізованого лінійного рисунка, музичної ритміки жестів та жорсткої, живописно «зім’ятої» фактури поверхонь, що
мерехтить, як вільно накладені мазки фарби, що було
доволі характерно для З. Курчинського [4: 101-102].
Підняття рівня життя, збагачення міщан, нові
технології та торгівля спричинили пожвавлення
ще однієї складової тогочасного образу міста. Нею
стають пасажі, які здебільшого створювались у прохідних дворах або невеликих провулках і були торговими галереями коридорного типу з численними
крамницями, кав’ярнями та кінотеатрами. Вони
найчастіше були криті, мали скляні великі дахикуполи складної конструкції, що справляли значне
враження на відвідувачів. Окрім вітрин магазинів
та реклами, пасажі прикрашали скульптурою та
великими живописними композиціями чи панно.
На такого роду торговельних площах були представлені вироби лише найкращих тогочасних підприємців, які прагнули якнайрозкішнішого вигляду своїх крамниць. На території Східної Галичини
торгово-розважальні комплекси могли з’явитися
лише у найбільших містах краю, зокрема у Львові,
Станіславові (тепер Івано-Франківськ) та Тернополі. Наприклад, з невеликої аптеки та лабораторії у
1900 р. Спілка Петра Міколяша перебудовує свій
заклад на розкішний «кришталевий палац» – Пасаж Міколяша. Вписані у криволінійну конструкцію ферм скляної стелі, акцентом інтер’єру споруди стають, на рівні зі скульптурами Венери-німфи
та фавнів роботи Антонія Попеля, великі живописні панно (ймовірно, роботи Тадея Попеля). На збережених світлинах видно, що це багатофігурні композиції, найвірогідніше, на теми, пов’язані з торгівлею та її розвитком. Більш детально проаналізувати образи панно пасажу Міколяша неможливо через погану якість світлин початку ХХ ст., але все ж
доволі добре видно загальну стилістику розпису,
яка може бути визначена як перехідна між академічним реалізмом та сецесією.
Кількома роками пізніше, у 1904 р., було збудовано пасаж братів Гартенбергів у Станіславові (тепер Івано-Франківськ). За згадками сучасників, пасаж був багато оздоблений, а великі живописні
панно представляли портрети власників та їх колег за обговоренням проекту пасажу, а також сюжети на теми промисловості, рільництва та мистецтва. Для живописних образів пасажів, що здебільшого прикрашали інтер’єр головного тамбуру
споруди, характерною була персоніфікація торгівлі
або фортуни, створення її образу у вигляді жінки,

що допомагає у справах. Рільництво персоніфікувалося за допомогою постатей юнаків, вбраних у звичайний простий селянський одяг (нагадує традиційний костюм горян) та специфічної форми гуцульські або гуральські капелюхи. Два наведені
приклади є показовими з огляду на розвиток у містах попиту на розваги та послуги. Через обрані для
розписів сцени більш зрозумілими стають зацікавлення тогочасних міщан щодо проведення вільного часу та відпочинку. На жаль, жоден з вищеозначених пасажів не пережив лихоліть світових воєн
та втручання нащадків, тому ми можемо говорити
про фігуративні образи цих об’єктів, користуючись
лише старими некольоровими світлинами та описами тогочасних відвідувачів цих центрів громадського життя [4; 10].
Поява споруд нових типів, освітніх установ та
музеїв, новозбудованих фабрик й торговельних
площ, адміністративних споруд, а також деяких нових та реконструйованих сакральних об’єктів, вимагала враховувати у процесі розробки архітектурних проектів їх функційне призначення, що вплинуло неабияк на розвиток архітектури. Багато
скульптури було знищено і нищиться по сьогодні,
саме із-за зміни спорудами свого початкового
призначення. Зокрема, такою була доля Скейтингрингу по вул. Зеленій, 59 у Львові, в оздобі якого
було використано фігуру Кратоса на фасаді та
серію рельєфів роботи З. Курчинського, вісім
вітражних зображень спортивних змагань і танців
авторства В. Жегочинського та шістнадцять живописних панно Л. Вінтеровича. Усі композиції були вписані в архітектурну конструкцію, що задавала їм дещо нетрадиційних обрисів та впливала на
формотворення [5].
Важливим елементом міської громадської забудови були державні та приватні освітні заклади й
медично-харитативні установи, які відповідно до
побажань австрійської влади були здебільшого
світськими. У їх фігурних оздобах мали бути виразно окреслені ті постулати, своєрідне гасло, на якому будувалася програма закладу. Підвалини цих
тенденцій були закладені ще наприкінці ХІХ ст., коли, до прикладу, фасад Вищої технічної школи було
прикрашено алегоричною скульптурною групою
роботи Л. Марконі, що символізувала Інженерні науки, Архітектуру та Механіку – три основні факультети, які існували тоді в навчальному закладі, що
додатково було підкреслено латинським написом
на аттику «Litteris et Artibus» (дослівно – «Знанням
і вмінням»). Традицію було перейнято, модифіковано та продовжено вже у ХХ ст., але з використанням модерної формотворчості та по-новому трактованих алегорій. Зокрема, споруду школи С. Стшалковської (тепер ЗОШ № 6 м. Львова, вул. Зелена,
22) оздоблено барельєфами «Життя» і «Мистецтво» З. Курчинського. У композиціях горельєфів митець на власний спосіб трактує відоме прислів’я
«Ars longa vita brevis» (з лат. – «Життя коротке, мистецтво вічне»).
Від початку своєї творчості, маючи тісні зв’язки
з Художньо-промисловою школою у Львові, П. Вій111
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тович оздоблював портал нової споруди цієї навчальної установи (вул. Снопківська, 47) монументальними півфігурами Мистецтво та Художня промисловість. Здебільшого у своїх творах митець тяжів до динамічного барокового трактування форм,
але, підпорядковуючись архітектурі споруди, наближався до сецесійного горельєфу. Жіночий образ,
що уособлює мистецтво, П. Війтович зобразив доволі
класицистично, лише доповнюючи невеличкою фігуркою генія, у якому, ймовірно, зобразив себе. Аналізуючи чоловічу постать, визначаємо фахове розуміння митцем сучасності саме художньої промисловості,
високого рівня її тогочасної естетизації. Скульптор
зобразив юнака з доволі модною зачіскою, з натхненним, але не ідеалізованим обличчям, тримаючим у
руці молот та кліщі. Тематику навчання чоловічим
професіям, які вимагають важкої фізичної праці, продовжує В. Пшедвоєвський, виконавши у 1908 р. з цементу могутні 4-метрові постаті Теслі та Коваля, які
немов виростають з фасаду споруди Технологічного
інституту (Музична академія ім. М. Лисенка, вул. Нижанківського, 5).
Яскраву реалізацію пульсуючого тогочас національного, зокрема українського, питання в монументальному мистецтві в оздобі освітніх установ
демонструє Модест Сосенко у стінописах Вищого
музичного інституту ім. М. Лисенка (пл. Шашкевича, 5, тепер – Музичне училище ім. М. Лисенка). У
комплексі інституту композиційно-змістовою домінантою інтер’єрів став саме монументальний
живопис М. Сосенка. Він сконцентрований у Великому (розписи, вітражі, керамічне панно) та Малому (розписи) концертних залах. Орнаментальні стінописи з акцентами у вигляді стриманих фігурних
композицій стали основним засобом організації
простору. Образи плафону Малого залу представляють постаті Музик, Трембітарів та Бандуриста.
Митець з властивою йому прискіпливістю готувався до виконання роботи, досліджуючи та ескізуючи
спочатку на Франківщині, у с. Торговиця Пільна, звідки він привіз кілька випозичених у селян предметів гуцульського костюму, які збирався використати у роботі аби краще передати образи народних
музикантів. Пізніше, перебуваючи у Києві, М. Сосенко дослідив орнаментику Центральної України,
зокрема Полтавщини, та використав її мотиви у
підготовці візерункової частини стінопису та вітражів. Стіни та плафон Великого залу мають вигляд суцільної тканої поверхні. У центральній частині плафону, відповідно до ескізів митця, що зберігаються у Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові, окрім постаті Кобзаря бачимо модельовану легкою лінією світлу жіночу фігуру, яку закомпоновано з гірляндою квітів. Постать дівчини
викликає підсвідомі асоціації з культовим для українських земель образом Богородиці Покрови.
Після останньої реставрації до постаті Кобзаря додано три жіночі фігури, що немов застигли у плавному танку.
Плафони обох залів також доповнено образами
традиційно вбраних дівчинки та хлопчика, які грають на сопілках. Пластичність ліній усіх людських
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фігур зрівноважується умовністю рослинно-геометричного обрамування, яке включає також нотний
запис мелодій. Складний рисунок вступає у контраст з простотою архітектурних форм. Розпис Великого залу вдало доповнено горельєфами з скульптурними портретами М. Лисенка та Т. Шевченка
роботи Григорія Кузневича, а також ліпниною з
зображенням атрибутів музики й образотворчого
мистецтва, рослинних орнаментів [7:172–176].
Декоративну домінанту Великого залу Музичного інституту мали створювати чотири живописні
панно: Наука, Мистецтво, Виховання, Спів, які були
замовлені художникові Олексі Новаківському. Як
зазначає багаторічний дослідник творчості О. Новаківського та працівник філії Національного музею ім. А. Шептицького, меморіального музею О. Новаківського, Любов Волошин, образи цих панно
стали новим словом в українському мистецтві
початку ХХ ст. Напрочуд монументальні, сповнені
патріотичного пережиття, зображувані постаті
пульсують пластичними, звивистими лініями,
соковитістю барв. Вони співзвучні за стилістикою
та настроєм з обрамлюючими їх стінописами та
вітражами М. Сосенка.
Центральним у композиціях О. Новаківського є
алегоричний образ Матері-України, яка спонукає
до навчання та творчості дітей, які скупчилися довкола неї. Постать жінки-матері є змістовою трансформацією Сивіл Мікеланджело з Сикстинської капели у Римі, Італія [6]. Стінописи та вітражі М. Сосенка, панно О. Новаківського та скульптурні портрети Г. Кузневича стали вдалою спробою поєднання архітектури і монументально-декоративних видів мистецтва на основі інтеграції української народної художньої творчості. Можна стверджувати,
що сецесія М. Сосенка поєдналася з принципами
«неовізантійського» мистецтва, що помітно у елегантних пропорціях фігур обраних митцем персонажів.
Для усіх вищеозначених груп образів людини
характерним є пошук митцями нових шляхів виразу людської сутності. Водночас для споруд лікувально-харитативного призначення більш властиве звертання до постатей релігійного спрямування. Зокрема, фасад колишнього монастиря та харитативного закладу сестер-служебниць Святого Серця
Ісусового оздоблено фігурою Ісуса Христа з відкритим серцем, аттик лікувального закладу на вул. Чупринки, 48 доповнено образом Богородиці (ск. Т. Оркасєвич) тощо. Образи споруд такого роду об’єднує
те, що усі вони, незалежно від того, кого зображено, є носіями милосердя та піклування. Їх обличчя
натхненні та страждальні одночасно, проникнуті
бажанням допомогти потребуючим.
Висновки та перспективи дослідження. Проаналізувавши живописні та скульптурні оздоби
громадських будівель великих міст Східної Галичини, ми можемо виділити кілька основних груп фігуративних антропоморфних образів. Серед них найчисленніші є образи «нової міфології», алегоричносимволічні образи фінансового успіху, уособлення
філософських освітніх тенденцій та персоніфікації
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покровительства і милосердя у релігійних образах
світських споруд. Загалом композиції для фінансово-страхових та торговельно-виробничих
установ мали через міфологізовані персоналії та
сюжети, через добре впізнавані образи-символи
мали передавати настрої, пов’язані зі складовими
успіху. Оздоби банків та страхових компаній мали
усіма засобами відобразити стабільність, силу та
впевненість у завтрашньому дні. Декор інших громадських споруд, зокрема, пов’язаних з торгівлею
та промисловістю, мав включати професійну атрибутику. За невеликої кількості декору, скульптурні
елементи добре ілюстрували призначення споруди, водночас були наочною рекламою, мали привертати увагу.
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Єфімова А. В. Художні практики в міських просторах Західної України початку ХХІ століття: перспективи та напрямки розвитку. У статті досліджено основні напрямки розвитку мистецтва відкритих міських просторів в контексті західноукраїнського регіону початку
ХХІ ст., беручи до уваги як традиційні художні форми
(пам’ятники, жанрові міські скульптури, меморіальні
таблиці), так і інноваційні арт-практики (public art, артінтервенції, соціально-орієнтовані проекти тощо), виявлено певні тенденції. Зокрема, на державному та регіональному рівнях з’ясовано ключові передумови, що
сприятимуть актуалізації нових мистецьких форм в міських просторах та апробації світового художнього досвіду
в урбаністичних арт-практиках на наших теренах; окреслено майбутні перспективи.
Ключові слова: міський простір, сучасні мистецькі
об’єкти, арт-практики, розвиток, перспективи.
Ефимова А. В. Художественные практики в городских пространствах Западной Украины начала XXI
века: перспективы и направления развития. В статье
исследованы основные направления развития искусства
открытых городских пространств в контексте западноукраинского региона начала XXI в., принимая во внимание как традиционные художественные формы (памятники, жанровые городские скульптуры, мемориальные доски), так и инновационные арт-практики (public art, артинтервенции, социально ориентированные проекты и т.
д.), выяснены некоторые тенденции. В частности, определены некоторые условия, как на государственном, так
и на региональном уровнях, которые поспособствуют
апробации мирового художественного опыта в урбанистических арт-практиках в нашей стране. Намечены будущие перспективы.
Ключевые слова: городское пространство, современные художественные объекты, арт-практики, развитие,
перспективы.
Yefimova A. The urban art practices in Western Ukraine
at the early XXI century: the perspectives and development
trends. Тhe article explores the main directions and trends of
development of urban art practices in the west Ukrainian
region of the early XXI. These practices include traditional art
forms (monuments, sculpture, memorial plaques) and innovative art practices (public art, art-interventions, art in the
public interest, etc.) In particular, it identified some conditions,
both at the state and regional levels, which will contribute to
approbation the global art experience in the urban art practices
in our country. The future prospects also outlined.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Постановка проблеми. Художні практики в
міському просторі у комплексі постають виразним
мистецьким та соціокультурним феноменом, який
присутній у повсякденному житті соціуму та кожного міста у найрізноманітніших його проявах: від
класичних монументів до концептуальних арт-інтервенцій у вигляді інсталяцій чи перформансів.
Такі об’єкти та проекти безпосередньо впливають
на візуально-естетичний та культурно-символічний облік міського простору, несуть певні сенси,
актуалізують пам'ять та суспільну свідомість. Цей
напрям позаінституційної мистецької діяльності
постає важливим елементом конструювання міської ідентичності та діалогу з суспільством. Його
розвиток, зважаючи на світовий досвід, є показником демократичної країни та складовою культурного брендингу сучасних міст. Відповідно, актуально на даному етапі дослідити основні напрямки та
окреслити перспективи розвитку практик мистецтва в міських просторах у контексті західноукраїнського регіону.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Окреслюючи ступінь дослідження проблеми, можемо констатувати, що вона практично не розроблена в українському науковому дискурсі, зокрема, стосовно західноукраїнських міст. Слід віддати належне дослідженням О. Чепелик [8], в яких висвітлено
світовий та український досвід стосовно розвитку
сучасного мистецтва в урбаністичних просторах,
окреслено деякі проблеми. Важливими для даного
дослідження стали також монографія М. Протас [4],
публікації В. Венгринюка [1], В. Расевича [6], Ю. Зерній [3] та ін., а також ряд журналістських статей
інформативно-фактологічного характеру.
Мета статті – визначити основні напрямки та
окреслити перспективи подальшого розвитку художніх практик в міському просторі в контексті західноукраїнського регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Враховуючи здебільшого суспільно корисне призначення об’єктів сучасного монументального мистецтва у відкритих міських просторах, цей напрямок художньої діяльності потребує, перш за все,
належної підтримки на державному рівні. Незважаючи на розширення діапазону художніх практик,
вони все-таки залишаються одним із ефективних
державницьких інструментів (як традиційні монументальні об’єкти так і різного роду альтернативні
практики, починаючи від сучасних настінних розписів до соціально орієнтованих проектів). Тут можемо виокремити три основні напрямки державної
політики, що повинні сприяти якісному розвитку
урбаністичних арт-пратик: це політика пам’яті, культурна та освітня політика.
Чи не найбільш проблемними на даному етапі є
традиційні пам’ятники, які практично не розвиваються та продовжують наслідувати радянські естетичні канони. Адже саме пам’ятник, маркуючи простір та утворюючи так звані «місця пам’яті», є одним із ключових інструментів реалізації політики
пам’яті в просторі міста. Однак в період кінця ХХ –
початку ХХІ ст. держава надалі здійснює монумен114

тальну пропаганду згідно з радянськими стандартами, практично не змінюючи мистецькі засоби
[4:820]. Відповідно, сьогодні важливо переглянути
деякі аспекти політики пам’яті в Україні, що стосуються символічного маркування міського простору, та запровадити оновлені підходи. Важливим є
подолання заідеологізованості традиційних художніх практик, а також їх подальший формальний та
концептуальний розвиток. Однак варто зазначити,
що мова не йде про повну відмову від фігуративних скульптур у міському просторі, оскільки це
вважається найбільш адекватним способом звернення до широких мас.
Важливо знаходити нові, осучаснені якісні рішення, позбавлені відбитків минулої доби. Ці питання повинні регулюватись, перш за все, на державному рівні, зокрема, входити до компетенції Українського інституту національної пам’яті (УІНП), що
функціонує з 2006 р. як найважливіша інституція з
вироблення державної політики пам’яті в Україні.
Серед його завдань – вивчення трагічних подій в
історії народів України, участь у вшануванні пам’яті їхніх жертв та залучення до науково-просвітницької, освітянської роботи, пов’язаної з проблемами національної пам’яті тощо [1:34]. Проте видається доцільним, щоб окрім всього цього інституція такого роду якимось чином контролювала і мистецьку якість та доречність художньо-меморіальних засобів, які використовують для вшанування
постатей та подій національної історії. Адже на сучасному етапі особливо важливо підтримувати новаторські мистецькі рішення та підходи до актуалізації пам’яті в міському просторі.
В цілому, суттєвим недоліком є також і практична невизначеність суб’єктів впровадження державної політики пам’яті, хоча до її реалізації дотичні
якнайменше Міністерство освіти і науки України,
Міністерство культури та низка інших організацій
та інституцій [3:44]. Діяльність останніх також має
бути націлена на розвиток та підтримку нових урбаністичних практик. Адже досить відчутним є дефіцит інформації про нові меморіальні форми та
мистецькі засоби, що можуть мати місце в сучасному міському просторі. Тобто необхідною є певна
просвітницька та науково-практична діяльність в
цьому напрямку, яка повинна здійснюватися на
рівні культурної політики держави, відповідними
культурно-мистецькими інституціями, що є основними її інструментами.
Окрім того, що стосується культурної політики,
важливим моментом є запровадження державних
програм, що сприяють створенню сучасних мистецьких об’єктів у міських просторах. До прикладу, у
країнах Західної Європи та США останні знаходиться у сфері так званого «суспільного замовлення».
Зокрема, дослідниця О. Чепелик окреслила, як цей
механізм було вперше запроваджено на рівні культурної та освітньої політики Францією, де ще в середині ХХ ст. розпочали функціонувати програми
відсоткових відрахувань на розвиток мистецтва в
міському просторі (1% від кожного капітального
будівництва). Зазначимо, що такі програми позиці-
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онуються як державний інструмент, який сприяє
збагаченню мистецьких надбань країни. Процедура 1% дійсно дозволяє фінансувати монументальні
або декоративні твори впродовж реалізації архітектурних об’єктів. Відповідно, бюджет мистецького твору є пропорційним обсягу 1% від повної вартості будівництва. Суспільне замовлення означає
одночасно і мистецький об’єкт, що виходить за межі призначених для нього просторів, шукаючи зустрічі з населенням, і процедуру, обумовлену на
різних етапах ініціативою замовника aж до реалізації твору та його сприйняття публікою включно
[8:432-436]. Реалізація таких проектів та контроль
за їх якостями здійснюється на рівні державних
мистецьких інституцій. Відповідно, слід застосувати досягнення світової практики в Україні та запровадити програми, які б забезпечили донесення мистецької рефлексії на зміни в нашому суспільстві та
створили б умови для відповідних соціокультурних
трансформацій [8:444]. На рівні культурної політики
також доцільно ініціювати та підтримувати різного
роду міжнародні проекти, що стосуються актуалізації
сучасних практик мистецтва в міському просторі та
дають можливість перейняти практичний та теоретичний зарубіжний досвід у цій сфері.
Без сумніву, важливу роль у всьому цьому відіграє і освітня політика. Враховуючи динаміку сучасного мистецького процесу, виникає потреба у
запровадженні нових дисциплін в освітні програми
мистецьких та, частково, технічних ВНЗ, що розкривають основні теоретичні та практичні принципи роботи із сучасним міським простором. Це, в
свою чергу, сприятиме розширенню сфери діяльності традиційних фахівців монументального мистецтва, дизайнерів, архітекторів, графіків, відповідатиме потребам часу та дасть змогу запровадити
ефективні механізми естетизації та культурного
оновлення сучасних урбаністичних просторів. Адже в міському просторі повинні працювати фахові
художники, які володіють необхідними навиками,
що відповідають запитам часу. Відповідно, важливим моментом постає комплексна підготовка висококваліфікованих кадрів.
Основною площиною, де безпосередньо запроваджуються нові підходи стосовно актуалізації сучасних художніх тенденцій та меморіальних практик в міському просторі є органи влади на місцях,
як прямі виконавці державної політики. Адже встановлення/створення арт-об’єктів в публічному
просторі, міста відноситься безпосередньо до їх
компетенції. Зокрема, тут можемо окреслити перспективи та напрямки розвитку у конкретній прив’язці до специфіки західноукраїнського регіону.
Що стосується політики пам’яті, зазначимо, що
на регіональному та місцевому рівнях важливим є,
перш за все, усвідомлення чиновниками та громадою міста того, що політика пам’яті не повинна бути «грою з минулим» для досягнення власних цілей, а має стати тим елементом, який об’єднає українське суспільство та сконструює консолідовану
етнонаціональну ідентичність, що особливо актуально на сучасному етапі [1:37].

У цілому, одним із найголовніших завдань практично для усіх міст регіону є вдосконалення механізмів встановлення/створення мистецьких об’єктів в міському просторі. Перш за все, повинна бути
зрозуміла, дуже чітка процедура надання дозволів,
позбавлена людського фактору, яка передбачатиме громадську участь в обговоренні мистецькосуспільних об’єктів, що мають з’явитись у громадському, публічному просторі [2]. Зазначимо також,
що така процедура повинна стосуватись не лише
пам’ятників, скульптур чи меморіальних дощок, а й
сучасних мистецьких об’єктів у цілому. Без сумніву,
важливою у цьому процесі є безпосередня участь
місцевих громад у прийнятті рішень про встановлення того чи іншого об’єкта, конкурсному відборі
та визначенні місця для його спорудження тощо.
Особливо це є необхідним на сучасному етапі, коли ми маємо досить багато ініціатив щодо спорудження різноманітних пам’ятників, малих архітектурних форм, таблиць та знаків, що перетворилось на
проблему та викликає громадські протести. Жителі
міст, в свою чергу, мають нарешті навчитися захищати публічний простір свого міста та не допускати,
щоб у нього брутально втручалися незрозумілі форми і намагалися змінювати його під будь-яким претекстом: від сумнівного захисту українських національних інтересів і до увіковічення різного штибу героїв [6]. Адже безпосередньо громада міст повинна
формувати якісне суспільне замовлення для своїх урбаністичних просторів. Відтак зауважимо, що станом
на сьогодні вже можемо помітити деякі позитивні
зрушення в цьому напрямку.
По-перше, у Львові, до прикладу, з громадською
думкою поступово починають рахуватись та залучати активних мешканців міст до певних обговорень щодо пам’ятників. Чиновники разом з архітекторами, художниками і просто громадськими активістами розробляють положення про порядок
встановлення пам'ятників та пам’ятних знаків [2].
Відбуваються громадські слухання по цьому питанню.
По-друге, помічаємо, що питання трансформації
підходів до актуалізації пам’яті в міському просторі все частіше порушується на рівні чиновників, науковців та громадських діячів, що в свою чергу,
впливає на громадську думку та свідчить про подальші перспективи та зміни існуючих стереотипів
щодо мистецтва в міському просторі.
Складні суспільно-політичні події кінця 20132014 рр. (Революція Гідності, початок військових
дій на Сході України), що супроводжувались трагічними наслідками із численними людськими жертвами, зумовили необхідність їх увічнення. Причому
останній факт громадськість (особливо у західноукраїнському регіоні) почала позиціонувати як негайний і терміновий. Однак способи увічнення у
більшості випадків пропонують традиційні та часто досить примітивні, тим самим забуваючи про те,
що країна ступила на новий етап соціокультурного
розвитку. Відповідно, для актуалізації пам’яті про
переломні події української історії необхідно відмовитись від застарілих художньо-меморіальних
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прийомів, що є рудиментами радянської доби.
Справедливо буде наголосити, що культивування
останньої, яке таки мало місце в нашій країні останні двадцять років, ці ж самі події відкинули остаточно.
Позитивні зрушення в цьому питанні помічаємо
вже сьогодні. У Львові маємо приклад кардинально
оновленого підходу до вшанування пам’яті жертв
трагічних подій Революції Гідності. У листопаді
2014 р. влада міста оголосила відкритий конкурс
ідей із вшанування пам’яті Героїв Майдану «Небесна Сотня» із подальшим експертним і громадським
обговоренням. Заохочувалося подання ідей/концепцій у різноманітних формах і виявах: простір, події,
інституції, об’єкти, зокрема ландшафтні, монументальні, містобудівні, тощо. В результаті було подано 12 ідей, які були оприлюднені на сайті Львівської міської ради і виставлені для громадського
огляду у Львівському палаці мистецтв вже у січні
2015 р. Крім того, таке оприлюднення мало інтерактивний характер та давало можливість відвідувачам виставки вже на місці внести і власні пропозиції щодо коммемораційних концепцій та доповнити представлені ідеї [7].
В цілому, проведення такого конкурсу засвідчує
прогресивні зміни в переосмисленні традиційних
меморіальних практик та усвідомлення того, що
існує широкий спектр новітніх художніх засобів
для актуалізації пам’яті і, можливо, прийшов час їх
апробації в українському контексті. Адже на сучасному етапі ми спостерігаємо загострення суспільно-політичної ситуації в країні, триває збройний
конфлікт, з’являються нові жертви, які надалі потребуватимуть достойного увічнення. Відтак, враховуючи той факт, що Україна ступила на новий етап
соціокультурного розвитку, важливо не повторювати помилок минулого і кардинально змінити
підхід до увічнення пам’яті в міському просторі.
Передумовами подальшого розвитку пам’ятників та жанрової міської скульптури, перш за все, є
налагодження процедури щодо встановлення таких об’єктів в містах західноукраїнського регіону, а
також запровадження ефективних механізмів культурної та освітньої політики на державному рівні,
про що йшлося вище. Це, в свою чергу, дасть змогу
частково подолати проблеми комерціалізації та
кітчу. Залишається сподіватися, що завдяки об’єднанню зусиль громадськості, тобто глядачів, до
яких і звернені такі об’єкти, фахівців та міської адміністрації (що можемо помітити за останні роки у
Львові), в найближчому майбутньому низькопробних, надмірно реалістичних кітчевих скульптур в
просторах західноукраїнських міст з’являтиметься
дедалі менше.
Особливу думку стосовно подальшого розвитку
міської скульптури висловила російська дослідниця П. Попова. Вона припускає, що в майбутньому
винятково творчі роботи, що характеризуються цікавими жанровими, композиційними і технологічними рішеннями, з’являтимуться в парках або у
спеціально відведених для цього просторах – музеях сучасної скульптури під відкритим небом то116

що. В реальному ж міському просторі (чи то історичний центр чи новий район) твори жанрової
скульптури дедалі більше набувають прикладного
характеру, вони орієнтовані лише на привернення
уваги звичайного глядача своєю «оповідальністю»
і наочністю, чим і зумовлена їх надмірна деталізація і реалістичність форм [5:149–150]. Важко не погодитись, що фігуративні бронзові скульптури навряд чи можуть зникнути з міських просторів, однак стоїть питання про підвищення художньо-естетичних та культурних якостей таких об’єктів, а
також виведення їх на новий рівень, що суголосний світовим мистецьким тенденціям. І якщо на
рівні держави, міської влади та громадської свідомості зміниться розуміння та підхід до урбаністичних арт-практик, все-таки якісні мистецькі речі
найближчим часом наповнять міські простори західноукраїнських міст. До прикладу, згадаємо проект «Арт-резиденції» в Івано-Франківську в результаті якого Павел Альтмахер – скульптор із світовим ім’ям – має залишити свою роботу (швидше за
все, концептуальний public art-об’єкт) у просторі
міста. Власне, сама фігуративна жанрова скульптура теж повинна мати місце у просторі міста, проте
у дещо інших формах та конфігураціях.
Крім того, останніми роками помічаємо і тенденцію, коли виразно комерційні арт-об’єкти тяжіють до нових мистецьких рішень, які у порівнянні
із бронзовими фігурами є тимчасовими та простими в реалізації. Зокрема, простежуємо зразки сучасних дерев’яних скульптур (або, швидше, інсталяцій) поблизу деяких готелів та ресторанів Львова. Така практика досить адекватна, оскільки подібні
форми порівняно гармонійно взаємодіють з навколишнім урбаністичним ландшафтом та в разі його порушення можуть бути легко демонтованими.
На рахунок подальшого розвитку меморіальних
таблиць як найбільш масової форми увічнення історичної пам’яті в міському просторі, помічаємо,
що тут також починають використовувати альтернативні рішення. Зокрема, встановлюють тимчасові таблиці на прозорій основі, як-от пам’ятна таблиця Лесеві Курбасу, письменнику Ю. Покальчуку у
Львові тощо, які досить легко сприймаються та органічно «вписуються» в архітектурне середовище,
не перевантажуючи його. Крім того, відзначимо,
що вартість такої таблиці, порівняно із традиційною, суттєво менша: якщо меморіальна дошка, із
відливанням бронзи, вартує до 60 тисяч гривень,
то вартість такої інформаційної дошки – 1000 грн.
Проте, стосовно мистецької цінності, остання її
практично не має, оскільки створюється за певним
шаблоном із використанням новітніх технології.
Такі дошки не претендують на роль високохудожнього твору, тут домінуючим є, власне, інформаційно-інтерактивний аспект. Однак при цьому такі
таблиці досить органічні з урбаністичними просторами. Тим більше, враховуючи проблеми із традиційними дошками та їх мистецькими якостями, то,
можливо, на даному етапі значно доцільнішим
буде надавати перевагу саме скляним інформаційним таблицям та підтримувати їх встановлення в

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

знак альтернативи бронзовим та кам’яним. Адже
цей напрямок можна розвивати у художньому сенсі та надавати йому мистецьких якостей, використовуючи сучасні технології. Тим більше, що у регіоні для цього є усі ресурси: молоде покоління дизайнерів-графіків та художників, випускників мистецьких ВНЗ, які здатні запропонувати нові, спрощені та оригінальні мистецькі рішення для актуалізації пам’яті в міському просторі.
Серед передумов перспективного розвитку сучасних практик мистецтва в міському просторі можемо визначити запровадження на рівні міської
адміністрації програм урбаністичного розвитку
міст. У квітні 2015 р. таку програму прийняв Львів.
Вона пропонує механізми, які базуються на найкращих сучасних світових практиках і покликані поліпшити якість життя у Львові, зробити міський
простір зручнішим, доступнішим і більш привабливим для мешканців, гостей міста та інвесторів. Зважаючи на західний досвід, важлива роль у таких
програмах відводиться художнім практикам, вони
сприяють появі нових мистецьких форм в просторі
міста. Також відзначимо, що окрім Львова до подібної програми під назвою «Інтегрований урбаністичний розвиток міста в Україні» долучилися і
Чернівці.
Одним із пріоритетних напрямків у діяльності
таких програм у сфері міської культури має стати є
запровадження мистецьких урбан-ініціатив у віддалених районах міст, де практично відсутні художні об’єкти. Тут важливо, знову ж таки звернутися до західного досвіду, де в якості «суспільного
замовлення» здійснюється благоустрій нових районів міст засобами мистецьких практик. Це, в
свою чергу, візуально урізноманітнює та естетично
насичує нові урбаністичні простри, а також сприяє
актуалізації сучасного мистецтва серед ширшого
кола незацікавленої аудиторії. Все це у комплексі
суттєво впливає на формування культурно-мистецького образу міст, їхньої ідентичності. Відповідно,
доцільним та актуальним є запровадження мистецьких ініціатив поза межами історичного центру,
тим самим формуючи нові символічні маркери та
культурні локації в міському просторі.
Останнім часом в західноукраїнському регіоні
мають місце позитивні зрушення в цьому напрямку і практики благоустрою урбаністичних просторів за рахунок мистецьких творів набувають популярності. Проте, наразі це стосується тільки сучасних монументальних розписів (мурал-арт). Особливо за останній рік простежуємо запровадження
нових урбан-ініціатив у різних містах. Так, наприклад, показовим є комплексний урбаністичний
проект «Ревіталізація підзамче» Львові, який має
на меті оновлення та актуалізацію історично-цікавого, проте досить занепалого району міста, в тому
числі і мистецькими засобами. В 2014 р. було оголошено відкритий конкурс муралів для цього району, а остаточний проекти обирала місцеві жителі
шляхом голосування. В цілому в межах урбан-ініціативи «Ревіталізації Підзамче» було створено декілька якісних сучасних муралів, які реалізовано

завдяки комплексному фаховому підходу, що відповідає європейським практикам. Крім того, на даному етапі продовжують оголошувати відкриті конкурси на створення муралів і для інших районів
міста. В цілому, така тенденція демонструє приклад ефективної взаємодії владних структур, фахових інституцій та громади та говорить про подальші перспективи сучасних монументальних практик
в місті. Сподіваємось, що найближчим часом останній досвід Львова у цьому питанні переймуть й інші міста регіону.
Ініціюють подібні проекти здебільшого організації та інституції, що займають урбаністичним розвиток міста («Інститут міста», «GIZ» у Львові, «Теплий арт» в Івано-Франківську тощо), що також варто відзначити як позитивну та перспективну тенденцію.
Зокрема, важливою є підтримка з боку мистецьких організацій концептуальних арт-інтервенцій в
міські простори (інсталяції, перформанси, хепенінги тощо). Такі практики часто є інструментом порушення соціальних проблем та виступають своєрідним каталізатором змін, що відбуваються в соціумі. Арт-інтервенції, як модель актуального мистецтва, наразі окреслили свої позиції у Львові та
Ужгороді власне за рахунок сприяння певних культурно-мистецьких організацій та проектів (МО
«Дзиґа» та проекти «Тижні актуального мистецтва», «Дні мистецтва перформанс». «Park.in/ Мистецтво в публічному просторі» у Львові, синтез-проекти «Екле», альтернативний галерейний простір
«Коридор» в Ужгороді тощо). В свою чергу, в інших
містах концептуальні арт-проекти в міському просторі практично не реалізовуються. Проте за останній рік також помічаємо певну динаміку: створюються нові організації та ініціативи (Центр сучасного мистецтва, «Теплий арт» в Івано-Франківську, «Urban Cafe» у Львові як платформа для обговорення проблем міського простору та ін.); в межах
молодіжних фестивалів проводяться лекції, присвячені «соціальному мистецтву» (Міжнародний
проект «Мистецтво заради змін» у Чернівцях) та ін.
Крім того, в якості показового прикладу соцільноорієнтованого мистецтва варто згадати інсталяцію
«Невидимі», реалізовану спершу в Івано-Франківську, а згодом переміщену до Львова на початку
2015 р. Не виключено, що після цей соціальний
проект матиме продовження в інших містах.
Висновки і перспективи. Відтак, ключовою передумовою перспективного розвитку мистецтва в
міському просторі є донесення до соціуму якісної
інформації про світовий досвід та інноваційні можливості в цій сфері. Важливим є усвідомлення того,
що мистецтво в міському просторі – це не лише пам’ятники, скульптури чи меморіальні дошки, а й
сучасні, оригінальні та інтерактивні проекти, що
мають суспільно-культурне значення. Одним із
ефективних способів подолання стереотипу, що
склався та зацікавлення проблемами мистецтва
міських просторів може стати проведення конкурсів, виставок, фестивалів, симпозіумів під відкритим небом, що ознайомлювали б з тенденціями
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розвитку мистецтва та творчістю мистців з різних
міст і країн набагато ширше коло глядачів. Це дало
б можливість встановити зворотний зв'язок між
художниками та глядачами, а також вивчити смаки
жителів щодо арт-об’єктів у міському просторі.
Важливим є запровадження різного роду курсів
лекцій, семінарів, майстер-класів по роботі з міським простором, проведення науково-практичних
конференцій. Враховуючи спектр проблем, присутніх сьогодні в урбаністичних арт-пратиках, важливо залучати до їх обговорення як професіоналів –
скульпторів, художників і архітекторів, – так і фахівців з урбаністики, культурології, мистецтвознавства, соціології, арт-менеджменту. Такий комплексний, професійний підхід дасть змогу ефективніше залучати громаду та ініціювати підтримку
новітніх урбаністичних арт-практик різними громадськими ініціативами.
Викладений матеріал дає підстави стверджувати, що як традиційне, так і актуальне мистецтво в
міському просторі в західноукраїнському регіоні
поступово робить кроки до запровадження світових мистецьких тенденцій. Виявлена за останні роки динаміка створює сприятливі передумови для
його подальшого розвитку, оскільки це важлива
складова ідентичності та культурного бренду міста.
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Постановка проблеми. Темпи розвитку житлової архітектури значно випереджають теоретичну
базу в цій галузі, що обумовило ряд питань, серед
яких тенденції вирішення зовнішнього вигляду,
раціональність, композиційна упорядкованість, доцільність вирішення його зовнішнього вигляду.
Під поняттям пластика завжди розумілось певне
скульптурне вираження в матеріалі. Насправді, це
значно глибше питання, зокрема, якщо воно стосується поняття «архітектурна пластика». На сьогодні з’явились нові підходи та засоби пластичного
вирішення зовнішнього вигляду висотного житла.
На моделювання пластики впливають різні фактори, зумовлені конструкцією, функцією, середовищем. Усі ці фактори, підходи до вирішення зовнішнього вигляду житла та їх взаємозв’язок й визначають глибину поняття «архітектурна пластика».
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Безпосередньо питаннями архітектурної пластики
займалось небагато архітекторів-практиків, теоретиків архітектури, мистецтвознавців, зокрема, можемо виділити роботу О. Тіца, О. Воробйової [11], в
якій досліджується структура архітектурної пластики, її зв'язок з різними стилями в архітектурі. Також треба відзначити роботу Г. Сомова [9], в якій
розглянута проблема пластичного вирішення багатоповерхового житла в масовому будівництві.
Історичні аспекти зміни форми архітектури щодо соціально-економічних факторів досліджували:
І. Лежава, А. Раппапорт, А. Іконников, Р. Арнхейм, К. Зигель, А. Кучмар.
Вплив розвитку методології проектування і технології будівництва на архітектурну пластику висвітлено в роботах: Г. Сомова, І. Іванова, А. Габричевського, О. Тіца, О. Воробйової, А. Брінкмана.
Питання зовнішнього вигляду житла досліджували: Г. Сомов, Н. Кордо, І. Жолтовський, В. Кацин,
Б. Мержанов, Н. Козлова, І. Конторович, Н. Трубнікова, О. Іванова, В. Король. Розглядом фасадів архітектури займались: А. Никифоров, С. Ситар, О. Сидорова, С. Якхінд, Л. Холопова, Г. Зайцева.
Таким чином, наявний аналіз літературних джерел дає підстави зробити висновок, що швидкі темпи розвитку технологій, збільшення висотності
житлової архітектури, відхід від типізації будівельних елементів на сьогодні демонструють, що
архітектурна теорія системно не охоплює цілу
низку питань, безпосередньо пов’язаних з проблемою вирішення пластики житлових висотних
споруд сучасного міського середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Стосовно дослідження пластичних особливостей
поверхні житлових будинків насамперед дамо визначення таким базовим поняттям, як архітектурна форма та, власне, архітектурна пластика.
Почнемо з архітектурної форми. У небагатьох
роботах, що її досліджують, вона називається або
поняттям, або категорією. Для більш детального
розгляду встановимо між ними термінологічну різницю. В роботі О. Раппапорта, Г. Сомова «Форма в
архітектурі: проблеми теорії та методології» [6] категорія характеризується застосуванням у бага-

тьох сферах творчості: живописі, скульптурі, машинобудуванні і т. п., а поняття, зокрема, «архітектурна форма» має вузький предметний сенс, зумовлений специфікою, яка визначається складністю архітектури. У даній статті ми обмежимося поняттям
«архітектурна форма».
Поняття «архітектурна форма» на стадії становлення теоретичних засад зодчества містило в собі
загальне уявлення про зовнішній вигляд споруди
та асоціювалося з простими геометричними фігурами, такими як: піраміда, паралелепіпед, циліндр,
трикутник. Більш складний та системний підхід до
розуміння форми спостерігається в античній архітектурі. Пізніше, в період Відродження, відбулося
переосмислення ордерної системи та її закономірностей, інтеграція їх у тогочасну архітектуру.
Зі зміною стильових напрямів поняття «архітектурна форма» також змінювалось, набуваючи нових значень. Наприклад, у період панування класицизму архітектурними формами називались елементи системи класичного ордеру, але поступово
дослідження архітектурних форм різних епох виділилися в окрему дисципліну – «історію архітектурних форм».
Докладно характеризується підхід до формулювання поняття «архітектурна форма» в «Енциклопедичному словнику» Брокгауза і Ефрона: внаслідок загального розповсюдження та постійного використання «Європейської архітектури». Вивчення
архітектури починається в наш час з вивчення
форм італійського Відродження, котре слугувало
його головною основою, причому вивчають спочатку колони, їх пропорції, форми та різні поєднувані з ними архітектурні частини, або так звану
«Теорію архітектурних ордерів»; потім розглядаються різні частини фасадів, як, наприклад, вікна,
двері, карнизи і т. п., що складає «Теорію архітектурних форм». Наостанок, ознайомившись детально з формами італійського Відродження, переходять до розгляду форм інших стилів або так званої
«Історії архітектури» [2:276].
Такий підхід зумовлювався професійною культурою, яка формувалася на класичних роботах у галузі архітектури, котрі включали трактати, починаючи з Вітрувія і закінчуючи М. Султановим та І. Михайловським, де архітектурна форма розглядалась
як нормативна система, що складалась зі зразків
пропорцій та історії їх появи, в працях були представлені індивідуальні форми, які належали конкретним будівлям і певним авторам.
Внаслідок еволюції проектної практики і будівництва житлової архітектури в період 1920-х рр., з
арсеналу засобів пластики поступово витискаються ордерні конструктивні і оздоблювальні елементи. Набувають поширення узагальнені форми, які
відповідають функціональному каркасу будівлі. Як
бачимо, до ХХ ст. при описанні архітектурної форми розглядаються окремі її елементи та їх взаємозв’язки.
З розвитком архітектури ХХ ст. виник новий підхід до трактування архітектурної форми. З цього
часу історичні архітектурні форми відносились до
119

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

галузі історії архітектури, матеріальної культури
та етнографії.
Підхід, що з’явився на початку ХХ ст., розглядав
більш загальні частини будівлі та їх форму, такі як:
стіни, віконні прорізи, сходи і подібні до них елементи, але саме поняття «архітектурна форма» переходить з дослідження матеріальних особливостей у площину аналізу властивостей форм: геометричний вид, величина тощо.
У кінці ХХ ст. в архітектурній теорії можемо виділити декілька основних трактувань архітектурної форми.
А. Іконников у своїй роботі «Функция, форма,
образ в архитектуре» [3] розглядає форму архітектурного об’єкта «як спосіб його організації та спосіб існування в контекстах середовища та культури». Форма виступає як «матеріальне втілення інформації, вагомої для практичної діяльності та духовного життя людей, як носій естетичних цінностей та ідейно-художнього змісту твору архітектури. Вона невід’ємна від матеріально-технічної основи об’єкта, але спрямована на людину» [3:12].
Г. Лебедєва повертається до категоріального
визначення форми та пише: «Категоріальна пара
«форма-зміст», як відомо, ставить у відповідність
формі – незмінній якості об’єкта – зміст як змінну в
часі характеристику кожного визначеного етапу
еволюційних (матеріальних або духовних) процесів, у котрих даний об’єкт бере участь» [5:64].
А. Бреславець пише: «На відміну від структури,
що являє собою ідеальний об’єкт, форма являє собою конкретно обмежену частину простору шляхом послідовної матеріалізації елементів структури» [1:76].
На нашу думку, найбільш докладне визначення
архітектурній формі дав А. Іконников у своїй роботі «Функция, форма, образ в архитектуре» [3].
Узагальнюючи матеріал, погодимося з Г. Сомовим та О. Раппапортом, які в своїй роботі [6:65] виділили три основні контексти архітектурної форми, а саме: історичний та етнографічний, критичний та теоретичний.
В історичному та етнографічному контексті
розглядається архітектурна форма та її взаємозв’язок з різними факторами та умовами її існування –
культурними, природними, технічними.
Критичному контексту притаманний аналіз
форми з точки зору різних умов: художніх, утилітарних, типологічних, конструктивних.
Теоретичний визначається аналізом властивостей архітектурної форми, дослідженням їх особливостей та взаємозв’язків.
Загалом на сьогодні визначення «архітектурна
форма», згідно з роботою «Форма в архитектуре:
Проблемы теории и методологии» [6:71], має
включати три складові: морфологічну, символічну
та феноменологічну.
У свою чергу морфологічну, символічну, феноменологічну сутність для більш детального аналізу ми поділили на тематичні блоки: матеріальнокультурний, матеріально-практичний, духовний,
художній. Ми виділили такі блоки, оскільки пого120

джуємося з твердженням А. Іконникова [3], що
архітектура має включати матеріально-культурну,
духовну та художню складову. Матеріально-практичний блок доданий нами як засіб розкриття
зв’язку форми та функції.
Розглянувши існуючі трактування визначення
архітектурної форми, відзначимо, що вони не розкривають взаємозв’язок форми з громадськістю та
окремою людиною, мають нецілісний характер,
оскільки спрямовані на розділення форми на складові частини з подальшим їх дослідженням. Тому
ми пропонуємо своє трактування поняття «архітектурна форма», яке не претендує на завершеність, але представлене лише як можливий напрям
для подальшого дослідження. Ми розглядаємо архітектурну форму як «матеріально-просторовий код».
Першими, хто почав розглядати поняття архітектури як «просторового» мистецтва, були філософипросвітники Г. Лессінг та Д. Дідро. На межі ХХ ст.
вводиться визначення архітектури як мистецтва
«формування простору».
Таке визначення може об’єднати та узагальнити вже існуючі знання і включити до визначення
опис взаємозв’язків архітектурної форми з людиною та громадськістю загалом. Оскільки саме поняття «код» має на увазі створення структури,
спрямованої на подальше зчитування, в даному випадку маємо архітектуру як матеріально-просторовий код, який є носієм інформації, що зчитується
людиною.
Отже, розділимо архітектурну форму на дві
ключові складові – зміст та реалізацію. Дуалістичність сутності архітектурної форми розглядається
як у теоретичних працях з архітектури, так і в філософських, прикладом є робота Г. Лебедєвої [5].
Як уже зазначалося, архітектурна форма має
включати три складові: морфологічну, символічну,
естетичну; ми віднесли їх до змісту архітектурної
форми.
Другою складовою архітектурної форми є реалізація. Реалізація архітектурної форми відбувається
через композицію, що обумовлює закони формоутворення.
Г. Сомов розділяє композицію на об’ємно-просторову та пластику, він описує об’ємно-просторову композицію як таку, «що визначається загальним функціонально-планувальним вирішенням,
вона пов’язана з організацією транспортно-пішохідних зв’язків та системою просторового розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування» [9:8].
Пластика як композиція, «спрямована на візуальне сприйняття об’єкта, безпосередньо пов’язана з функціонально-планувальним вирішенням будівлі та конструктивно-технологічними вирішеннями різних фасадних вузлів». Ми не погоджуємося
з таким підходом, оскільки пластика є загальним законом, що описує форму. О. Тіц та О. Воробйова відносять об’ємно-просторову композицію до складової частини пластики. Ми погоджуємося з такою
позицією та використовуємо в класифікації архітектурної пластики.
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Треба зазначити, що, як і форма, пластика може
бути як категорією, так і поняттям. У даній роботі
ми розглядаємо поняття «архітектурна пластика».
Інший підхід до розуміння архітектурної пластики демонструється В. Тимофієнком. Він характеризує її як рельєфність, об’ємний вираз форми, художньо проробленої згідно зі змістом і структурою
споруди. Окремо дослідник виділяє пластичність –
естетичну виразність ліплення об’ємної форми архітектурних творів [10]. Утім, таке трактування не
охоплює всіх аспектів пластики будівлі. Глибше визначення архітектурної пластики дали О. Тіц та О. Воробйова. Під поняттям «пластика» вони розуміють
сукупність усіх пластичних засобів, що формують
простір, беруть участь у створенні художнього образу твору та розкритті його ідейного змісту [11].
Та треба доповнити, що визначення пластики не
тільки охоплює сукупність усіх пластичних засобів,
а й розглядає вплив одних елементів пластики на
інші, розкриває властивості окремих архітектурних елементів як частини загальної архітектурної
форми. У своїй роботі О. Тіц та О. Воробйова виділяють пластику об’єму та поверхні.
Пластика об’єму з метою аналізу ділиться на
функціонально-конструктивну, художньо-тектонічну та декоративно-символічну. Пластика поверхні – на структурну, орнаментальну та тематичну. Розглядаючи сучасні тенденції розвитку архітектури, ми виділили ще один вид пластики –
пластику оболонки.
Пластика оболонки – сукупність всіх пластичних засобів, формоутворення яких підпорядковується в більшій мірі образному та художньому задуму
автора.
Пластика об’єму характеризується охопленням
значного обсягу матеріальної структури будівлі,
починаючи від пластики, зумовленої конструктивними елементами, до пластики декоративної. Будучи відображенням стилів, а саме їх циклічного
розвитку, пластика об’єму формується на межі
функціонально-конструктивної раціональності та
естетичного осмислення.
Функціонально-конструктивна пластика об’єму
втілюється в елементах, що забезпечують вираження функції в конструктивній структурі. Прикладом можуть слугувати балкони, лоджії, тераси,
арки, стіни, балки, колони. Художньо-тектонічна
пластика об’єму виражається в художньому осмислені конструктивно-просторової структури, підкресленні композиційними засобами конструктивної сутності архітектурних елементів. Декоративно-символічна пластика спрямована на створення
сильного художнього враження за рахунок ефектних форм, використання символів, елементів стилю. Пластика поверхні доповнює та уточнює ідею
будівлі. Виражається в пластичній проробці поверхонь.
До структурної пластики поверхні належать
архітектурні елементи, що підкреслюють внутрішню структуру об’єму будинку, такі як пілястри, лопатки, обрамовування прорізів, пояски та подібні
до них елементи.

Орнаментальна пластика – це засіб доповнення
композиції будівлі за рахунок тематичних візерунків. Ритм та метр виступають головним засобом
створення орнаментальної композиції, підпорядкованої загальній структурі будівлі. Орнаментальна пластика доповнює та підсилює структурну,
розкриваючи її особливості, розміщуючись у найбільш композиційно обґрунтованих місцях.
О. Тіц у своїй роботі [11] включає до тематичної
пластики сюжетні та символічні рельєфи. Ми пропонуємо узагальнити цей вид пластики поверхні
та включити до неї всі види скульптурного втілення архітектурної ідеї, такі як об’ємна скульптура,
барельєф, горельєф, контррельєф.
Таким чином, запропонована класифікація розкриває як властивості матеріальної структури будинку, так й інформаційний зміст, що несе в собі
архітектура.
Об’єм житлового будинку розглядається з точки зору двох структурних рівнів, які досліджують
його складові, а саме: «архітектурна форма» та «архітектурна пластика». На сьогодні виділилося три
рівні дослідження архітектурної форми: історичний та етнографічний, критичний та теоретичний.
Архітектурна пластика описується за допомогою
пластики об’єму, пластики поверхні та пластики
оболонки.
Висновки та перспективи. Отримані результати можуть бути використати при написанні наукових робіт, при підготовці завдань на проектування,
при розробці проектів житлової архітектури. Результати дослідження в цілому мають практичну
цінність як для проектних робіт, так і для теоретичних, а також для навчального процесу в архітектурних навчальних закладах.
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ХУДОЖНЄ СКЛО
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СВІТОГЛЯДНИХ ТРАДИЦІЙ КИТАЮ
(історичний і сучасний аспекти)

Го Кай. Художнє скло у процесі формування світоглядних традицій Китаю (історичний і сучасний аспекти). Висвітлюються й аналізуються у мистецтвознавчому аспекті місце і роль скла як матеріалу, символу, художньої форми у процесі розвитку китайській міфології, релігій та філософії. Окрема увага приділена питанням еволюції скловиробництва у світоглядній і художньо-естетичній системах до моменту ідейно-творчого «зіткнення» в ХVІІ cт. традиційного китайського і
західноєвропейського мистецтв. Розглядаються окремі
міфологічні образи, сюжети, релігійно-філософські концепції. Аналізується вплив знаково-символічних форм як
джерела творчих ідей у процесі відродження в 1980-1990-х
рр. національно-культурних традицій Китаю.
Ключові слова: китайське художнє скло, міфологія,
релігія, філософія, процеси відродження.
Го Кай. Художественное стекло в процессе формирования свитоглядних традиций Китая (исторический и современный аспекты). Освещаются и анализируются в искусствоведческом аспекте место и роль стекла как материала, символа, художественной формы в
процессе развития китайской мифологии, религии и философии. Особое внимание уделено вопросам эволюции
стекольного производства в мировоззренческой и художественно-эстетической системах до момента идейнотворческого «столкновения» в ХVІІ ст. традиционного
китайского и западноевропейского искусства. Рассматриваются отдельные мифологические образы, сюжеты,
религиозно-философские концепции. Анализируется влияние знаково-символических форм как источника творческих идей в процессе возрождения в 1980-1990-х гг.
национально-культурных традиций Китая.
Ключевые слова: китайское художественное стекло,
мифология, религия, философия, процессы возрождения.
Kai Guo. Artistic glass in the process of forming of world
view traditions of China (historical and modern aspects). Are
illuminated and analysed in a study of art aspect placeand role
of glassas material, symbol, artistic form in the process of development of Chinese mythology, religions and philosophy. Separate attention is spared to the questions of evolution of glassfacture in a world view and in artistic and aesthetic systems to the
moment of before an ideological and creative collision in ХVІІ of
century traditional Chinese and western European arts. Mythological characters, plots, are examined, religious and philosophical conceptions. Influence of sign and symbolic forms is analysed
as a source of creative ideas in the process of revival in 19801990 th national and cultural traditions of China.
Keywords: Chinese artistic glass, mythology, religion, philosophy, processes of revival
______________________________________
© Го Кай (КНР), 2015
122

Постановка проблеми. З’ясування взаємозв’язку традиційних і новітніх ідей, методів, форм мистецької творчості в Китаї становить перспективний напрям мистецтвознавчого дослідження. Адже
традиційне світовідчуття китайців істотно відрізняється від європейського: у китайському мистецтві не відбувалося такого розвитку напрямків і
стилів, саме поняття «історія» немає в Китаї ознак
тривалості, а художня творчість – звичних для європейця ознак еволюції. Китайські художні школи
пов’язані між собою щирою і безмежною вірою в
життя в усьому його розмаїтті. Саме тому, коли у
європейській цивілізації зароджувався раціоналізм, у близькосхідній – містицизм, а в азіатській –
особлива культура «слідування течією життя», у
далекосхідному Китаї «мірою всіх речей виявилася
не людина, а природа – нескінченна і непізнана»
[15: 568]. Разом з тим, давні світоглядні традиції,
які стали міцною і важливою основою ровитку мистецтва Китаю, рідше висвітлюються у взаємозв’язку із сучасними тенденціями і художніми особливостями його розвитку, що стосується і розвитку
китайського художнього скла.
Останні дослідження та публікації. До проблематики міфологічних і релігійно-філософських джерел мистецького розвитку Китаю епізодично в монографічних працях і публікаціях у періодиці зверталися Н. Віноградова [8], І. Альошина [1; 2], Л. Васильєв [7], В. Кіктенко [11], М. Кравцова [13], М. Титаренко [10], китайські дослідники – Ань Цзяо [3],
Ван Вей Лі [4], Ван Саомо [5], Ван Чжаньюй, Лі Сунцзи, Тао Ін, Чжан Сяньгуей [6], Ган Фусі [9 ] та ін.
Але на основі історіографічного аналізу можна стверджувати, що ідейно-світоглядна проблематика історії китайських традиційних мистецтв і, насамперед, художнього скла, залишається недостатньо висвітленою і, відповідно, потребує додаткової наукової уваги.
Мета статті. Метою публікації є висвітлення й
аналіз особливостей функціонування поняття «скло»
в китайських світоглядній і духовній системах, а
також місця і ролі художнього скла в процесі формування в китайській міфологічній та естетичній
традиціях.
Виклад матеріалу дослідження. У східних релігійних текстах, передовсім у буддистських, можна зустріти думку, що «скло є дарунком Бога», воно
приносить радість людям і є «великим матеріалом
для творчих розмірковувань» [12: 32]. Вважалося,
що скло сповнене надзвичайних гармонійних матерій і, водночас протиріч, на основі чого китайські
майстри успішно використовували його блиск,
прозорість, здатність до заломлення світла, несподівану появу нових колористичних і пластичних
ефектів. У літературі епохи Тан (唐, 618–907 рр.)
зустрічається думка, що скло «має колір, мов холодний і прозорий лід…», а отже – воно могло вважатися своєрідним символом чистоти [3: 53]. Без
сумніву, скло з давніх часів фігурувало в речовому і
духовному арсеналі поховального обряду Китаю.
Наприклад, у провінції Хебей (河北, дослівно – «пів-
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ніч річки», схід Китаю) в гробниці одного з танських можновладців було знайдено серед інших речей дві невеличкі, зовсім прості скляні чашки з
ручками [14: 192-195]. Це може свідчити про доволі раннє усвідомлення китайцями духовного значення скла, зокрема в поховальній культурі.
Китайці вважали, що світ виник унаслідок грандіозного за масштабами процесу поділу (впорядкування) першозданого хаосу, який складався з «максимальної порожнечі» та «максимальної наповненості». Зупинимося лише на основних, важливих у
контексті зазначеної теми, світоглядних уявленнях
китайців про створення світу. Отже, першим етапом «впорядкуваня першозданого хаосу» став поділ на такі полярні, але взаємопов’язані протилежності, як «Інь» та «Ян» (陰陽) – основні поняття давньокитайської натурфілософії, космічні полярні сили, чоловічий і жіночий початки і т. п., що перебувають у постійному взаємозв’язку. Другий етап – це
поділ на «чотири образи», що визначили сторони
світу і пори року. Завершальним етапом стало вивільнення двох «творчих» сил (енергій), народжених загальним початком «Дао» (道, дослівно –
«шлях слідування»): сили «де» ( 哪里 ) як повноти
життя та сили і животворної енергії «ці» (或 ), прихованої у різних явищах і речах, як основного засобу збереження і відтворення спадковості [15: 589592]. Ці постулати давньої китайської міфології та
космогонії суттєво вплинули на процес становлення і розвитку традиційного китайського мистецтва
«гохуа» (国画, дослівно – китайський живопис та
каліграфія), визначили його символіку, образи, сюжетику, кольористику тощо.
У цьому плані основним для нашого дослідження є питання можливого зв’язку з традиційним китайським світоглядом (архаїчною міфологією, релігією, знаково-символічною системою) поняття
«скло», його духовних і матеріальних проявів. Оглядаючи основні, за китайською міфологією, етапи
світобудови, ми зупинилися на моменті вивільнення двох основних будовчих сил – творити і повнити життя. Власне на цьому моменті з’являються
п’ять основних елементів («стихій») світу – дерева,
вогню, землі, металу і води, народжені в результаті
перетворення хаосу на гармонію. Ні скла, що зрозуміло, але і його природних адекватів, якими у Давньому Китаї найчастіше вважалися алмаз або гірський кришталь, серед них немає. З іншого ж боку,
фактично всі ці «стихії» за своїми природними властивостями причетні до процесу виготовлення скла,
а вкупі з дивовижними властивостями розпеченої
скломаси, саме цей факт міг надати склу доволі
раннього і не тільки речового, але й духовного і навіть сакрального значення. А тому не менш цікавим є наступне (після короткого екскурсу в міфологію) питання про побутування скла в основних
релігіях і філософських системах Китаю.
«Дао» спричинився до виникнення і розвитку в
Китаї: у VI-V ст. до н.е. конфуціанства (洙泗, «гуманність», етично-релігійне вчення, створене Конфуцзи, або Конфуцієм); у V-III ст. до н. е. – моїзму

(墨家, «вдосконалення», «знання», релігійно-філософське вчення); у II ст. до н. е. – даосизму (道教, –
«шлях, закон, принцип», релігійно-філософське вчення); і, врешті проникнення до Китаю (за окремими
даними ще в середині ІІ ст. н. е.) буддизму, осмисленого й синтезованого в V-VІ ст. н. е. з місцевими
релігійними вченями під назвами «чань-буддизму»
і «дзен-буддизму» (禪, «зосередження», «споглядання», «сновидіння») [16: 111, 190, 360]. Конфуціанство,
буддизм і даосизм стали основними релігіями Китаю, склавши славнозвісний комплекс «Сань Цзяо»
(三焦, «комплекс трьох релігій») [17:78].
У буддизмі скло відоме як символ духовного піднесення людини. Для розвитку китайського традиційного мистецтва, зокрема склороблення, важливим стало буддистське вчення про «уявність», «ілюзорність», «мінливість» навколишнього світу. Для
буддистів чистота і прозорість скла стали засобами
матеріалізації релігійно-філософської ідеї «очищення
серця» як вищого рівня духовного вдосконалення.
У літературі можна зустріти вислів «божественний,
як скло», а разом із золотом, гірським кришталем,
металом, агатом, коралами і нефритом скло входить до семи священних елементів Будди. У Китаї
вважалося (і продовжує вважатися), що скло, яке
візуально збільшує матеріальний простір, привносить колір до архітектурного середовища і гармонійно взаємодіє з іншими матеріалами, здатне також творити і духовний простір. У своїй першооснові термінологія буддизму демонструє певну спорідненість з метафоричною природою давніх назв
китайського скла. Наприклад, санскритське слово
«ваджраяна» (назва самостійної течії в буддизмі)
перекладається як «алмаз», який поряд з гірським
кришталем у Китаї традиційно ототожнювали зі
склом. «Дорогоцінним, прозорим, яскравим і світлоносним каменем», подібним до скла, володів кожен буддистський «чакраватін» (ідеальний правитель), що повертав «колесо життя». Проповідуючи
самоспоглядання, відхід від світського життя, китайські чань-буддисти підняли на найвищий рівень процес творчості, прирівнявши її до медитації
[15: 500-502, 648].
Виключно важливе місце в духовному і культурному житті Китаю посідає конфуціанство. Адже
спрямоване воно на подолання соціального зла,
виявлення його причин, пошук засобів для досягнення гармонії і щастя і т. п. Та все ж вчення Конфуція є релігійним за своєю формою. У головній книзі конфуціанства «Лунь юй» (论语, дослівно – «Бесіди і судження») зазначається, що всі суспільні норми освячені Небом, яке вказує людині шлях правильної поведінки. Виходячи з цього основну увагу
конфуціанство приділяє вихованню «ідеальної»
людини (君子, «Цзюнь-цзи», дослівно – «благородний чоловік») в дусі поваги до старших, синівської
шани, вірності обов’язку тощо. Важливо те, що цей
конфуціанський постулат міг реально вплинути на
методику формування професійно-морального образу китайських майстрів склороблення, яких мала
вирізняти «духовна і моральна чистота, прямодуш123
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ність, стійкість, повага до вчителів, відданість обраній справі» [10: 312-315]. Найцікавіше те, що на
цих індивідуальних рисах і якостях роблять наголос і сучасні китайські митці художнього скла [6: 19].
Даоська традиція «споглядання» справила свій,
і не менш потужний, вплив на мистецтво Китаю,
особливо на розвиток «філософського», «пейзажного», «елегійного» способів осмислення і відтворення митцем природних і надприродних явищ. У
суто даоському ключі світобачення ці способи вплинули на появу й особливого типу Творчої Особистості, здатної до споглядання і самоспоглядання. У художньому склі Китаю даоський світогляд став важливою основою естетичних (зображальних, а згодом і
художньо-формальних) концепцій, відображених у
вишуканих пейзажних та релігійно-сюжетних сценах,
написаних на стінках скляних ваз, мініатюрних флаконів, наприклад табакерок «біяньху» династії Цін
(清, 1644-1911 рр.). Вчення «дао» зберегло свою присутність й у «формо-змісті» сучасних виставкових об’єктів художнього скла Китаю.
До цього треба додати, що ще одним важливим
джерелом стала сакральна китайська архітектура.
Філософи Китаю любили повторювати, що якщо
для європейця, перейнятого ідеєю підкорення природи і демонстрації сили, немає більшого задоволення, ніж зійти на вершину високої гори, то для
китайця найбільше щастя – споглядати гору біля її
підніжжя. Китайська архітектурна споруда практично завжди зливається з природою. Пагоди не
стільки тектонічні, скільки органічні у своїй єдності з навколишнім пейзажем, силуети тибетських
храмів схожі на форми гір або пологих пагорбів, на
схилах яких вони знаходяться. Це не стільки будівництво і будівля в європейському сенсі (як спосіб
укриття від стихії), скільки духовний і мистецький
засіб створення найкращих умов для споглядання
природи і, водночас, художній образ, що спонукає
до творчості.
Наступним може бути питання про своєрідність
матеріалізації міфологічних і релігійно-філософських ідей у китайських виробах зі скла. На території Китаю зі свинцевого скла «лю-лі» (琉璃) здавен,
не пізніше епохи Чжоу (周, XI ст. – 256 р. до н. е.), робили предмети культового призначення, наприклад, такі як диски-бі (璧), що наслідували подібні
вироби з нефриту – «юй» (玉). У китайській історії
такі нефритові або скляні диски були знаком високих моральних чеснот їх власника, а також слугували символом його високого становища в суспільстві. Диски-бі використовували також під час богослужінь, світських церемоній, військових походів;
для їх виготовлення використовували біле і зелене
скло або т. зв. «глушене», виплавлене із застосуванням речовин-глушників – свинцю і олова, що
робило його поверхню матовою або напівпрозорою [ 3: 55].
Зображення «ока» як давнього символу на скляних намистинах «лю-лі» також є одним з найбільш
цікавих явищ на шляху становлення китайського
скла. За східним релігійно-філософським тракту124

ванням цей знак символізував доволі широкий
спектр життєвих здатностей і сил (у тому числі й
оберегових), духовних і фізичних потенцій, перспектив довголіття тощо [17: 710-711]. Цей символ
настільки давній і розповсюджений, що його знакове зображення (у різних графічних і композиційних модифікаціях) можна зустріти в міфології, релігіях і мистецтві різних народів та країн. Наприклад, у китайському дзен-буддизмі відома і дуже
шанована бодхісатва Гуань-інь (观音, багатооке, милосердне, здатне дізнаватися про нещастя людей,
допомагати їм, а також передбачати майбутнє, божество) [3:65-66].
З матового кольорового скла, що цінувалося нарівні з обробним каменем, також створювалися ритуальні, оберегового значення, скляні прикраси
(підвіски, браслети). До ритуальних можна віднести давні, як у похованнях царства Північне / Тоба
Вэй (北魏, 386-534 рр.), крихітні посудини з прозорого скла зелено-блакитного відтінку нерідко з пурпурними, жовтими і червоними вкрапленнями, орнаментовані рельєфними переплетеними смугами.
У ХVІІ-ХVІІІ ст. серед скла храмового призначення династії Цін (ваз, курильниць, свічників, що входили до вівтарних наборів, та ін.), відомі речі з багатошарового кольорового з рельєфним різьбленням, а також матового і прозорого монохромного
скла. Серед кольорів скла переважали бурштиновожовтий, синій, бірюзовий або зелений відтінку селадон. У багатошаровому кольоровому склі для нанесення символічних зображень був поширений
високий рельєф, тоді як в монохромному – застосовувався дуже низький (т. зв. «тіньовий») рельєф
або тонке гравіювання. Прикметно те, що у скляних храмових наборах періоду цінського імператора Цяньлуна ( 乾隆, Qiánlóng, 1735‒1796 рр.). і надалі прослідковувалися ремінісценції давньої китайської бронзи, зокрема бронзових храмових курильниць у вигляді триног «дін» ( 鼎 ). Варіюється запозичений із того ж джерела стилізований декор –
зооморфні та геометричні мотиви, маски «тао-те»
(饕餮, зображення фантастичних істот), відомі ще в
орнаментах бронзових виробів династій Шан-Інь
(商 殷) XVII–XI вв. до н. е., зображення драконів тощо. У монохромних композиціях другої половини
ХVІІІ ст. на прозорому склі найчастіше застосовувалася каліграфія, наприклад рядки з поезій імператора Цяньлуна. Фактично це був останній період
дійсно творчої інтерпретації символів, сюжетів, образів традиційної китайської міфології. У ХІХ ст. ми
найчастіше зустрічатимемося з переспівом уже
добре опрацьованих китайськими майстрами міфологічних і релігійно-філософських тем, а впродовж ХХ ст., особливо в його другій половині (аж до
початку 1980-х рр.), релігійна і міфологічна символіка в царині художнього скла фактично буде відкинута [6: 221].
Саме тому особливо цікавим для дослідження
явищем є сучасний процес відродження національно-культурних традицій Китаю. Цей процес почався приблизно наприкінці 1980-х рр. і був підтрима-
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ний цілою групою китайських митців. Так, чимало
творів знаного пекінського митця Лі Веня (李文)
можна вважати результатом тривалого, очевидно,
під впливом даоської традиції, споглядання природи.
Всередині прозорої маси його скляних композицій
(наприклад, «Туман, південний дощ», 2008 р.) вільно
«розтікаються», накладаються одна на одну зелені,
блакитні, жовті плями, викликаючи певну настроєво-емоційну асоціацію з розмитим дощами пейзажем Південного Китаю. Ремінісценції конфуціанства і даосизму простежуються й у творчості видатного художника і теоретика скла Дай Шуфена
(给淑芬) – професора Академії мистецтв Пекінського університету Цінхуа (清华). Його скляні об’єкти
(виставкові ансамблі «Зелені гори», «Засніжена долина», «Снігові гори», «Снігова лілія» та ін.) нерідко
асоціюються з брилами гірського кольорового льоду або напівпрозорого каменю, вони сповнені спокою і величавої краси, конфуціанської тактовності,
стриманості й природної чистоти. Одна з його
учениць і послідовниць, відомий майстер гутного
скла Люлі Юй (鲁丽宇), талановито використовує
властивості простору і форм живої природи. Знакові для китайської міфології образи пташиного
світу (вази «Птахи», сформований з мережива скляних ниток об’єкт «Гніздо» та ін.) набувають в її інтерпретації особливого символічного значення.
Шанхайський художник Чжуан Сяовей (庄小蔚)
своїми композиціями («Весняне озеро», «Чаша»,
«Снігова буря» тощо) повертає нас до давніх часів
творчого змагання китайської поезії з іншими видами мистецтва. Сяовей переконаний, що поезія і
скло взаємопов’язані, адже суть поезії, на його думку, полягає в поєднанні почуттів і часу, а скло з
його унікальними пластичними і колористичними
властивостями як ніякий інший матеріал спроможне передавати застиглий у просторі та часі поетичний образ. Можливо, саме тому на шляху вивчення
китайського скла виникає переконання, що його
майстри, створюючи композиції, суголосні давнім і
традиційним темам та образам, просто насолоджуються роботою, надаючи філософського сенсу процесам вирішення будь-яких художніх чи технічних
завдань.
Помітну роль у творчості відомого митця Чжуана Вейюна (庄魏勇) відіграв світ давньої даоської
міфології, що сповідувала максимально творче, духовне єднання людини з природою. Популярність
йому принесли різьблені вази оригінального колірного рішення, особливо ваза зеленого відтінку з
блакитним скляним накладом під назвою «Вісім
безсмертних» – «Ба Сянь» (和县). До даоської традиції відносяться кілька груп богів і святих, які
уособлювали найбільш високі та чисті риси. Це, наприклад, тріади «Сань Цін» (三亚青 – «Троє Чистих»
у трактуванні засновника даосизму Лао-цзи) і
«Сань Гуань» (萨尼泉 – «Три Володарі», як втілення
стихій «неба», «землі» і «води») [15: 604]. Застосу-

вавши іконографічний метод, можна виявити саме
цю частину образно-символічного світу даоських
міфів у сучасному трактуванні Чжуана Вейюна. На
поверхні вази майстерно вирізьблено зображення
восьми фігур на скелястому березі моря. В основі
творчого задуму, без сумніву, лежить архаїчний переказ про плаваючі на бурхливих хвилях міфічні
гори Пенлай, Фанчжан та Інчжоу, де і живуть даоські «безсмертні» святі – воїни, жебраки, відлюдники, співці, захисники моралі [15:604]. Дотримуючись традиційної даоської іконографії, митець
створює фактично нове авторське трактування легендарного міфу. У процесі інтерпретації він навіть
«позбавляє» легендарних даосів їх символічних
атрибутів (меча, флейти, палиці та ін.), але натомість зберігає їхні магічні сили в самому характері
зображень. Фігури вирізьблені в напрочуд пластичних, живих, пружних позах, а динаміку рухів вигідно підкреслюють зібганки довгого одягу, що
розвіваються на вітрі. Горловину вази вкриває суцільний, ледь порушений різьбленням, блакитний
скляний шар хмар, на якому особливо рельєфно
виступає зображення божественного дракона.
До міфологічного образу «дракона», тільки у дещо ускладненому іконографічному варіанті, звертається ще один відомий майстер художнього скла
Китаю – У Цзисюн. Його кришталеве панно «Дев’ять драконів» прикметне тим, що дає можливість
скласти певне уявлення про особливості сучасної
інтерпретації китайської традиції обробки кришталю, а також сучасного осмислення таких відомих
символів, як дракон і число дев’ять. «Дев’ятка» у
буддизмі означає вищу духовну силу, це – небесне
число, а в китайських буддистів число дев’ять – це
небесна сила. За вченням Фен Шуй (风水) земля поділена на дев’ять квадратних ділянок, з яких головним є квадрат «володінь Бога» або «поле імператора» і т. д. [17:73]. Дракон у китайській міфології наділений найбільшою духовною силою і символізує життя і світло, а золотий (жовтий) дракон завжди був емблемою імператорської родини [17:
346-347]. Тіла драконів вирізьблені У Цзисюном
виразним об’ємним гравіюванням з обох боків кришталевих пластин, але з особливою ретельністю
створений «імператорський» дракон, який і в наш
час символізує процвітання китайської нації і, зрозуміло, є образною домінантою усього твору.
Висновки. Визначення місця і ролі скла у процесі формуванні архаїчної міфології, релігії та філософії Китаю засвідчує, що його естетичні, матеріальні і духовні властивості стали засобами матеріалізації світоглядних ідей й одним з ефективних засобів досягнення вищого рівня духовного вдосконалення китайського суспільства. У процесі дослідження виявлено, що у своїй першооснові релігійна термінологія буддизму демонструє спорідненість з метафізичною і метафоричною природою
давніх назв скла, яке фігурувало серед священих
елементів буддизму. Постулати конфуціанства вплинули, передовсім, на процеси професійного і морального виховання майстрів склороблення. Дао125
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ський світогляд став важливою основою естетичних концепцій, відображених у вишуканих формах
скляних виробів, пейзажних та сюжетних сценах,
що їх прикрашали. Китайське скло, фактично від
початку свого виникнення, стало матеріалом для
виготовлення предметів культового й обрядового
призначення, а в епоху Цін набуло особливих естетичних якостей у формах та оздобленні курильниць, чаш, світильників, ритуальних дисків, посуду, що використовувалися у буддистських ритуалах. Особливої оригінальності набули сучасні інтерпретації світоглядних – міфологічних, релігійних, філософських – традицій, що розвинулися у
творчості групи майстрів китайського художнього
скла (Пекін, Шанхай, Ханчжоу, Нанкін, Гуанчжоу та
ін.) кінця ХХ – початку ХХІ ст. Творчість сучасних
митців засвідчує, що поряд з ретроспекцією традиційних технік, що явно поступаються першістю сучасним технологіям виробництва скла, духовна
спадщина залишається важливим і, фактично, невичерпним джерелом творчості.
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Постановка проблеми. Творчість письменника
полягає у творенні художньо-образного світу в
слові. Специфіка слова у його необмежених зображувальних можливостях, художнє слово вважається «нетлінним мистецтвом», тому літературні твори стали одними з найбільш надійних і випробуваних часом носіїв досвіду духовного життя народів у
історичному вимірі. Закономірно, що скульптурні
зображення майстрів слова – поетів та філософів, з’являються вже в античному світі одночасно зі скульптурами правителів і військових. Римський портрет
започаткував художньо-стильові особливості відображення реальної людини залежно від характеру її
діяльності. Зображуючи імператорів, сенаторів чи
високих військових скульптори задля посилення
образу використовують атрибути влади, як-от: кінь,
трон, зображення бога-покровителя, дорогий одяг
і обладунки, жезли, зброю, що підтверджувало ідею
могутності і безмежжя влади, служіння державі,
піднесення постаті володаря над простолюддям.
Однак подібна символіка неможлива при зображенні майстрів слова, позаяк єдиними атрибутами
їх діяльності були стилос чи перо. Перевагою поетів чи філософів над плебсом є не влада, а особливі
розумові здібності. Античні портрети Гомера, Сократа, Арістотеля, Сенеки, Ціцерона демонструють
особливий інтерес скульпторів до відтворення психологічного стану портретованих, що спричинило
й особливість художньо-образного відтворення у
характерних позах думаючої людини, порухові голови, виразі обличчя, зосередженому погляді, переважанні зображення відкритого тіла над драперією, що символізувало багатство душі.
Зображення мислителя вже в античні часи мислилося як – це своєрідна рецепція вдячності суспільства за його творчість, в якій відобразилося саме суспільство, рівень його культури. Пам᾽ятники
письменникам стали прообразами духовного становлення сучасних політичних націй. Так статуя
Шекспіра в Лондоні – це свідчення світової слави
англійської літератури та театру, статуя Вольтера
в Парижі – символ французького Просвітництва, а
пам’ятники Т. Шевченку у Києві чи Вашингтоні –
символи визнання української нації у світі.
Актуальність нашого дослідження зумовлена
відсутністю у вітчизняному мистецтвознавстві аналітичних праць, які б висвітлювали процес створення образу письменника у пластичному мистецтві найзахіднішої території України – Закарпаття,
яке упродовж ХХ ст. кілька разів змінювало свої
кордони (Австро-Угорщина, Чехословаччина, Карпатська Україна, Угорщина, СРСР), щоб нарешті
стати частиною Соборної України. Політична нестабільність впливала на творчість скульпторів,
практично протилежні ідеології кожної з названих
держав диктували, а вірніше – заперечували і
знищували творчі набутки як самих письменників
так і скульпторів попереднього періоду.
Таким чином творчість скульпторів Закарпаття
отримала різні оцінки.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Найбільш поміркованими працями радянського пе127
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ріоду з питань крайового мистецтва слід вважати
альбоми творів «Изобразительное искусство Закарпатья» [1], «Образотворче мистецтво Закарпаття» Г. Островського, «Василь Свида» В. Мартиненко
[3]. У наш час вийшли друком альбоми творів М. Михайлюка [4], Б. Коржа [5], І. Маснюка [6], М. Беленя,
М. Поповича. Цінну інформацію несуть енциклопедичні видання [7], опубліковано статті з питань вивчення пластичного мистецтва краю І. Небесника, М.
Ходанича, А. Коприви, П. Ходанича, Л. Біксей. Однак
відсутні монографії, дисертаційні дослідження із
зазначеної проблематики.
Мета статті ‒ дослідження процесу увіковічнення визначних письменників у закарпатській
станковій та монументальній скульптурі ХХ – початку ХХI ст.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Процес визнання творчості письменника – це складна і значно довга за часом система оцінок його творів колегами по перу, літературною критикою, читачами, узгодження різноманітних поглядів на
його творчий доробок часто протилежних поглядів
певних соціальних, політичних груп, ідеологій щодо розуміння культурно-історичної місії письменника, ролі його світоглядних поглядів у суспільному взаєморозумінні, становленні духовного образу
нації, вкладу в літературу загалом.
Історія літератури знає чимало замовних поем,
од і пасквілів, романів, драматичних творів, які мали за мету прославляння одних можновладців і
приниження їх противників. Однак суть високої літератури не у словославії, а у художньо-образному
зображенні духовного світу людини, викриття і засудження недоліків у житті співвітчизників, відтворення у слові національної пам’яті, пропаганді
перспектив суспільного розвитку. Письменник за
характером творчості скоріше бунтар, духовний лідер нації, що не завжди до вподоби можновладцям.
Шекспірівське «бути чи не бути», як і Шевченківське «борітеся – поборете» стали символами епохи,
але викликали обурення противників свободи. У
античному Римі Вергілія визнавали як великого
поета, голову увінчували лавровими й золотими
вінками слави, його бюсти прикрашали палаци, але
варто було поетові виступити проти імператора, як
його було вигнано зі столиці в далеку Дакію.
Подібна доля спіткала багатьох прогресивних
письменників, але час відділяє справжню літературу від словесної мішури. В історії народів залишаються мислителі, у чиїх творах відображено стихію
національного буття, вічного протистояння добра і
зла, адже саме у боротьбі протиріч відбувається
формування єдиних духовних цінностей нації.
Процес суспільного визнання письменника може тривати роками, десятиліттями. Підсумком цього є видання і популяризація його творів, увіковічнення пам’яті у вигляді меморіальної, монументальної чи станкової скульптури. Так, у 1903 р. в
Полтаві було відкрито пам’ятник І. П. Котляревському (ск. Л. Позен) – автору безсмертної поеми «Енеїда», яка вперше вийшла друком ще далекого 1795 р.
Відкриття монументу стало своєрідним сигналом
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національного відродження України, до Полтави
приїхав цвіт української культури – І. Франко, М. Коцюбинський, Л. Українка, В. Стефаник, М. Лисенко.
Закарпатоукраїнська земля віками знаходилася
під володіннями угорськими та австрійськими, згодом чехословацькими. При цьому закарпатські русини-українці творили свою духовність у слові, відомі
переклади на старослов’янську ХVI-XVII ст. «Королівське євангеліє» Стан. Граматика, «Колочавське євангеліє» дяка Лугоша. Особливо спалахнуло духовне
життя після наполеонівських війн у переддень європейської «весни народів» 1848-1849 рр. Нову літературу творять В. Довгович, О. Духнович, О. Павлович,
А. Добрянський, І. Раковський та ін. Місцеві художники залишили їх графічні портрети, однак про виготовлення дорогих скульптурних зображень не могло бути й мови. Австро-угорська влада пропагувала духовні цінності виключно титульних націй.
Історію увіковічнення у мистецтві пластики письменників на Закарпатті започатковано з нагоди
урочистостей відзначення 100-ліття з дня смерті
відомого угорського поета, професора ужгородської гімназії Габора Дойко (1769-1796). Ідею відкриття пам’ятника запропонували гімназисти, які
відшукали у 1892 р. забуту могилу поета на цвинтарі Кальварія. Гімназистів підтримав директор
гімназії, мер Ужгорода М. Фінціцкі, єпископ Ю. Фірцак, граф Й. Терекі, які й організували збір коштів
на встановлення пам’ятника у сумі 1300 угорських
крон. Спочатку планували звести бронзове погруддя, але згодом зійшлися на виготовленні монумента з італійського мармуру, що привело до збільшення кошторису на 800 крон. Автором пам̓ ятника
став уродженець Великого Березного Едмунд Самовольський (1878-1914). Він закінчив 4 класи Ужгородській гімназії, згодом ‒ Ужгородську керамічну школу, а фахову освіту скульптора здобував у
Будапешті, Італії, Німеччині та Франції [7]. Самовольського Е. можемо вважали зачинателем закарпатської монументальної скульптури.
Пам’ятник Габору Дойко встановили перед
щойно зведеним у стилі псевдокласицизму будинком гімназії на набережній Малого Ужа. Скульптор
мабуть, добре знався на літературі і створив монументальний, а водночас дуже камерний образ поета-романтика. Поясне зображення поета ніби виривається з глиби мармуру, його голова схиляється
до правого плеча, погляд спрямовано увись, у бік
Карпат, гори – це улюблене середовище для романтиків. Скульптор акцентує увагу на лівій руці поета, яка припала до щирого серця, тоді як у правиці
поет тримає перо. Чітка академічна пластика, м’яка
фактура поверхні мармуру створюють враження
легкості і душевності, відчувається, що скульптор
досконало володіє різноманітними прийомами
творення пластики, знаннями анатомії та психології. Пам’ятник Габору Дойко – це одна з кращих робіт ще молодого, але вже добре знаного в Угорщині
скульптора, вихідця із Закарпаття. У 1903 р. в Будапешті він здобуде право на встановлення монумента борцям за свободу і виконає для цього кількаметрову фігуру генія угорської літератури Ш. Петефі.
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У 1946 р., незабаром після входження краю до
складу СРСР, компартія розпочала боротьбу з «буржуазним минулим Закарпаття». Пам’ятник поету
було віднесено до цієї групи і демонтовано, на п’єдесталі встановили бетонний бюст Лєніна. Тільки
зусиллями відомого краєзнавця П. Сови монумент
було перенесено у сховок обласного краєзнавчого
музею. У серпні 1991 р. рішенням Ужгородської
міської ради погруддя Габора Дойко було повернуто на попереднє місце (нині хімічний факультет
УжНУ). Нині – це одна з історичних пам’яток міста.
Після входження Закарпаття до складу Чехословаччини закарпатські українці зуміли налагодити
власне духовне життя. За умов демократичної влади приходить нове розуміння й усвідомлення творчої спадщини діячів минулого. Культурно-освітня
громадськість у 1920-1930 рр. активно обговорює
заслуги перед своїм народом письменників О. Духновича, Є. Фенцика, О. Митрака, А. Кралицького, А. Добрянського. Виникає ідея увіковічнення їх у скульптурі.
За цю працю взялася О. Мондич (1902-1973) ⦋7⦌.
Фахову освіту вона здобула у художньо-промисловій школи та Академії образотворчих мистецтв у
Празі (1925). У 1926 р. на замовлення громади
міста Ужгорода молода мисткиня виконала у
мармурі бюст поета, редактора відомого часопису
«Листок» Євгена Фенцика (1844-1903). Монумент
було урочисто відкрито у сквері між синагогою і
Руським театром. О. Мондич творчо підійшла до
трактування постаті Є. Фенцика. За фахом він був
парохом з Турянської долини, але мисткиня
зобразила його не в попівських обладунках, а
цивільному одязі, тільки довга розкішна борода
нагадує священицьке походження портретованого,
а водночас підкреслює його впевненість, мудрість,
що націлена у майбутнє. Через два роки О. Мондич
встановила подібний бюст публіцисту і політику А.
Добрянському в Михайлівцях, паралельно працюючи
над бронзовим монументом президенту Чехословаччини Г. Т. Масарику для Ужгорода (відкрито у
1928 р.). Ще одним творчим здобутком О. Мондич
став мармуровий бюст письменнику О. Митраку в
Мукачеві (1931).
Вершинним твором у творчості мисткині загалом став монумент О. Духновичу в Пряшеві (1933).
Філософія художнього трактування у зверненні до
вічного образу – дитина, яку мудрий дорослий
випроводжає у невідомий світ. Мудрий дорослий –
О. Духнович, а дитина – школяр з книжкою в руці.
Скульпторка трактує образ письменника як людини, яка знаходиться у своєму часі, коли основна інтелігенція краю була представлена священнослужителями, які й заклали основи знань для наступного покоління. Тому вбрання О. Духновича священиче, а хлопчик одягнутий у цивільне – таким є художньо-образне трактування зміни поколінь інтелігенції – від церковнослужителя до світської людини.
Позаяк постать письменника є своєрідним символом утвердження певної ідеології, то після возз’єднання Закарпаття з УРСР (29 червня 1945 р.)

компартійна ідеологія нав’язує думку, що саме радянська влада принесла у цей край культуру, освіту і добробут. Серед справжніх позитивів стало
створення Ужгородського університету, обласних
філій спілок письменників та художників, відкриття нових бібліотек і шкіл, а разом з цим ‒ перегляд
культурної спадщини минулого краю, заборона
греко-католицької церкви, до кола так званих «буржуазних націоналістів» відносять багатьох письменників ХIХ ст., членів Товариства українських
письменників та журналістів, створеного у 1930 р.
за ініціативи В. Ґренджі-Донського в Ужгороді. У
1947 р. звинувачують у шпигунстві і засуджують
на 25 років ув’язнення голову Закарпатської філії
Спілки письменників України А. Патруса-Карпатського (реабілітований у 1956 р.). Письменникам нав’язують «єдино правильний творчий метод – соцреалізм». У післявоєнний час закарпатські письменники друкують свої твори в Києві та Москві, їх
твори відзначаються високими літературними
преміями, однак література краю розцінюється як
маргінальна, а вихід на міжнародні обрії можливий
тільки «посредством руського язика».
З утвердженням радянської влади на Закарпатті почав діяти запропонований ще Лєніним «план
монументальної пропаганди». Головним об’єктом
зображення стали образи вождів пролетаріату, генералів, меморіали воїнам-визволителям, водночас широко пропагується російська література і
культура загалом. На міських площах, перед правліннями колгоспів, названих на честь пролетарського письменника, появляються погруддя та постаті засновника «соцреалізму» Максима Горького.
За відсутності пам’ятників українським літераторам, ці скульптури мали підтверджувати вторинність української і, зокрема, крайової літератури.
Серед цих пам’ятників мистецькою довершеністю виділяється хіба бюст О. Пушкіну в Ужгороді
(1989), встановлений до річниці смерті поета в
скверику, названому на честь поета. Художньо-образне втілення вирізняється граціозністю, скульптори – закарпатські митці М. Попович і М. Санич
зобразили поета в час творчого натхнення.
На зорі хрущовської відлиги відбуваються певна орієнтація на залучення до державного керівництва місцевих кадрів, перейменування колгоспів,
артілей та шкіл, названих іменами Сталіна і його посібників, на більш сприйнятні й навіть національно
орієнтовані. Позаяк розуміння національного у свідомості радянсько-партійного керівництва мало чітку
класову окраску, то чи не єдиною постаттю, достойною увіковічнення, було визнано Т. Г. Шевченка,
тим паче що наближалося його 150-ліття. Так, на
території Закарпаття появляється кілька скульптурних зображень Кобзаря, які, однак, не мають
особливої мистецької цінності.
За умов тоталітарного радянського режиму про
увіковічнення пам’яті у вигляді встановлення пам’ятників іншим видатним українським, а тим паче
крайовим літераторам не могло бути й мови. З
1945 до кінця 1980 рр. в крайовій пластиці зображення письменників є скоріше винятком. Так, з іні129
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ціативи обласної письменницької організації встановлено меморіальні дошки Ю. Гойді (1963), Ф. Потушняку (1970), М. Томчанію (1974) на фасадах будинків в Ужгороді, де мешкали ці літератори. Їх автором став І. Гарапко (1910-2002). Він також виконав медальєрні рельєфи для надмогильних пам’ятників цим письменникам. Випускник Художньопромислової школи у Празі, митець сповідував мистецькі прийоми академічної скульптури, його
рельєфи відзначаються детальною проробкою деталей обличчя, намаганням заглянути у духовний
світ портретованих.
У 1980 р. активізується духовне життя, будується новий драмтеатр, палац школярів, творчі спілки
поповнюють незаангажовані «соцреалістичними»
впливами митці молодшого покоління. Керівництво області змушене прислухатися до духовних потреб і вимог творчих спілок. Таким чином в обласному центрі появляється ряд меморіальних дощок
письменникам. М. Попович виконує меморіальну дошку відомому у краї культурно-освітньому діячеві й
фольклористу П. Лінтуру (бронза, 1980), П. Бідзіля
– письменнику М. Тевельову (мідь карб., 1982).
У 1970-1980-х рр. в галузі станкової скульптури
творчий інтерес до образу письменника виявляють переважно молоді митці. М. Белень створює
серію творів медальєрного мистецтва діячів зарубіжної та вітчизняної культури. Серед них – і
медалі із зображенням Данте, Шекспіра та інших
письменників. У круглій пластиці Т. Данилич створює шаржові зображення в теракоті поета П. Скунця
(1978), сатирика Ф. Кривіна (1979), П. Ходанич – портрет письменника І. Сільвая (дерево, 1972), Б. Корж
– бюст О. Маркуша (гіпс тон., 1982), портрет І. Чендея (1985). Меморіальні дошки Т. Шевченку (1989)
і В. Ґренджі-Донському (1990) в Ужгороді виконує
І. Маснюк (1943 р. н.).
У добу національних змагань українців за незалежність, що почалася після проголошення М. Горбачовим у 1985 р. так званої «пєрєстройкі і гласності», громадськість області виступає за встановлення в Ужгороді монумента Т. Шевченку. Щойно
створена обласна філія Фонду культури України
зібрала значні кошти для встановлення монумента, однак гроші освітян, лікарів, громадських організацій, підприємств на хвилі девальвації рубля
знецінилися – встигли провести тільки відкритий
конкурс на проект пам’ятника. У ньому взяли участь
закарпатські скульптори М. Попович, Б. Корж, М. Белень, М. Михайлюк, а також кілька митців з Києва
та Львова.
Із здобуттям незалежності України відбувається своєрідний сплеск інтересу до фундаторів української національної ідеї. Виникає суспільна потреба в
увіковічненні їх пам’яті. У результаті кількох етапів
конкурсу монументу Кобзареві право на встановлення монумента отримав М. Михайлюк (1944 р. н.).
Пам’ятник було урочисто відкрито на прощі Народній 9 березня 1999 р.
Закарпатський скульптор запропонував свою
філософію образу Т. Шевченка як національного
пророка, який зумів не тільки вписати своє ім’я в
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світову літературу, але подібно до імен Сократа чи
Арістотеля, з якими асоціюється антична Греція,
ім’я Шевченко асоціюється у часі і просторі з Україною. Тому Кобзар одягнений у модерний одяг
своєї історичної епохи, але на його плечах – тога
античного аристократа. Духовний аристократизм,
мудрість поета підкреслює його порух уперед,
схрещені на грудях міцні, трохи гіперболізовані руки. Бронзова постать постає на сірому граніті і гарно вписується у простір площі (арх. В. Лезу). Національна ідея, яка превалює у творчості українського
генія, відображена в написі на монументі цитатою
із «Заповіту» «Обнімітеся, брати мої…» і відомим
автографом Т. Г. Шевченка.
М. Михайлюк створив для Ужгорода й пам’ятник
А. Волошину (2003). Сидяча постать президента
Карпатської України трактується як монумент історичній постаті, видатному українському політичному діячеві, сувій паперу в правиці – закони
Карпатської України, піднята рука – благословення
на щасливу долю своєму народу.
У 1991 р. Ужгородська міська рада за ініціативи
депутатської фракції «Позиція», членом якої був і
автор цього дослідження, виступає за перейменування прокомуністичних назв міських вулиць, знесення пам’ятника Лєніну на площі Народній (була
його імені), повернення на попереднє місце пам’ятника угорському поету Габору Дойко, дає дозвіл на
встановлення бронзової статуї угорському поету
Ш. Петефі на площі його імені, що була подарована
Ужгороду містом Будапештом. Невдовзі міськрада
оголосила конкурс на зведення в обласному центрі
монумента О. Духновичу. У конкурсі, який проводився у три етапи, взяли участь М. Белень, Б. Корж,
В. Олашин, М. Попович, П. Бідзіля, Й. Пал. Перше місце вибороли випускники Київського художнього інституту скульптор М. Белень і архітектор С. Шолтес.
Після великих дискусій монумент було вирішено встановити перед щойно зведеним драмтеатром. М. Белень зробив акцент на історичній постаті
О. Духновича, у його розумінні цей культурноосвітній діяч і письменник є втіленням епохи слов’янського будительства, могутня бронзова постать спрямована вперед, але міцно тримається
вітцівської землі, постать немов тримається за неї
широкими фалдами священицького одягу. У лівій
руці він несе книгу – як символ знань і духовності,
а правою благословляє народ. Монумент відкрито
у 1997 р. Ще один пам’ятник О. Духновичу цей
скульптор виконав для м. Мукачева (2004).
Своєрідним творчим досягненням М. Беленя
став пам’ятник зачинателю новітньої української
літератури на Закарпатті В. Ґренджі-Донському в
м. Міжгір’ї. Філософська ідея цього монумента полягає у глибокому внутрішньому зв’язку творчості
письменника з рідною Бойківщиною. Погруддя, немов беркут, впевнено сидить на високому постаменті, обличчя письменника натхненне, він дивиться
на високі гори, його належність до краю підкреслює
вишиванка. На тій же Міжгірщині, в с. Колочава М. Белень встановлює бронзове погруддя І. Ольбрахта
(2000) чеський письменник, автор творів про За-
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карпаття постає як європейський інтелігент, що
підкреслюється його костюмом, краваткою, він немов приглядається до перехожих, вишукує своїх
прототипів. Творчою вдачею скульптора стала й
меморіальна дошка фольклористу П. Лінтуру в с. Горонда (2010).
Образ письменника посів особливе місце у творчості Богдана Коржа [5] . Уже дипломною роботою
у ЛІДПМ, виконаною під керівництвом одного з
провідних майстрів львівської школи Д. П.
Крвавича, стала поколінна статуя поета Дмитра
Вакарова. Пам’ятник планували встановити перед
міським краєзнавчим музеєм в м. Хусті, однак за
браком коштів триметрова модель так і не була
переведена в твердий матеріал. У творчому доробку виконані у круглій пластиці портрети письменників І. Чендея (1985), О. Сливки, О. Маркуша, І.
Ольбрахта, а також низка медальєрної пластики із
зображеннями письменників. Творчим досягненням митця став бюст О. Пушкіна перед школою його імені в Мукачеві (1998). Поет у розумінні
Б. Коржа – це романтична постать, людина, яка
живе поезією, реальний світ для поета – тільки
джерело натхнення. Ще однією творчою вдачею
митця стало погруддя І. Франка для с. В. Бичків
(2005 р, бронза, грант).
Особливе місце у творчому доробку скульптора
посіла меморіальна пластика. У 1988 р. він виконує
перше подібне замовлення – меморіальну дошку
письменнику О. Маркушу для рідного м. Хуст. З того часу на рахунку митця більше двадцяти творів
подібного типу, які прикрашають будинки як на
Закарпатті, так і в Угорщині, Єгипті, Хорватії. Серед
них меморіальні дошки, виконані в бронзі: письменникам Лесі Українці (2002, Єгипет, м. Олександрія), І. Чендею (2007, с. Дубове), О. Сливці (2009, с. Золотарево), І. Долгошу (2011, Ужгород), Ф. Потушняку (2013, Ужгород), театральним діячам і драматургам Є. Шерегію і Ю. Шерегію (2012, Ужгород), та
ін. Як і у медалях, скульптор особливе значення надає не тільки схожості, але акцентує на психологічних рисах, підкреслює певну професійну спрямованість портретованого, використовуючи різноманітні атрибути у вигляді книг, пер, рукописів, державних та релігійних символів, архітектурних елементів тощо.
Висновки і перспективи. Результатами дослідження стала систематизація знакових досягнень
закарпатської скульптури в зображенні і увіковічненні постаті письменника. Розглянуто історію
встановлення кращих творів монументального
мистецтва на території краю, зроблено спробу аналізу художньо-образного втілення постаті письменника як духовного поводиря нації, звернуто
увагу на полікультурність краю і залежність творчості скульптора-монументаліста від державницької ідеології.
Художньо-образне відтворення постаті письменника в закарпатській скульптурі ХХ – поч. ХХІ століття – це своєрідне відображення політичного, націєтворчого, соціокультурного стану суспільства.
Під тиском національно свідомої частини соціуму

попри активний державницький спротив скульптори Закарпаття звертаються до постаті письменника, у краї було встановлено ряд пам’ятників
письменникам, їх образи відтворені в круглій пластиці і медальєрному мистецтві. Особлива увага до
письменників як творців національного відчувається у часи становлення незалежної України, на
хвилі національно-патріотичного піднесення у краї
встановлено ряд пам’ятників, меморіальних дощок.
Запропонована тема дає широку перспективу
дослідження закарпатської монументальної та станкової скульптури як у руслі зазначеної теми (література), так і культури загалом. Виходячи з обмежених рамок статті, поза увагою автора залишилися твори багатьох митців, зокрема І. Бровді, В.
Романа, М. Колодко, П. Матла та ін.
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ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ
ПОРТРЕТА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ДЕРЕВ’ЯНІЙ
ПЛАСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
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Ходанич М. П. Художньо-стильові особливості портрета в закарпатській дерев’яній пластиці другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. Стаття присвячена дослідженню жанру портрета в закарпатській дерев’яній пластиці
другої половини ХХ – початку ХХІ ст., розглядаються художньо-стильові особливості, загальні тенденції становлення цього жанру в контексті творчості провідних митців краю.
Ключові слова: портретний жанр, дерев’яна пластика, станкова і монументальна скульптура, традиція, новаторство.
Ходанич М. П. Художественно-стилевые особенности портрета в закарпатской деревянной пластике второй половины ХХ в. – начале XXI в. Статья посвящена исследованию жанра портрета в закарпатской деревянной
пластике второй половины ХХ – начала ХХI в. Рассматриваются художественно-стилевые особенности, общие
тенденции становления этого жанра в контексте творчества ведущих художников края.
Ключевые слова: портретный жанр, деревянная
пластика, станковая и монументальная скульптура, традиция, новаторство.
Hodanych L. Art-style features in Transcarpathian
wooden portrait plastic of the second half of the
twentieth century – the beginning of XXI century. The
article investigates the genre of portrait in Transcarpathian
wood plastic in the second half of the XX – the beginning of
XXI century. Considered artistic and stylistic features, the
general tendencies of the genre in the context of the work of
leading artists of the region.
Keywords: portrait genre, wood plastic easel and monumentalsculpture,tradition, innovation.
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Постановка проблеми. Скульптура – особливий
вид мистецтва, багато у чому залежний від стану
суспільного розвитку, зокрема державницької ідеології, корпоративно-класових уподобань, соціокультурного досвіду певної епохи, релігії. Жанр портрета як ніякий інший тісно пов’язаний з політичним,
соціальним і культурним життям конкретного суспільства, оскільки головним завданням портрета є
увіковічнення особи. Досвід скульптурного зображення єгипетських фараонів, знатних римлян, середньовічних лицарів, державних достойників і культурних діячів пізніших епох засвідчили постійний
пошук художньої виразності в жанрі портрета.
Можемо виділити кілька проблемних питань
реалізації творчого задуму в скульптурному портреті. Перше: залежність від виду пластики (монументальна, станкова, кругла чи рельєфна). Друге:
залежність від скульптурного матеріалу (метал, камінь, дерево тощо). Третє: художньо-стильове
трактування образу залежить від досвіду певної
мистецької епохи, а також і від волі замовника
скульптури. Таким чином, увага скульптора зосереджена не стільки на зовнішньому вигляді портретованого, скільки на формуванні саме художнього образу, що вимагає від митця розуміння внутрішніх психологічних станів образу, його міміки;
допомагають індивідуалізувати художній образ
одяг та інші атрибути і аксесуари.
Закарпаття аж до кінця Другої світової війни
знаходилося у володінні чужих для корінного населення держав, тому розвиток жанру портрета у
краї мало відповідав інтересам української (руської) людності, увіковічнення її історії та культури.
У містах Ужгороді, Берегові, Мукачеві в ХІХ ст. встановлюються різноманітні пам’ятні знаки, присвячені угорським королям та іншим можновладцям,
камерні портрети угорських та австрійських королів, аристократів, а також статуї античних богів
(«Геракл», «Меркурій» в Ужгородському замку),
зображення Ісуса Христа і святих, скульптури яких
виконувалися як на території сучасної Угорщини,
так і на закарпатських ливарних заводах в м. Ужгороді, селах Фрідешеві (неподалік м. Мукачева), Довгому,
Тур’їх Реметах, Косівській Поляні. Серед скульпторів
того часу найбільш помітною постаттю був Іван
Петридес (1861-1920).
Дерев’яна пластика аж до початку ХХ ст. розвивається переважно в галузі церковного різьблення.
Розп’яття і ручні хрести, постаті святих, ангелів,
престоли та іконостаси для багатих єпархіальних
храмів виконують майстри з угорських міст, словацьких – Кошиць, Михайлівець, Гуменного, сільські церкви прикрашають вироби місцевих майстрів.
На сьогодні не відомо, щоб місцеві різьбярі, зокрема відомі автори сакральних різьб Франциск Тек,
Дмитро Молнар, Базиліус Лендєл, Олександр Сабов, Мартин Духнович, Стефан Ковач, Онуфрій Кокодиняк, Іван Будиш, Іван Крайняк, спеціалізувалися на різьблених портретах, інтересом їх творчої
уваги було зображення Ісуса Христа та святих.
Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що на сьогодні портрет у скульптурі мало до-
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сліджений, маємо хіба спорадичні звернення щодо
тематики творів, певних художньо-стильових характеристик у працях Г. Островського, В. Мартиненко, В. Моздира, Л. Біксей, П. Ходанича, О. Приходько, М. Приймича. Між тим, крайова пластика у
ХХ ст. розвивається доволі динамічно, що пов’язано
насамперед зі зміною політичних режимів (АвстроУгорщина, Чехословаччина, СРСР, Незалежна Україна), формуванням національно свідомої культурної
і творчої еліти.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Розглядувана тема ні в попередній (радянський)
період, ні сьогодні не знайшла належного наукового інтересу. Практично відсутні монографії, дисертаційні дослідження, статті з питань генези
жанру портрета в дерев’яній пластиці закарпатських скульпторів. Частково дана тема розглядалася
в статтях І. Небесника, О. Голубця, Р. Одрехівського,
П. Ходанича, В. Мишанича та передмовах О. Гаврош,
М. Сирохмана, В. Шевченка, А. Григорук, О. Масляника
до художніх альбомів М. Михайлюка [1], І. Маснюка
[2], Б. Коржа [3], В. Сідака [4], Ю. Павловича [5], буклетів І. Гарапка, М. Поповича, І. Бровді, В. Сопільняка, В. Олашина та ін.
Мета статті – визначити художньо-стильові
особливості портрета в закарпатській дерев’яній
пластиці другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст., а
також охопити розвиток скульптури на Закарпатті,
з’ясувати головні фактори впливу на нього, подати
коло митців, що творили в окресленому жанрі, визначити особливості індивідуального стилю кожного з них. Таким чином, предметом розгляду нашої статті є портрет у закарпатській пластиці останніх шістдесяти років, а об’єктом – художньостилістичні особливості портрета у закарпатській
дерев’яній скульптурі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Після злуки Підкарпатської Русі з Чехословаччиною у 1919 р. почалася епоха своєрідного українського (руського) національного відродження, що
позначилося зростанням інтересу до народного
мистецтва краю, формуванням нової верстви освітньої, культурної та творчої інтелігенції, творчих
осередків. За підтримки Міністерства шкільництва
у 1924 р. в Празі відбулася виставка «Життя і мистецтво Підкарпатської Русі», за матеріалами якої
видано ілюстрований каталог (упор. С. К. Маковський), у 1930 р. така ж виставка відбулася в м. Брно.
На цих виставках було представлено різьблені дерев’яні хрести, фрагменти іконостасів, царські врата, ікони – все це засвідчило досить високий рівень
крайового пластичного різьблення. Однак професійна пластика на цих виставках відсутня. Завдяки
старанням Й. Бокшая та А. Ерделі у 1931 р. створюється «Товариство діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі», однак ця організація
об’єднала практично тільки живописців.
З утвердженням Чехословацької держави підвищується інтерес до історичного вкладу закарпатців
у формування загальнослов’янської ідеї, що, відповідно, сприяє розвитку пластичного мистецтва. На
цьому тлі найбільш помітною постаттю в скульп-

турі міжвоєнного періоду є Олена Мондич (дів. Шіналі), випускниця Празької академії образотворчих
мистецтв (1925). Відомі її пам’ятники: президенту
Чехословаччини Г.-Т. Масарику (1928, бронза, Ужгород, не зберігся), закарпатським письменникам Є. Фенцику (1926, мармур, м. Ужгород), О. Митраку (1931,
м. Мукачево), О. Духновичу (1931, м. Виноградово),
вона виконала камерні бюсти у бронзі А. Добрянського, О. Духновича й інших культурних та історичних
діячів [6].
Однак, як зазначає В. Мартиненко, «на Закарпатті до Радянської влади практично не існувало
пластичного мистецтва, хіба що народне різьбярство» [7].
Після возз’єднання 1945 р. Закарпаття з УРСР
пластичне мистецтво зазнає нового імпульсу, що
пов’язано насамперед з процесом інтенсивної радянізації краю. Компартійна ідеологія наполегливо
здійснює «ленінський план монументальної пропаганди» – в містах і селах, на території навчальних
закладів та підприємств встановлюються пам’ятники Леніну, Сталіну, Марксу, Енгельсу, Горькому
тощо. Більшість скульптур, які в наказовому порядку встановлені наприкінці 1940-1960-х рр., були бетонними чи гіпсовими копіями творів відомих радянських скульпторів. Серед закарпатських
майстрів пластики цього періоду найбільш помітними є твори І. І. Гарапка (1909-2002), випускника
Празької вищої художньо-промислової школи, який
спеціалізується в монументальній і станковій скульптурі. Можемо назвати його зачинателем нового закарпатського скульптурного портрета. Серед творів майстра високими художніми якостями виділяються портрети громадського діяча О. Борканюка,
поета Д. Вакарова (1974).
У післявоєнний період інтерес до створення
портретів підсилюють і регулярні обласні художні
тематичні виставки, виставки народного мистецтва; компартійне керівництво орієнтує митців до
створення портретів партійних і державних діячів,
історичних постатей, передовиків праці. Таким чином, уже в перші повоєнні роки портретний жанр
постає у дерев’яній пластиці. Портретні зображення постають насамперед на різноманітних виробах
декоративного мистецтва, як-от: декоративні пласти, тарілки, шкатулки, скрині тощо.
Серед різьбярів-портретистів виділяється випускник колишньої Ясінянської деревообробної
школи В. М. Асталош, він створює ряд рельєфів із
портретами вождів. Як своєрідне досягнення майстра дослідник українського різьбярства М. І. Моздир називає його рельєф «Ленін серед гуралів»
(1962) та рельєфну композицію, створену за схемою українського народного живопису до 100-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка, згідно з якою життєпис особи, портрет якої розташований у центрі композиції, розвивається в оточуючих клеймах. Цей
самий майстер вирізьбив портрети сучасних йому
політичних діячів-революціонерів Фіделя Кастро і
Патріса Лумумби [8]. Рельєфні портрети Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка на різьблених тарелях, окремих скульптурних композиціях виконали різьбярі В. О. Смер133
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дул, Ф. І. Бабинець, М. Тулайдан, Ю. Куля та ін. Художньо-стильові особливості та характер різьблення їх творів відповідають принципам народної дерев’яної пластики, головне завдання майстри вбачали у схожості портретованих.
Якісно новий підхід до портретного жанру запропонував В. І. Свида (1913-1989). Пошук художньо-образної мови в жанрі портрета цього майстра
тривав упродовж майже двох десятиліть. У 1970 р.
на той час уже визнаний майстер станкової дерев’яної пластики виконав рельєфну композицію
«Опришок М. Шугай», яка й започаткувала низку
багатофігурних творів круглої пластики з використанням жанру портрета. Багата творча спадщина
лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка (1984)
дозволяє виділити кілька своєрідних тематичних і
художньо-стильових груп портретованих.
Перша група: зображення історичних та культурних діячів краю. До кращих творів майстра можна
віднести зображення партійного і громадського діяча О. Борканюка – «На Сході воля. О. Борканюк» (1972);
закарпатських партизанів – «Командир партизанського з’єднання В. Русин» (1972), «Зрадником не буду. І. Локота» (1972); вчених – І. Орлая («І. Орлай у
друзів на Закарпатті», 1973), Ю. Венеліна-Гуци («В
рідній хаті. Ю. Венелін-Гуца», 1973), письменника
І. Ольбрахта («На Верховині. І. Ольбрахт», 1976).
Друга група: митці, сучасники. Серед відомих
творів: «Закарпатські художники в Підмосков’ї, в
гостях у земляка І. Грабаря», «Найстаріші художники
Закарпаття – А. Ерделі, Й. Бокшай, Е. Грабовський»,
«Й. Бокшай і Р. Кент на етюдах» (усі – 1976); композиція на честь лісорубів-переможців Міжнародних
змагань – «І. Чуса та В. Шорбан – герої Монреаля67» (1975), «Герой Соціалістичної праці Ю. Пітра в
полі» (1976). Всі ці твори виконані в традиційній
для митця художньо-стилістичній манері народного різьблення з явними елементами академічного
трактування скульптури, що продиктовано конкретністю зображень, передачею індивідуальних
рис портретованих, акцентом на вагомість їх місця
у політичному та соціальному просторі. Різьбяр задля посилення конкретизації художнього образу
використовує різноманітні професійні атрибути:
лісоруби зображені з сокирами, Ю. Пітра – на тлі
високої кукурудзи і з зіркою Героя соцпраці на грудях, художники – з етюдниками і полотнами, політичний діяч О. Борканюк – з прокламацією в руках,
а партизан В. Русин – з автоматом і біноклем.
Третя група: родинне коло різьбяра. Вершинним твором тут виступає «Моя сім’я» (автобіографічна композиція), (1985). Це багатофігурна композиція, де постає автопортрет Василя Свиди, постаті дружини, сина і доньки, онуків.
Загалом, портрет у творчій спадщині В. І. Свиди
– це вагома складова всього українського різьбярства. Майстер, орієнтуючись на досвід народного
різьблення, зумів знайти власну пластичну мову,
нові художньо-образні прийоми у відтворенні образу конкретної людини в її історичному часі.
До портретного жанру звертається і лауреат Шевченківської премії (2008) із Закарпаття В. В. Сідак.
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Відомий як майстер станкової дерев’яної пластики,
він часто використовує портретні зображення як
елемент композиції. Серед найбільш вагомих творів цього напрямку стала рельєфна композиція
«Думи мої» (1988). Постать замисленого Кобзаря
зображено за іконописним принципом – по центру
композиції, а довкола шість рельєфів-клейм, які
розповідають про життя і творчість поета. Художньо-стилістичні характеристики композиції виявляють органічне поєднання академічної пластики і
довільних прийомів народного різьбярства.
Значний вклад у розвиток пластичного мистецтва краю, зокрема і портретного жанру, зробили
скульптори М. О. Попович (1930-2011) і К. М. Лозовий (1930-1976). Випускники ЛДІПДМ, вони приїхали на Закарпаття в 1960-х рр. як викладачі Ужгородського училища прикладного мистецтва. Заради заробітку були змушені виготовляти помпезні портрети вождів і генералів, але на виставках
експонують твори станкової скульптури, портрети.
Одним із перших творів у круглій дерев’яній пластиці став «Портрет дочки» (1967) М. О. Поповича.
Зображення позначено прискіпливою увагою до
внутрішнього світу дитини, пластика вирізняється
академічною проробкою деталей обличчя, волосся.
Автор звертається і до рельєфного різьблення, художньою досконалістю виділяється композиція
«Фольклорист П. Лінтур» (1999). Голова відомого
збирача казок зображена на тлі розгорнутої книжкової сторінки, що підсилює образну структуру
роботи, акцент автора зосереджений на прискіпливому погляді портретованого, що передає його
інтерес до сприйняття світу.
Особливу роль у становленні і розвитку дерев’яної пластики в краї відіграло Ужгородське училище прикладного мистецтва. З його стін вийшли відомі майстри скульптури і різьбярства І. В. Бровді,
Й. Й. Пал, В. Г. Товтин, В. С. Олашин, В. В. Сідак, М. М. Санич, М. О. Белень, Б. В. Корж, П. Є. Матл, Т. І. Руснак,
В. В. Рубіш, В. І. Сопільняк, В. М. Роман, В. В. Олашин,
В. І. Щур, І. Ісак, І. М. Палаташ, С. І. Голінка, П. М. Ходанич, І. М. Сідун, В. В. Шип, О. О. Мешко та ін. У їх
творчому доробку портрет посідає значне місце,
хоча не всі майстри надають перевагу дереву, що
пов’язано насамперед зі специфікою самої скульптури, зокрема, її експонуванням. Завдяки цим майстрам молодшого покоління у сімдесятих і в наступні роки на обласних виставках портрет стає
звичним явищем.
Низку портретів у малій пластиці, переважно –
медалі у бронзі, створює М. О. Белень, серед них
портрети Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Данте,
В. Шекспіра, О. Пушкіна, Т. Шевченка, закарпатських культурно-історичних діячів – А. Бачинського,
М. Балудянського, М. Лучкая, І. Орлая, Ю. ВенелінаГуци та ін.
У круглій дерев’яній пластиці демонструють
свої твори М. М. Михайлюк («Портрет скульптора
С. Т. Коненкова», 1973; «Портрет А. А. Коцки»,
1982), І. Ісак («Опришок Довбуш», 1973; «Малий
Юрчик», 1975), П. М. Ходанич («Портрет письменника І. Сільвая», 1972; «Портрет водія І. Стецяка»,
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1974), у рельєфній пластиці до народного типу
різьблення звертається В. В. Шип: «Лісова пісня»
(1977), «Ярило» (2005), «Опришок Пинтя» (1992),
«Опришок Довбуш» (1992), «Святий Іштван» (2003),
«Князь Лаборець» (2005).
Поряд із зображенням конкретних особистостей майстри дерев’яної пластики постійно працюють над пошуком типажів, які уособлюють певні
етнічні та національні групи закарпатців, як-от:
бойків, лемків, гуцулів, угорців, румунів, словаків,
євреїв. Так, М. О. Попович в рельєфній композиції
«Верховинці» (1969) шукає типові образи закарпатців, підмічає характерні риси в деталях обличчя, одягу, використовує атрибути, які пов’язані з
місцями проживання горян та долинян, їх професійними зацікавленнями та історією. Твір таким
чином стає своєрідною спробою художника втілити історичні образи. Горельєфні зображення голів
двох чоловіків і двох жінок, розміщених в одну горизонтальну лінію, символізує плинність часу.
Перша (зліва) голова – зображення типового верховинця з довгим волоссям, вусами, очі глибоко посаджені, зосереджені, у погляді міць духу, тривога і
сподівання, стиснута міцними пальцями бартка
символізує волю і звитягу. Поруч – голова жінки у
хустці, увага зосереджена на материнській красі.
Наступна група – голова юнака з затиснутим у руках крісом і дівчина з трьома колосками у руці – це
образ трудової молоді. До типізації портрета закарпатців М. О. Попович вдається і в горельєфній пластиці «Гірська квітка» (1969). У цій композиції вдало поєднано академічну пластику і досвід народного різьблення, митець ставить за мету показати сучасну молоду пару, засвідчуючи моду кінця шістдесятих, зокрема в зачісках.
Над типажами закарпатців постійно працював
В. І. Свида. Кожен його твір – це низка типових облич, характер етно-національного майстер підтверджує і різноманітними костюмами гуцулів, лемків,
бойків, представників духовенства пластика портретів часто наближена до академічної. Натомість
В. В. Сідак у багатофігурних композиціях використовує принципи народного різьблення, вдається до
стилізації, узагальнення, гіперболізації рис обличчя
чи створює враження чіткої індивідуалізації образів.
Серед майстрів дерев’яної пластики виділяється І. В. Бровді, автор відомих пам’ятників, пам’ятних знаків із зображенням історичних постатей: св.
Кирила і Методія, покровителя Мукачева св. Мартина, королеви Ілони Зріні. У різьбярстві митець
вдається до типізації, умовностей, цікавим є його
творчий досвід над монументальною композицією
«Легенди Карпат» для парку Синевир. У постатях
легендарних героїв Вира і Сині вгадується уособлений образ молодих верховинців. Манера різьблення І. В. Бровді м’яка, врівноважена.
До типізації образів вдаються багато закарпатських майстрів дерев’яної пластики, зокрема: І. Ісак
(«Чабан», 1982 р.; «А я собі задримбаю», 1986 р.),
П. М. Ходанич («Дівчина з Турянської долини», 1976
р.), В. Рубіш («Лісова пісня», 2009 р.), В. В. Шип («Чугайстер», 2004 р.»; «Ярило», 2001 р.).

Висновки і перспективи. Отже, портретний жанр
у закарпатській дерев’яній пластиці найбільш активно розвивався у повоєнний період. Його становленню, як і розвитку різьбярства в цілому, сприяла
художня освіта, насамперед створення Ужгородського училища прикладного мистецтва, зростання творчого інтересу митців до відображення народного життя, традицій закарпатців, організація
системної виставкової діяльності, підтримка і замовлення творів державою. Завдяки наполегливій
праці митців сформувався вагомий творчий доробок в жанрі портрета, де можемо виділити наступні художньо-образні групи: 1) зображення реальних постатей, відтворення їх індивідуальних портретно-психологічних особливостей на засадах академічної станкової пластики; 2) зображення конкретної людини в художній стилістиці народного
різьблення з елементами академічної скульптури;
3) зображення узагальненого, типізованого, архетипного, часто колоритно індивідуалізованого, етнічно-національного образу людини.
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Приймак Х. П. Народне мистецтво Сокальщини:
особливості розвитку в міському та сільському середовищах (II пол. XIX – I пол. XX ст.). Сьогодні в українському мистецтвознавстві ще в недостатній мірі проведено
комплексні синтетичні дослідження народного декоративного мистецтва регіонів, які, будучи прикордонними територіями, тривалий час перебували в умовах іноземної окупації. В статті визначено характерні особливості розвитку
народного мистецтва Сокальщини. Встановлено, яким чином політична, економічна та демографічна ситуації впливали на еволюціонування народної творчості та ремесел в
міському та сільському середовищах; з’ясовано механізми
змін, що відбувалися з ними впродовж визначеного періоду. З’ясовано причини неоднорідного розвитку декоративного мистецтва в місті та на селі.
Ключові слова: народне мистецтво, Сокальщина, порубіжжя, кераміка, вишивка, писанкарство.
Приймак Х. П. Народное искусство Сокальщины:
особенности развития в городской и сельской средах
(II пол. XIX – I пол. XX в.). Сегодня в украинском искусствоведении еще в недостаточной степени проведены
комплексные синтетические исследования народного
декоративного искусства регионов, которые, будучи пограничными территориями, длительное время находились в условиях иностранной оккупации. В статье определены характерные особенности развития народного
искусства Сокальщини. Установлено, каким образом политическая экономическая и демографическая ситуации
влияли на эволюционирование народного творчества и ремесел в городской и сельской среде, выяснены механизмы
изменений, происходивших с ними в течение определенного периода. Определены причины неоднородного развития
декоративного искусства в городе и в селе.
Ключевые слова: народное искусство, Сокальщина,
порубежье, вышивка, керамика, писанкарство.
Pryymak Kh. Folk art Sokal Region: features of development in urban and rural environments (II floor. XIX –
I floor. XX century). Nowadays in Ukrainian history of art
the question of applied and decorative art of the bordering
territorial regions of our country which were under the invaders
occupation are still not lightening enough. This article shows the
character and specific of the development native art in local center of Sokal’shchyna. Viewed how political, economical and demographic situations influenced on evolution of the native arts
and crafts, ascertained the mechanism of changing that happened with them during showing period. Showed the influence of
settlers on the art of Sokal’shchyna’s people, it’s scale. Discovered the differences of the development in art between the urban
territories and the villages.
Keywords: Folk art, Sokalshyna, borderlands, ceramics,
embroidery, Easter egg.
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Постановка проблеми. Сокальщина, будучи
прикордонною територією, відіграла роль своєрідної «буферної зони», де в умовах політичної та економічної нестабільності розвиток українського автохтонного населення як повноцінної нації визначався, насамперед, його політичним становищем. Зі
зміною політичних обставин в політиці, змінювалось суспільство, закономірно спричиняючи зміни в
культурі та мистецтві. Для народного мистецтва Сокальщини характерними є розгалуження на міське
та сільське, наявність історико-культурних нашарувань і запозичень, динамічність та взаємозв'язок
яких і визначили його художню своєрідність.
Окреслена тема є актуальною, адже вивчення
характерних особливостей мистецтва та локальних художніх проблем такого району як Сокальщина дозволило б з’ясувати закономірності розвитку
і згасання етномистецьких традицій, причинно-наслідкові зв’язки й взаємовпливи, що виникали
впродовж історії на території етнокультурного порубіжжя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні народне мистецтво Сокальщини досліджене
ще не в повній мірі. Чи не найбільш опрацьованим
видом декоративного мистецтва даного осередку є
народна кераміка. Ґрунтовне дослідження цієї теми здійснила Г. Івашків. В альбомі «Василь Шостопалець і кераміка Сокаля» [8] висвітлено творчість
відомого гончара В. Шостопальця (1836-1879) та
його сучасників. Охарактеризовано різні типологічні групи кераміки (кахлі, баньки, дзбанки, миски, антропоморфні посудини), які зберігаються в
музеях України, Польщі та приватних збірках.
Деякі аспекти декоративної кераміки Сокальщини висвітлюють в своїх працях кандидат мистецтвознавства Р. Мотиль, мистецтвознавець С. Чехович, польський етнограф Б. Сокальський. Редколегією на чолі з О. Кульчицькою було впорядковано
альбом, в якому зібрано частину взірців народної
творчості Сокальського району. Альбом містить короткі статті: «Одяг», «Вишивка», «Тканини», «Кераміка», «Писанки». Мистецтвознавець з української
діаспори в Канаді С. Чехович подає багатий матеріал в публікації «Народне мистецтво Сокальщини».
Мета нашого дослідження – з’ясувати, які чинники впливу стали визначальними для народного
мистецтва Сокальщини, оцінити характер та глибину їхнього впливу, визначити причини розшарування мистецтва на міське та сільське та виявити
характерні особливості народного мистецтва в середовищі міста та села.
Викладення основного матеріалу дослідження. Сокальське народне мистецтво формувалось в
умовах культурного та етнічного порубіжжя, оскільки регіон межує з Польщею на заході та з Волинню на півночі. Значний період історії пов’язаний із перебуванням під владою сусідніх держав
(найбільше – Польщі), що залишило свій відбиток
на культурній спадщині населення.
Відносна замкнутість господарського і культурного життя Сокальщини як окремого локального
осередку вплинули на специфічні риси побуту, що
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склались під впливом історичних, економічних і
природних умов та позначились на виробах народного мистецтва. Ці особливості виявились у відмінності типів ремісницьких виробів, різновидах орнаменту і певних колористичних гармоніях.
Сокальщина – в давнину княжа земля, що має
багате історичне минуле. Вперше про слов'янське
плем'я бужан, яке осіло на лівому березі Західного
Бугу, згадується ще в літописі Нестора (1056-1136).
Розташування міста стало визначальним в його історії. Сокаль стоїть на березі р. Західний Буг, на так
званому «чорному шляху», по якому, залишаючи
після себе руїни і згарища, набігали зі сходу орди
кочівників [1:64]. Протягом своєї історії Сокальщина, як і вся Західна Україна, зазнала великих руйнувань, а її населення – важкого соціального і національного гніту з боку сусідів.
Ще до другої половини XVI ст. домінуючі позиції
у економічно-господарському житті Сокаля утримували українці. Люстрація староства від 15641565 рр. засвідчує, що в Сокалі на той час було 150
господарств: 110 з них належало українцям, 24 –
полякам, 2 – євреям, 13 – представникам інших національностей. Тоді в місті проживало 37 пекарів,
23 різники, 16 шевців, 9 гончарів. Усього ж у 1565 р.
було 85 ремісників [2:722]. Ця ж люстрація згадує,
що в Сокалі є «чимало руси», тобто українців.
Коли в кінці XVI ст. більшість українських земель було спочатку загарбано мазовецькими князями, а згодом – Польщею, населення опинилось в
нерівних умовах з завойовниками, адже ті активно
розподіляли та заселяли землі Сокальщини.
Вільні міста, такі як Сокаль (що в Західній Європі відігравали чи не головну сферу формування народної культури) іноземні володарі перетворили
на іномовні анклави, де український елемент успішно витіснявся різними методами аж до адміністративних. Епоха жорсткого політичного приниження Русі-України (кін. XVIII – поч. XX ст.) породила
неподолану досі неповноцінність суспільної структури, характерну для колоній, де соціальні відмінності відповідали етнічним та мовним. Селянський
стан складали українці. Дрібні торговці й ремісники були здебільшого з єврейського містечкового
населення. Серед чиновників, фахівців і крупних
землевласників на західних землях переважали поляки, німці чи особи, які перейшли до панівної національності [3:27].
Історичні зміни закономірно спричиняли зміни
в культурних традиціях. Аби зрозуміти характерні
особливості народного мистецтва Сокальщини, слід
проаналізувати, як змінювалась соціальна та національна структура міста та його прилеглих територій. Від самого початку появи на сокальських
землях переселенців почали намічатись характерні
тенденції: міська культура Сокаля та культура
сільського середовища почали все більш різнитись
між собою.
Соціальна структура міста завжди була складнішою, оскільки тут мала місце класова градація і саме в місті прагнули осісти іноземні переселенці.
Якщо раніше українською верхівкою була руська

(українська) шляхта, то вже в XV столітті Белзчина
(до якої в ті часи відносився і Сокаль), як зауважують деякі польські дослідники, виглядала на тлі
Червоної Русі дуже бідною на українську шляхту.
За даними, котрі подає А. Янечек, у 1570-1580 рр. у
Белзькому воєводстві 19% шляхти було польського походження, 15 – руського (українського), 4 –
волоського, 2 – іншого [4:124].
Задокументовані дані про українську шляхту
Сокаля є вкрай спорадичними. Та є підстави вважати, що саме вона в час Хмельниччини очолила повстання сокальських міщан і поплатилася за це
життям. Доля шляхти, бояр, які б повинні були займати домінуючі позиції в національному і релігійному житті, склалася по-різному.
Після втрати основ державності й упадку Белзького князівства чимало місцевих бояр і їх нащадків
поєдналися з чужим середовищем і швидко розчинилися в ньому. А відколи зрівняно галицьку шляхту
в правах з коронною, процес асиміляції набув прискорення. Перед ним не встояли навіть знатні місцеві староукраїнські роди Коморовських, Носових,
Доброчинських, Данилевських та інші [5:19]. Відчувалася крайня нестача української інтелігенції,
котра повинна була стати основним носієм та захисником національної ідеї, культури та мистецтва
зокрема. Водночас селянство, яке, як правило, було в
опозиції до чужинців, зберігало свою автохтонність.
Кількість українського міського населення і,
зокрема, ремісників, значно зменшилася, оскільки
чимало міщан і селян пішло з військом Хмельницького, деяка їх частина опинилась в татарському полоні або загинула від рук шляхти чи з голоду, який
був викликаний розрухою і неврожайністю. Окрім
того, до людських втрат призвела епідемія чуми.
Протягом панування на Сокальщині польської
держави шляхта, що вважала цю територію своєю
власністю, хоч і утискала корінне населення, та з
іншого боку, працювала над розвитком регіону –
місто розбудовувалось, розвивались освіта, торгівля, ремесло.
1 липня 1884 р. по новозбудованій залізниці до
Сокаля прийшов перший поїзд. Вона була прокладена з м. Ярослава і з’єднувала Сокаль з Рава-Руською, Кристинополем, Островом, Жужелем і Белзом.
Це значно прискорило розвиток міста та ліквідувало остаточно відносну ізоляцію, що сприяла збереженню автентичності творів народного мистецтва.
Тоді ж інтенсивніше почали використовувати й артерію Західного Бугу.
Через розвиток торгівлі в побут містян все
частіше проникали промислово-фабричні вироби
та сировина з Європи. Вони щораз більше витісняли народні рукотвори. Так, з часом не лише в дрібних мануфактурах, але й в домашньому ткацтві все
більше почала поширюватись фабрична пряжа, а в
народне ткацтво увійшли нові види текстильної
сировини: бавовняна пряжа, натуральний шовк і
металеві нитки (сухозліть) [6:32].
У XIX ст. в Західній Україні поряд з селянською
декоративною творчістю наповну співіснувало цехове, монастирське, мануфактурне ремесло, зароджу137
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валася фабрична художня промисловість [3:27], що
безумовно впливало на різноманітні види мистецтва. Зазвичай, з метою подолання конкуренції, ремісники в містах підлаштовувались під смаки замовників.
Вдалим прикладом є виготовлення місцевими
майстрами художньої кераміки. Сокальщина здавна була знаним гончарним осередком. Для регіональної кераміки, крім специфічного орнаментального декорування (мотив годинника), було характерним виконання написів. Зміст написів на баньках, дзбанках, антропоморфному посуді був пов'язаний з тодішнім політичним та суспільним станом
Галичини. У цих текстах простежуємо дві головні
теми: орендарство і пияцтво. Перша тема висвітлена у написах на антропоморфних посудинах у вигляді євреїв, яких вважали головними орендарями.
Є також згадки про «пайтасів», зокрема, про те, яку
вони брали плату за оренду та скільки давали господареві, який їх винаймав.
У текстах інших посудин йшлося про пияцтво.
Греко-католицька церква намагалась боротись з
цим вкрай негативним явищем, яке ширилося серед українського селянства. Такі заклики не подобалися польським дідичам та шляхтичам, які володіли корчмами, бо це позбавляло їх чималих прибутків. Зрозуміло, що дідичі намагалися «рекламувати» горілку та пияцтво. Тому можна припустити,
що саме вони замовляли сокальським майстрам
відповідні написи на тогочасних глиняних виробах, які були переважно афористичними. На різні
види кераміки (баньки, дзбанки, антропоморфний
посуд) іноді наносили одні й ті ж вислови. У них
славили тих, «хто п’є», бо «сто літ жиє», і хто «приймає в своєму домі гостей»; згадували також посуд,
з якого пили (зокрема келишок, «кришталеву» чашу, чару) [7:36].
Тексти на керамічних виробах із Сокаля здебільшого писали польською мовою, часто неграмотно.
Подібні написи можна пояснити тодішнім політичним станом України, яка деякий час хоч і була офіційно під владою Австро-Угорщини, однак офіційною мовою вважалася польська. Аналогічно трактуємо написи російською мовою на виробах українських майстрів XIX – початку XX ст. зі Східного
Поділля, Чернігова, які тоді були під владою Росії.
Прикметно, що упродовж багатьох століть написи
із різними філософськими сентенціями, уривками
літературних творів, народним гумором були властиві й західноєвропейській народній кераміці [8:
299-302]. Вони зазвичай виконували дві функції –
декоративну та інформативну.
Також майстри виготовляли фігурний посуд,
пляшки у вигляді людських фігур, яким звичайно
надавали сатиричного виразу. В створюваних образах чітко виражено зовнішні характеристики євреїв, польських монахів та шляхтичів. Тонко зроблено акцент на національних особливостях (наприклад, в образах євреїв наголошено на рисах обличчя:
кучерявому волоссі, пейсах, одязі). Розпис іноді побудовано на контрасті білого (як тла) та брунатного
(для позначення окремих елементів-рис) кольорів, а
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з ритованого напису можна дізнатися, що зображено корчмаря. Дзбанки-монахи навіть кольором поливи – темно-коричневим – нагадують одяг цих служителів культу, які наживалися на кривді народу.
У кераміці часто спостерігаються соціальні мотиви – логічне відображення тогочасної дійсності.
Подібний фігурний посуд відомий і в багатьох гончарських центрах України XVII-XIX ст. [8:35].
Іншу тенденцію представляють «панські» килими, що виготовлялися в основному на замовлення
заможних клієнтів переважно з польської шляхти.
Тут присутній видимий вплив західноєвропейського гобелена, з його міфологічними та символічними
фігуративними композиціями. Вони займають центральне поле, подеколи й усю площу килима. Як
правило, виконані були місцевими майстрами, про
що свідчить наївний характер образів дам і кавалерів, грацій, лебедів і левів з роззявленими пащами.
Килими ж з геометричним орнаментом, що побутували, переважно, серед нижчих верств суспільства та сільського населення, виказують свою спорідненість в іконографії та стилістиці з іншими українськими землями.
Селівачов М. Р. зауважує, що ще у Київській Русі
геометрична орнаментика була характерна для
рільників-автохтонів, а тератологічними й фігуративними мотивами прикрашалися речі для купецького й князівсько-дружинницького середовища. Традиційна орнаментальність домінувала у виробах
селянського вжитку і в наступні століття, тоді як
«панським» і «міщанським» аналогам були властиві прямі запозичення форм у західноєвропейському мистецтві (ренесанс, бароко, класицизм) [3:28].
Поляки на терени України принесли не
стільки власні культурні традиції, скільки надбання
загальноєвропейського декоративного мистецтва.
Прикладом можуть послужити сокальські сорочки
кінця XIX ст., художні особливості яких помітні як у
формотворенні (сорочка з уставкою, специфічний
комір «апаш», що за своєю формою нагадує комір
матроської форми та глибока, зазвичай неоздоблена, пазуха на потаємних ґудзиках), так і в способах
декорування, а саме – в натуралістичних рослинних мотивах, топографії орнаменту та традиційній
ахроматичній колористиці. Сам орнамент, як згадує Б. Сокальський – автор книжки «Повiт Сокальський», був у сокальчан геометричний, дрiбного
рисунку [8:105].
У давнину одяг в Україні прикрашали тільки
геометричним орнаментом, причому – з магічною
метою. Ланцюжки з символів перекривали усі
«входи» до тіла – горловину, рукави, поділ. Згодом
(в XX ст.) крій поступово змінюється в напрямку
більш уніфікованої моделі, зникає комір-апаш. За
словами головного хоронителя фондів Львівського
музею етнографії та художнього промислу НАН України, дослідниці народного текстилю Людмили
Булгакової, автентичне населення України не вишивало хрестиком і не використовувало червоночорних кольорів. «Брокарівська» вишивка проникала на Західну Україну рідко, проте тут значно
ширшим був доступ до європейських товарів, а
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значить – і до зразків їх оздоблення. Зазвичай це
були рослинні та квіткові мотиви. Українкам настільки сподобався цей простий метод вишивання,
що у 1920-х рр. вони вже вважали його «своїм». Хоча, для прикладу, у музеях Німеччини можна знайти взірці вишивки хрестиком ще з XVII ст., де спостерігається сполучення кольорів: чорного з червоним і золотисто-жовтим.
Нова мода на рослинні, наближені до натури візерунки в першу чергу позначилася на вишивці, а
саме на оздобленні найпомітніших деталей одягу –
фартухів, рукавів сорочок та комірів. Манжети й
поділ ще довго продовжують прикрашати традиційним геометричним орнаментом, який найбільше зберігся у віддалених від Сокаля селах. Основне
застосування вишивки поступово переходить від
одягу до прикрашання інтер’єру: подушок, підзорів
і, передусім, рушників [7:62].
Зовнішній вплив на писанкарство був незначним. Очевидно, через неутилітарий характер писанки і тому, що воно було розвинуте саме по селах
Сокальщини. Писанки не були в широкому розумінні товаром. Традиції їх писання береглися свято, оскільки несли велике смислове навантаження
та обрядове значення.
Звернемо увагу на дослідження, яке проводив
шкільний інспектор Б. Сокальський. Подорожуючи
селами Сокальщини, він збирав матеріали про цей
повіт, які описав в монографії «Повіт Сокальський». В приписках до розділу про писанки знаходимо цікаву інформацію, що проливає світло на стиль
писання в 30-х рр. XIX ст. Б. Сокальський пише, що
в селі Городиловичах відчувається вплив школи на
орнамент писанок. Кращими є писанки дівчат, які
ходили до школи і вчилися малювати [11:356]. Такі
школи виникали в 1830-х рр. внаслідок діяльності
українських гуртків «Рідна школа».
Як згадувалось, демографічна ситуація на селі
суттєво відрізнялась. Селянський стан складали в основному українці-автохтони. Тому саме в декоративному мистецтві села найорганічніше виявлялись етнічні риси. М. Р. Селівачов зазначає, що народна орнаментика Русі-України XIX-XX ст. була головним чином
орнаментикою селянського мистецтва [3:27].
Населення в селах ніби на підсвідомому рівні
боролось за збереження національної матерії, охороняло цінності, що в свій час були відкинуті верхніми станами, які асимілювались під тиском історико-політичних обставин.
Домашні художні промисли залишалися переважно серед біднішого та сільського населення ще
досить довго. Оригінальні вироби відображають
своєрідний характер мистецтва Побужжя та стали
цікавим предметом для наукового дослідження, оскільки в них ще збережено традиційно усталений
вигляд та автохтонність.
Оскільки радянський тоталітарний режим на
теренах Сокальщини встановився пізніше ніж на
Східній Україні, то етномистецькі традиції у цьому
регіоні зберігалися дещо довше. Проте за короткий
час і тут було відтворено всі заходи, відпрацьовані
на сході, після проведення яких стан народного тра-

диційного мистецтва можна охарактеризувати як
згасаючий. Органічний розвиток ремесел було перервано переслідуваннями приватного виробництва більшовицькою владою, в ході якого часто знищували хатні верстати (ткацькі, гончарні), в різний
спосіб унеможливлювався технологічний процес.
Висновки і перспективи. Слід зазначити, що
для народного мистецтва Сокальщини характерною є наявність історико-культурних нашарувань і
запозичень, динамічність та взаємозв'язок яких і
визначили його художню своєрідність. Сьогодні сокальське мистецтво, пройшовши складний еволюційний процес, є явищем складним і неоднозначним. Цілісність та водночас різноманітність культурного досвіду населення Сокальської землі дає
розуміння закономірності розвитку народного мистецтва досліджуваної території.
На динаміку розвитку мистецтва впливали неоднорідність соціальної структури суспільства в
місті та селі, багатонаціональний склад населення,
фактичне перебування в умовах окупації та принесений з Європи економічний поступ.
Виходячи з характеру взаємин між українцями
та представниками інших національностей, слід
констатувати, що взаємне проникнення традицій
народного мистецтва було мінімальним. Радше
слід говорити про зовнішній вплив європейського
мистецтва на творчість народних майстрів Сокальщини, принесеного переселенцями. Історичний
факт присутності «сусідів» залишив слід в мистецькому спадку через відображення в композиціях
соціальних мотивів; таких образах, як «шляхтич»,
«дідич», «монах», «ксьондз», «жид»; через запозичення рослинної орнаментики, що швидко засвоїлась та почала трактуватись як «своя», через намагання майстрів догодити смакам платоспроможних покупців-замовників.
Народне мистецтво на Сокальщині існувало та
розвивалось як своєрідна форма протесту проти
національного гніту, як спосіб вираження самосвідомості та необхідний спосіб самоідентифікації.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОГО
КОСТЮМА БОРЖАВСЬКИХ ДОЛИНЯН
ЗАКАРПАТТЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
ХХ СТОЛІТТЯ (оздоблення, мотиви
та формоутворення вбрання)

Безик Г. І. Стилістичні особливості народного костюму Боржавских долинян Закарпаття у міжвоєнний
період ХХ століття (оздоблення, мотиви та формоутворення вбрання). У статті аналізуються та розкриваються особливості народного костюму боржавських долинян; технічні відмінності будови строю, які стали важливим чинником етноідентифікації характерних рис одягу
боржавських долинян, локального комплексу художніх
форм та орнаменту; характеризуються формотворчі властивості: довжина, конструкція, техніка оздоблення та
композиційні принципи; розглядаються способи крою
натільного одягу, орнаментальна система оздоблення,
техніки вишивки на сорочці та графіка образності оздоблення орнаментальних мотивів.
Ключові слова: народний костюм, жіноча сорочка,
боржавські долиняни, одяговий комплекс долинян, етнографічна група, орнаментальне оздоблення.
Безик Г. И. Стилистические особенности народного костюма боржавских долинян Закарпатья в межвоенный период ХХ века (отделка, мотивы и формообразования одежды). В статье анализируются и раскрываются особенности народного костюма боржавских долинян; технические отличия строения строя, которые стали
важным фактором этноидентификации характерных черт
одежды боржавских долинян, локального комплекса художественных форм и орнамента; характеризируются формообразующие свойства: длина, конструкция, техника отделки и композиционные принципы; рассматриваются способы кроя нательной одежды, орнаментальная система отделки, техники вышивки на рубашке и графика образности
отделки орнаментальных мотивов.
Ключевые слова: народный костюм, женская рубашка,
Боржавские долиняне, одежный, одёжный комплекс долинян, этнографическая группа, орнаментальное убранство.
Bezique G. Stylistic features of Borzhavsk dolynians
folk costumes in the interwar period of the twentieth
century (the decoration, motives and shaping garments).
The article analyzes and describes the peculiarities of the
national costume of Borzhavsk dolynians; Technical differences between the structure of system, which became an important factor of ethic identification of Borzhavsk dolynians’
clothes characteristics, local art forms and complex ornamentation; characterized by shaping properties: length, design,
engineering decoration and compositional principles; discusses ways to cut underwear garments, decorative trim system,
technique of embroidery on a shirt and graphic imagery
finishing of ornamental motives.
Keywords: folk costume, ladies’ shirt, Borzhavsk dolynians’ clothes, dolynians’ wardrobe complex, ethnic group,
ornamental decorations.
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Постановка проблеми. Народний костюм боржавських долинян, сорочка як основа строю стали
важливим мистецьким явищем в національній культурі, виразником етнорегіональних ознак духовноматеріальної спадщини українського народу. Складною є природа технічної, графічної, колоритної образності та мови народного одягу, орнаментальних
символів, адже в цьому – душа народу, сформована
віками, що зберігає для нащадків багатство творчих сил. У костюмі боржавських долинян міжвоєнного періоду ХХ ст. зберіглась чітка структура, характер форм елементів строю, художня-декоративність оздоблення сорочки, що актуалізує її комплексне дослідження.
Проблематика народного костюма боржавських
долинян полягає у збереженні особливостей структури, характеру будови одягу, що не втратила своєї
практичної цінності та має першоджерельні витоки, може допомогти сучасним дизайнерам у створенні оригінального сучасного одягу. Особливо
сьогодні, коли в Україні відроджується інтерес до
своєї історії, національної культури та мистецтва.
Орнаментика, колорит, оздоба, характер та структура будови одягу боржавських долинян може стати яскравим виявом творчого використання спадщини минулого у сучасному розвитку естетики
українського дизайну одягу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідити окремі аспекти народного комплексу,
одягу українців Закарпаття допомогли публікації
1920-1930-х років ХХ ст. Ґрунтовні праці про народне вбрання українців Закарпаття та класифікований народний стрій і його комплекси знаходимо у
працях чеського мистецтвознавця М. Туманової
1924 р. У статті «Народная одежда Подкарпатской
Руси» [8] дослідниця на основі одягової вишивки,
мотивів оздоблення одягу та орнаментальних композицій, колориту зуміла організувати та виділити
десять локальних одягових комплексів українців
Закарпаття. Це дослідження до наших днів є цінним фактологічним матеріалом і не втратило своєї
актуальності, але потребує доопрацювання та низки уточнень.
У період незалежності України дослідники, етнографи, історики, краєзнавці та мистецтвознавці
краю в публікаціях часто порушували питання дослідження традиційного народного вбрання Закарпаття. Так, М. П. Тиводар у своїх публікаціях описав
одяг та дав коротку характеристику одягу краю та
оздоблення окремих комплектів етнографічних
груп українців Закарпаття [2; 3; 4]. Чітку структуру
та художньо-естетичну виразність орнаментальних композицій вишивки українців Закарпаття в
своїх публікаціях проаналізував Р. І. Пилип [5; 6; 7].
Метою нашого дослідження є етноідентифікувати ознаки та охарактеризувати риси одягу боржавських долинян, його (локальні) комплекси, художньо-декоративну форму і орнаментальні структури в оздобленні костюма. Дослідити конструктивну частину костюма, стилістику жіночої сорочки боржавських долинян міжвоєнного періоду ХХ ст.
Проаналізувати та визначити художні особливості
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строю, вишивки натільного одягу, охарактеризувати основні типи композиційних структур, їх розміщення на одязі. Простежити графічну образність
мотивів, їх колористичне вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
силу історичних подій народний одяг українців Закарпаття, сорочка, вишивка як особлива сфера духовного і культурного життя, як невід’ємна складова традиційної народної культури стали для цього
регіону чинником етнічного самозбереження і самозахисту та сприяли розвитку їх етнонаціональної неповторності та самобутності.
Село Приборжавське Закарпатської області (до
1960-го року – Заднє) розташовано у долині середньої течії річки Боржави. За етнографічним поділом
населення відноситься до боржавських долинян. В
статті ми будемо вести мову про боржавських долинян їх місцеві (локальні) комплекси, структуру
жіночого строю, орнаментальну неповторність та
своєрідність композиційного оздоблення одягу.
Характеризуючи риси одягу боржавських долинян, його локальні комплекси, художню форму і
орнамент, не можна не згадати про ще шість основних комплексів долинян Закарпаття: тереблеріцький, тересвянський, королівський, перечинсько-березнянсько-свалявський та ужанський. У кожного з
них виділяють кілька груп сіл (осередків) з певними відмінностями крою та оздоблення народного
костюму [1]. Виходячи з названих принципів районування та враховуючи комплекс розмежувального характеру традиційної культури, а також одягового комплексу, натільного одягу та його вишивки,
в етнічній групі боржавських долинян виділилася
особлива структура крою та його оздоблення, зокрема жіночої сорочки [10:268-278]. До початку ХІХ ст.
основу комплекту традиційного жіночого вбрання
боржавських долинян Закарпаття складала довга
(додільна) сорочка («довганя»). Полотно для сорочки використовували конопляне, яке ткали памутовими (бавовняними) нитками, або конопляними. Жіноча сорочка середини ХІХ – початку ХХ ст.
була як довга (додільна), так і коротка («опліччя»),
вона була широка, із довгими широкими рукавами,
зшита із чотирьох цільних піл (полотнищ). Рукави
пришивали до передньої «пазухи» і задньої «спинка» піл, завершували біля горловини обшивкою
(ошийником). Цю сорочку ще називали «сорочка з
чотирьох пол».
Верхню частину жіночої сорочки морщили, нанизуючи на голку кожну третю нитку передньої
поли. Потім це «морщення»-збирання стягували та
пришивали до ошийника, який оздоблювали вишивкою «на дев’ять хрестиків», «хрещиків». Верхня частина жіночої боржавської сорочки призбирувалась та пришивалась до коміра, а збирання нижньої частини рукава пришивали до манжета – «зап’ясника». Рукав, манжет зав’язували плетеним
шнурком «розтічкою» – прямокутним шматком полотна та пишно оздоблювали. Поли та рукави зшивали «цівкою» – узорчатим швом, котрий мав кольоровий перехід. Як правило, використовувались
червоні, сині, зелені нитки для «обкидних» швів.

Спереду верхня частина передньої пілки («пазуха»)
з тканою смугою («краскою») вверху мала орнаментальну композицію вишивки на рукавах. Ця
вставка ткалась із бавовняних ниток у чотири «ничельниці». «Розпірка» – розріз на боржавській сорочці знаходилася на задній полі, тобто зверху на
спинці, що зв’язували шнурками з китичками. Таку
сорочку І. Ф. Симоненко вважав у Закарпатті найдавнішою [11:74]. Святкові «довгані» були із добре
вибіленого полотна, повсякденні – із грубого і темнішого полотна, а весільні – із тоненького і дуже
гарно вибіленого полотна.
Рукави на таких жіночих сорочка вишивали різнокольоровими нитками по всій довжині, а також
на плечах («долі рукавом»). На окремому шматку
тканини вишивали «ошийник» – комірець та «зап’ясники» – манжети. Орнаментальне оздоблення
на рукавно-плечовій частині, грудях сорочки, манжетах, комірі оздоблювали вишивкою геометричного характеру, де широко використовувались квадратики, ромбики, які укладались в стрічкові орнаменти. У розробці орнаменту боржавські вишивальниці зуміли створити безліч варіантів зображення
різних елементів, мотивів та форм; зазвичай використовували техніку вишивки хрестиком [7].
Жінки підперезували сорочку «силянкою» – домотканим поясом із покупних різнокольорових
шерстяних ниток. Поверх сорочки одягали «плат»
– фартух, також із покупного полотна. Дівчата та
молодиці носили плати яскравого кольору, а старші жінки та бабусі – більш темного, оздоблені рослинним орнаментом.
Дівчата волосся заплітали в косу, вплітаючи у
неї «пантелики» – кольорові стрічки, а жінки носили «ширинку» або «рійтованку» – хустку червоного, зеленого, синього кольорів.
Жінки та дівчата прикрашали груди «моністом»
– намистом яскравих кольорів, яке часто складалося з 6-8-10 рядків.
У холодну пору носили «гуню» – верхній одяг,
який ткали із овечої шерсті на кроснах, або «уйош»
– суконну куртку поперечного крою, яка також виготовлялася із овечої шерсті.
Із взуття носили «постоли», які виготовляли із
волової, коров’ячої або свинячої шкіри. Перш ніж їх
взути, ноги обвивали «онучами» – прямокутним
шматком конопляного полотна. А «онучі» обмотували вовняними суканими шнурками. Також побутували чоботи червоного та чорного кольорів.
На сьогодні вивчення боржавського костюму та
закарпатського костюма в цілому все ще перебуває
у стадії накопичення первинних польових матеріалів. Оригінальність закарпатського костюму та
строю боржавських долинян ні в кого з науковців
не викликає сумнівів, проте жоден із авторів не
має змоги вичерпно сформувати ознаки цієї оригінальності. Тому не можна подати універсальні однозначні висновки щодо формування народного
строю боржавських долинян та закарпатського
костюма, проте можна зробити ряд узагальнень.
На формування боржавського вбрання кожен
етнос наклав свій відбиток, а також маємо впливи
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пограничних європейських держав, що межують із
Закарпатською областю. Регіональною специфікою
позначені матеріали одягу, конструктивні, технологічні і декоративні прийоми його створення, способи виробництва окремих деталей: колорит, техніка та мотиви орнаментики, які майже до кінця XX ст.
зберігали давні локальні особливості, а також способи носіння, і об'єднання всіх елементів одягу в
повний, завершений комплекс вбрання.
Висновки і перспективи. Досліджуючи народний стрій та жіночу сорочку боржавських долинян,
структуру будови, невід’ємну роль сорочки у формуванні строю етнографічної групи долинян Закарпаття, техніку оздоблення, образність орнаменту,
поділ на локально-художні групи, особливості вишивки, твердимо, що цей край демонструє різноманітність композиційно-орнаментальних типів і
різновидів колористичного вирішення оздоблення
одягового комплексу долинян. Окремої уваги заслуговує символіка оздоблення жіночих сорочок цього
регіону, характерність геометричних форм та барв,
що простежується в особливостях побудови композиції орнаменту на основі геометричного чи рослинного орнаменту окреслення білих жіночих льняних
сорочок («довгань»). Такий елемент народного костюма, як сорочка, був невід’ємною частиною жіночого комплексу; вона зберігала давні локальні особливості, а також способи носіння, і об’єднувала всі елементи одягу в повний, завершений комплекс вбрання боржавських долинян Закарпаття.
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Волошенко В. О. Художній метал в сучасному архітектурному середовищі України (міські рекреації другої
половини ХХ – початку ХХІ ст.). Розглянуто твори художнього металу в малих архітектурно-художніх формах
міських парків України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Зроблено спробу висвітлити художні й образні особливості, а також загальну естетизуючу роль металевої скульптурної та декоративно-вжиткової пластики в міських
паркових зонах. Проаналізовано розвиток художнього
металу в сучасній архітектурній та урбаністичній ситуації українських міст другої половини ХХ ст. Особлива увага
приділена проблемам формування і розвитку понять
«архітектурний простір» і «архітектурне середовище».
Ключові слова: архітектурний простір, архітектурне
середовище, художній метал.
Волошенко В. О. Художественный металл в современной архитектурной среде Украины (городские рекреации второй половины ХХ – начала ХХІ вв.). Рассмотрены произведения художественного метала в малых архитектурно-художественных формах городских парков Украины второй половины ХХ – начала ХХІ вв. Сделана попытка
осветить художественные и образные особенности, а также
общую естетизирующую роль металлической скульптурной
и декоративно-прикладной пластики в городских паркових зонах. Проанализировано развитие художественного
металла в современной архитектурной и урбанистической ситуации украинских городов второй половины ХХ
в. Особенное внимание уделено проблемам формирования и развития понятий «архитектурное пространство»
и «архитектурная середа».
Ключевые слова: архитектурное пространство, архитектурная среда, художественный металл.
Voloshenko V. О. An artistic metal is in the modern architectural environment of Ukraine (municipal recreations of
the second half of ХХ – to beginning оf ХХІ century). Works are
considered artistic threw in the smallarchitectonically-artistic forms of municipal parks of Ukraine of the second half
of ХХ – to beginning оf ХХІ сentury. Given it a shoot to light
up artistic and vivid features, and also general aesthetic
role of the metallic sculptural and decoratively-applied plastic arts in municipal parklands. Development is analysed artistic threw in the modern architectural and urbanism situation of the Ukrainian cities ofthe second half of ХХ of century,
a study of art estimation isgiven to their artistically-formal and
composition features.The special attention is spared to the
problems of forming and development of concepts «аrchitectural space» and «architectural environment» in the context
of research of artistic metal in modern municipal architecture.
Keywords: architectural space, architectural environment, artistic metal.
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Постановка проблеми. Сучасні поняття «архітектурного простору» й «архітектурного середовища» співвідносяться між собою як комплекс конкретних форм життєдіяльності людини в конкретному просторовому оточенні. Цей підхід визначає
роль простору і середовища в архітектурі, але не
розкриває всіх особливостей їх взаємодії. Крім того, ці елементи, як правило, не розглядаються як
рівноцінні: у більш звичному контексті їх взаємодія часто залишається односторонньою. Але в процесі проектування сучасних архітектурних ситуацій виникає необхідність розглядати систему «середовище – простір» з точки зору рівноцінності
всіх її елементів, які можуть здійснювати двосторонню взаємодію або інформаційний обмін [8:2].
У даній статті наукова увага звернена до міських парків, що є важливими рекреаційними елементами системи «середовище – простір», а часто –
культурними об’єктами загальнодержавного або
регіонального (місцевого) значення. На їхньому
прикладі архітектурний простір часто стає матеріально відособленою частиною загального простору, а також естетичною цінністю, здатною формувати в уяві людини емоційний та естетично-художній образ. Сучасний архітектурний простір – це
свого роду множина «підпросторів», що включають:
матеріальні (форми, маси, знаки, колір, світло), нематеріальні (інформаційні, духовно-естетичні, тектонічні) елементи, а також елементи соціальних типів і соціальних груп тощо, пов’язані між собою певними комунікаційними зв’язками. Власне, до таких
«підпросторів» міського середовища можна віднести і малі архітектурні форми, а серед них – художній метал, який традиційно представлений в Україні оригінальними художньо-формальними рішеннями. У цьому аспекті на особливу увагу заслуговує
художній метал українських міських парків другої
половини ХХ ст., значно менше висвітлений в мистецтвознавчій літературі. Поставлене завдання є
актуальним і може становити окремий перспективний напрям мистецтвознавчих студій.
Останні дослідження і публікації. Малі архітектурні форми вже довший час перебувають у полі зору науковців, хоча роль художнього металу та
його елементів в розвитку архітектурно-просторових і художньо-пластичних рис українських міських парків другої половини ХХ ст. висвітлено значно менше. Окремим аспектам цього питання присвячені праці В. Свідерського [13; 14], І. Косаревського [5], О. Лобанова [8], Г. Грубе, А. Кучмар [3], ряд
досліджень львівських парків В.Кучерявого [6; 7].
Історичні, художньо-освітні та інші аспекти художнього металу малих архітектурних форм (зокрема, в
контексті історії ковальства) висвітлювалася В. Базилевич [2], Р. Шмагало [18], В. Могилевським [9],
О. Роготченко [11; 12], Е. Сидор [15] та ін. Проте
роль художніх виробів з металу в малих архітектурних формах сучасного паркового середовища
міст України залишається ще слабко висвітленою і
тому становить актуальний напрям дослідження.
Мета статті – висвітлити та проаналізувати
особливості розвитку художнього металу як факто-

ра естетизації архітектурного середовища, зокрема
рекреаційних зон, в містах України другої половини ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Простір, пристосований планувальними, архітектурними, художніми та іншими засобами для відпочинку людини, як правило, називають «рекреаційним простором», а архітектурно-мистецькі об’єкти, що задовольняють її функціональні й естетичні потреби в рекреаційних зонах – малими архітектурними (архітектурно-художніми) формами.
Малі архітектурні форми в міських парках – це специфічний вид архітектурної діяльності, об’єктом
уваги якої є формування власне естетично досконалого й функціонально ефективного рекреаційного простору [10:8]. Паркові архітектурно-художні
форми значною мірою близькі до ландшафтних і
композиційно поєднують елементи штучного й
природного походження і в цьому синтезі природні джерела й архітектурно-мистецькі об’єкти виступають важливими засобами у створенні естетичного образу міської рекреації [14:8].
Малі архітектурні форми (споруди, будівлі, просторові ансамблі та композиції, окремі твори) призначені для архітектурно-планувальної організації
й естетичного збагачення архітектурного середовища в цілому. Малі архітектурні форми часто підрозділяють на наступні типи або категорії: декоративні – скульптура, фонтани, вази, штучні водойми, декоративні стінки, трельяжі, брами і решітки,
рокарії та ін.; утилітарні – торговельні кіоски, лавки, виставкові павільйони, оранжереї, ліхтарі, огорожі й огородження, вказівники, знаки тощо [13:3].
У своєму розвитку архітектурні та художні форми
відігравали важливу роль в організаційно-планувальному вирішенні рекреаційних зон, свідченням
чого є унікальні міські і заміські (паркові, садовопаркові, лісопаркові та ін.) рекреаційні зони та об’єкти України.
Друга половина ХХ ст. внесла відчутні корективи в історичний художньо-стильовий розвиток і
паркових ансамблів, і розташованих у них малих
архітектурних форм. В активному процесі урбанізації та розвитку масової забудови планування
міських парків, садів, скверів нерідко відбувалося
під характерним для повоєнного періоду і другої
половини ХХ ст. ідеологічним кутом зору. «Соціалістичне виробництво не [завжди] використовувало можливості планового господарства, внаслідок
чого процес урбанізації у багатьох випадках ще
більше змінив природний міський і приміський
ландшафти» України [6:58]. Так, кілька серйозних
трансформацій пережили львівські парки. У найдавнішому з них – Єзуїтському (імені Т. Костюшка,
після 1945 р. – імені І. Франка), серед паркових будівель з’явився кінотеатр (тимчасова будівля, збудована за часів німецької окупації); у 1964 р. перед
університетом був встановлений пам’ятник І. Франкові (скульптори В. Борисенко, Д. Крвавич, Е. Мисько, В. Одрехівський, Я. Чайка, архітектор А. Шуляр)
на місці попереднього квіткового партеру – важливого зв’язуючого композиційного елементу між бу143
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дівлею університету і парком, який репрезентував
головний вхід і, фактично, всю композицію нижньої частини парку. Скульптурний масив перегородив цей вхід як візуально, так і функціонально і,
як наслідок, один з основних малих архітектурнохудожніх об’єктів парку – велику чавунну вазу з
рельєфами авторства Б. Торвальдсена – довелося
перенести на сусідню бічну алею, що певною мірою
порушило первинний архітектурний задум.
Парк почав занепадати, перетворюючись доволі
швидко, в умовах все більшого зростання кількості
населення міста, у великий пішохідний сквер: нормативне для парків навантаження 80-100 чол./год.
збільшилося за радянських часів до 200 чол./год.;
алеї, замість прогулянкових, перетворилися у транзитні, замощені асфальтом, який замінив традиційне для львівських парків покриття з дробленої цегли, тощо [1:632]. Щоправда, ще довший час приваблювала до себе зелена «архітектура» кленів та яворів вздовж головної алеї, вікових дубів, унікальних,
«букетної» форми, каштанів, двохсотрічних ясенів
поблизу ще одної малої архітектурної форми парку
дорадянської доби – альтани-ротонди [1:617].
У 1976 р., вперше після війни, при управлінні головного архітектора Львова з’явилася посада ландшафтного архітектора міста (головного садівника).
Ним став випускник Львівської політехніки К. Плахотнюк, старанням якого кафедра містобудування
Львівської політехніки отримала теми для дипломних проектів реконструкції міських парків [1:637].
Серед них особливою відповідальністю і складністю вирізнявся комплекс робіт у славнозвісному
Стрийському парку Львова. Його алеї (окрім верхньої тераси) мають іррегулярний планувальний
рисунок, що відповідає естетиці англійських парків. Важливим композиційним елементом є ставок
з лебедями та сучасною скульптурою німфи
(скульптор Я. Мотика). Однак, слід зауважити, що
нерегулярний рисунок алей і нерівні контури берегів ставу стали результатом оригінальної дизайнерської думки. На відміну від напівтональної колористичної гами класичного англійського парку,
ландшафтно-художній образ Стрийського парку у
Львові сформували пластичні контрасти і більш
насичені кольори.
Цікавими малими архітектурними формами (на
жаль, не вцілілими) з елементами художнього металу були «романтичні замкові руїни» (1895 р.) на
переході від партеру до головної алеї парку, засклена оранжерея екзотичних рослин (1894 р.),
кілька джерел, забраних металевими, литими і кованими деталями, брами тощо. До числа об’єктів
уже сучасного походження можна віднести огорожу і браму (з боку вул. Уласа Самчука), металеві деталі на перебудованих будівлях (ковані літери, емблеми, ліхтарі, металеві деталі садово-паркових
меблів тощо), каркаси і ковані деталі лав на алеях,
декоративні урни, ковані ліхтарі. Особливу увагу
слід звернути на кілька творів кованої скульптурної пластики (насамперед, дипломні твори кафедри
художнього металу Львівської національної академії мистецтв), окремі з яких (біля озера і штучної
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кам’яної тераси в нижній частині парку) вдало
«вписані» в природно-архітектурний ансамбль.
Історична специфіка садово-паркового мистецтва, наприклад, таких його пам’яток, як Стрийський
парк у Львові, до певної міри ускладнює комплексне дослідження сучасних процесів розвитку цього виду творчості. Для вивчення історичних садів і
парків існують різні методологічні підходи, характерні для наук, пов’язаних з садово-парковим будівництвом. Найчастіше історичні парки аналізуються за культурно-регіональними ознаками, відповідно до історичних епох, соціальних формацій,
стилів (напрямів) в архітектурі, образотворчому і
декоративно-прикладному мистецтві, призначення, кліматичних зон, специфіки міського архітектурного середовища, ландшафту тощо.
У результаті, чимало пам’ятників садово-паркового мистецтва 1960-1980-х рр. і відповідно творів
художнього металу, що входять до їх ансамблів, залишаються майже непоміченими сучасним мистецтвознавством. Причинами звернення переважно
до історичних, тобто створених до XX ст., садів
і парків є не лише усталена термінологія і методологія аналізу, але також їх особлива художня образність, яка була фактично втрачена в радянський
період. В результаті пам’ятники паркового мистецтва, створені впродовж другої половини ХХ ст., не
завжди вписуються в методологію мистецтвознавчих досліджень.
До таких можна віднести, зокрема, Львівський
парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького (1968 р., реконструкція верхньої тераси та
бельведеру 1989 р., архітектори В. Кравцов, Т. Максим’юк, дендрологи Г. Любінська, М. Кустова), оригінальним об’єктом якого є функціонуючий декоративний басейн з фонтанами (архітектор В. Каменщик)
перед аркадою головного входу до парку (з боку
вул. Вітовського). Фонтан є одним з цікавих стильових прикладів функціоналізму в малих архітектурних формах, в ансамблі яких важливу образно-естетичну роль відіграють металеві конструкції та форми.
Міський парк «Ювілейний» на території м. Черкаси є ще одним характерним прикладом паркового будівництва Центральної України 1960-1970-х рр.
Розташований на терасі Дніпра на березі Кременчуцького водосховища, парк займає територію
площею 50 га і треба сказати, що в 1960-х рр. київськими архітекторами був розроблений унікальний комплексний проект «лісо-гідро-паркової» зони на Черкащині загальною площею в 250 га. «Ювілейний» парк став першим етапом, а далі мали бути невеликі парки, канали, штучні заплави Дніпра та озера. На жаль, проект був реалізованим лише частково (як це часто траплялося в радянській
практиці комплексного будівництва): кілька проектованих об’єктів стали фактично самостійними,
а найбільш вдалим виявився, власне, «Ювілейний»
парк у Черкасах [19:94]. Парк був закладений
у 1967 р. (архітектори Г. Усатій, В. Пастухов) на території реліктового Черкаського бору. Тераса, що
обривається крутими уступами до Дніпра, і каньйон, що збагатив природний рельєф, були справж-
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нім природним дивом. До парку було завезено валуни, гранітні глиби, гальку з гирла Росі та кар'єрів
Криму, збудовано штучні озера та водоспади, прокладено русла струмків [19:95].
Серед малих архітектурних форм Черкаського
парку виділяється металевий міст, споруджений у
1968 р., який вцілів до наших днів. Міст має характерну ракоподібну форму, напрацьовану впродовж
тривалого історичного періоду для з’єднання берегів природних або штучних водойм у парках. Проект був розроблений конструкторським бюро «Одесапроект», металеві частини конструкції (прокат,
штампування, ручне кування) виготовлені на металообробних підприємствах Дніпропетровська. Арковий міст зведений за допомогою так званого
«щоглового» методу: 65-метрову арку поклали
уздовж яру, потім підняли на висоту 26 м і розвернули за віссю [18:97].
Як уже зазначалося, в процесі проектування сучасних архітектурно-художніх паркових об’єктів
все частіше виникає необхідність розглядати систему «середовище – простір» з точки зору рівноцінності її елементів, які можуть здійснювати двосторонню взаємодію або інформаційний обмін. Актуальними стають особливості взаємодії різних художніх форм і засобів створення простору, здатного безпосередньо або опосередковано впливати на
людину. У даному випадку мова може йти не стільки про сам архітектурний простір, не стільки про
окремі елементи, з яких він складається, скільки
про те, як ці елементи взаємодіють у створеній
(штучній) системі «середовище – простір».
У цьому плані цікавим є сучасний приклад Парку кованих скульптур у Донецьку (автор і керівник
проекту В. Бурдук), відкритого в 2001 р. Поштовхом і основою для створення такого специфічного
міського рекреаційного середовища стали творчі
здобутки фестивалю художнього ковальства, який
з 2001 р. щорічно проходив у Донецьку. У парку,
який є частиною природної і штучно створеної зеленої зони, представлені 228 (!) композицій художнього металу. Хронологічно Донецький парк кованих скульптур формувався наступним чином: у
2001 р. встановлено перші 10 кованих фігур; у 2002 р.
– 19 фігур і ковані альтанки «Українська» та «Чотири дракони»; у 2004 р. – «Альтанка закоханих»; у
2005 р. з’явилася ціла алея скульптур «Знаки зодіаку»; у 2006 р. – алея казкових персонажів, композиція «Букет майстрів» (приклад колективної творчості ковалів з різних міст); у 2007 р. (за участі 150
майстрів із 10 країн світу) – «Алея кованих арок»
висотою 5 метрів кожна, доповнена 16 кованими
лавами авторської роботи; у 2009 р. – «Алея Кілець» (цього року Донецьк був прийнятий в Асоціацію «Кільце європейських міст-ковалів»), 22 фігури, які встановили на містку, біля центрального
входу до парку з боку вул. Університетської [4]. За
результатами ковальського фестивалю 2010 р. у
парку відкрилась «Алея майстрів» (своєрідна виставкова експозиція під відкритим небом), були
встановлені об’єкти «Міст Дружби» і «Карусель»,
створена івано-франківськими ковалями, тощо.

Такий детальний перерахунок основних об’єктів, що впродовж 10-12 років формували ансамбль
малих архітектурно-художніх форм донецького
парку виключно засобами художнього кованого
металу, є необхідним і важливим. Зокрема, у контексті питання про засоби сучасного «просторовосередовищного» проектування і створення рекреаційної зони, в якій власне природні елементи (частини лісопаркової території, штучні дерев’ні і квіткові насадження, алеї, галявини, озера, оглядові
майданчики тощо) не відіграють такої важливої
ролі, як в історії садово-паркового будівництва. На
прикладі Донецького парку кованих скульптур
можна говорити про те, що завдяки використанню
в проектному процесі штучних структурних елементів (у нашому випадку – об’ємно-просторових
форм кованого металу) або підпросторів у просторі, ми маємо можливість сприймати паркову рекреацію як результат реалізації цілком нової ідеї, сценарію або дієвої моделі, в яких штучним (рукотворним) засобам, елементами і деталям відведена
провідна роль (автор статті не ставив за мету дати
оцінку аналізованому архітектурно-художньо-ландшафтному проекту, тим більше з урахуванням існуючих критеріїв оцінювання функціонально-естетичного рівня паркових ансамблів; наведений приклад є передовсім показовим для усвідомлення появи певної тенденції превалювання штучних підпросторів над природним простором).
Висновки і перспективи. Проведене коротке
дослідження, проаналізовані приклади паркового
будівництва повоєнного періоду (Стрийський парк
у Львові), 1960-1980-х рр. (парк ім. І. Франка у
Львові, парк «Ювілейний» у Черкасах), кінця ХХ –
початку ХХІ ст. (Парк кованих скульптур у Донецьку) та ін. і, насамперед, приклади використання в
цьому процесі художнього металу в комплексі малих архітектурних форм, дають підстави говорити
про певну тенденцію поступового переходу від
традиційних (історичних) форм паркового будівництва до нових, зумовлених проблемами урбанізації, зменшення території «зеленої зони» в містах,
обмеженням фінансування традиційних (затратних) форм створення міських рекреацій тощо.
У цьому контексті важливо відзначити існуючі
проблеми реконструкції (реставрації, консервації)
вцілілих історичних пам’ятників паркового мистецтва, серед яких окреме місце посідають твори художнього металу.
Можна виділити три фактори (тенденції), характерні для сучасного проектування і створення
міських паркових ансамблів: 1) «соціальності» (А.
В. Лобанов називає його також фактором «антропологічності» [8:3]); 2) «тимчасовості» або «часової
динаміки» змін архітектурного середовища в архітектурному просторі, як невід’ємних складових архітектурно-художньої ідеї в галузі паркового будівництва; 3) дієвості або «процесуальності» малих
форм, зокрема художнього металу, в архітектурі
рекреаційних об’єктів.
Не менш важливим у процесі формування архітектурного середовища стає «архітектурно-сце145

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

нарний» чинник, під впливом якого моделюється
цілий комплекс засобів задоволення фізичних, психофізичних, психологічних, естетичних потреб людини, а також комплекс архітектурно-планувальних, художніх, інформаційних та інших засобів реалізації конкретного архітектурного простору, зокрема, шляхом створення в ньому нового архітектурно-художнього середовища.
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ІКОНОГРАФІЯ АБСТРАКТНОЇ ОРНАМЕНТИКИ
НАРОДНОЇ ВИШИВКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ХХ ст.
Волянюк Н. М. Іконографія абстрактної орнаментики народної вишивки Тернопільщини ХХ ст. У статті
проаналізовано комплекс абстрактних орнаментальних мотивів народної вишивки, виявлених на виробах одягового
та інтер’єрного призначення, що побутували в межах Тернопільщини упродовж ХХ ст. Розглядається вплив світоглядної концепції на утвердження та популярність тих чи
інших графем, знаків, символів, окреслюється їх ідейнозмістове навантаження. Здійснено художньо-стилістичний
аналіз домінуючих та додаткових мотивів у широкому порівняльному аспекті. Доведено, що багатий пласт геометричної орнаментики народної вишивки Тернопільщини ХХ
ст. розвивався в контексті вітчизняного народного мистецтва і генетично тісно пов’язаний із художніми традиціями
попередніх історичних періодів.
Ключові слова: народна вишивка, Тернопільщина,
ХХ століття, іконографія, орнамент, традиція.
Волянюк Н. Н. Иконография абстрактной орнаментики народной вышивки Тернопольщины ХХ в. В
статье проанализирован комплекс абстрактных орнаментальных мотивов народной вышивки. Рассматривается влияние мировоззренческой концепции популярность тех или иных графем, знаков, символов, определяется их идейно-смысловая нагрузка. Осуществлен художественно-стилистический анализ доминирующих и дополнительных мотивов в широком сравнительном аспекте. Доказано, что богатый фонд геометрической орнаментики народной вышивки Тернопольщины ХХ в.
развивался в контексте отечественного народного искусства и генетически тесно связан с художественными
традициями предыдущих исторических периодов.
Ключевые слова: народная вышивка, Тернопольщина, ХХ век, иконография, орнамент, традиция.
Volianiuk N. M. The iconography of folk embroidery abstract ornaments of Ternopilshchyna in the XX century. The
complex of abstract ornamental motifs of folk embroidery
discovered on the handicraft of clothes and interior purposes
which existed within Ternopilshchyna during the XX century is
analysed in the article. Basic attention is concentrated upon
common Ukrainian, territorial and local variants. The influence
of world outllook conception on establishment and popularity of
either graphemes, signs, symbols is examined, their ideological
semantic duty is outlined. Artistically stylistic analysis of dominant and complementary motifs is carried out in a wide comparative aspect. It is proved that a rich layer of geometrical
ornaments of Ternopilshchyna folk embroidery of the XX
century is being developed in the context of domestic folk art
and is being genetically closely connected with the artistic
traditions of the previous historical periods.
Keywords: folk embroidery, Ternopilshchyna, the XX century, iconography, ornament, tradition.
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Постановка проблеми. Народна вишивка Тернопільщини ХХ ст. займає вагоме місце в контексті
декоративно-прикладного мистецтва України. Виявлені колекції вишитих виробів періоду з кінця
ХІХ ст. до кін. ХХ ст. в регіональних музеях та сільських кімнатах українського побуту засвідчують,
що орнаментальний фонд народної вишивки розвивався в контексті художніх традицій таких субрегіонів, як Опілля, Західне Поділля, Придністров’я
та Волинь, у межах яких розміщений адміністративний кордон Тернопільської області. Синтез художніх засад окреслених етнографічних територій
обумовив наявність загальноукраїнських, територіальних та локальних варіантів народної орнаментики, на стилістику якої впливали історико-побутові умови та тісні художньо-культурні контакти
із деякими районами Львівської та Івано-Франківської області. Іконографія народного орнаменту
утверджувалася впродовж багатьох поколінь і
значною мірою обумовлювалась нашаруванням
світоглядних концепцій попередніх періодів. Тому
зібраний та систематизований матеріал дає можливість здійснення цілісного аналізу орнаменту
народної вишивки окресленого періоду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Орнамент української народної вишивки з кінця ХІХ і
впродовж ХХ ст. неодноразово потрапляв у коло
наукових інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Сьогодні існує значна кількість потужних мистецтвознавчих розвідок, серед яких у контексті окресленої теми найвагоміше значення мають праці Т. В. Кари-Васильєвої [7], Р. В. ЗахарчукЧугай [6], Р. М. Селівачова [11], Л. П. БулгаковоїСитник [3], В. Г. Винничука [4], М. І. Чумарної [13]
та ін. Втім, зазначені науковці з точки зору як мистецтвознавчої, так і етнографічної науки звертаються до аналізу художньо-стилістичних особливостей народної вишивки здебільшого провідних
осередків народного мистецтва або ж значних етнографічних територій. У зв’язку зі складністю поставлених науковцями завдань, значним хронологічним та географічним діапазоном орнамент народної вишивки Тернопільщини вивчався переважно в контексті Волині та Поділля і не виступав
предметом окремого наукового осмислення. Тому
актуальність статті зумовлена відсутністю цілісного мистецтвознавчого дослідження, присвяченого
орнаментальним мотивам народної вишивки Тернопільщини ХХ ст. на виробах одягового та інтер’єрного призначення.
Метою статті є класифікація абстрактних мотивів орнаменту народної вишивки за іконографічними та стилістичними ознаками, з’ясування їх ґенези і семантики.
Виклад основного матеріалу. Багатство виявленого матеріалу дає змогу стверджувати, що до
кінця ХХ ст. в оздобленні виробів у різних етнографічних координатах паралельно побутували абстрактні, фізіоморфні, зооморфні, орнітоморфні, антропоморфні та інші мотиви народної орнаментики.
У монографії Лідії Чайковськокої «Народний одяг
волинян другої половини ХІХ – початку ХХ століт147

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

тя» [12:117] знаходимо відомості, що орнаментальні мотиви на одязі волинян мали певне символічне
значення. Основний сюжет вишивки підкреслювали прямою або зигзагоподібною лінією, дрібним
ромбічним рядом, вишитим червоними або чорними нитками. Вишивана сорочка відповідала волинському повір'ю про множинність небес, згідно з
яким вважалося, що небо складається з трьох склепінь: нижнє (слугувало помешканням догідників
божих); середнє (житло для ангелів) і вище (місце
знаходження самого Бога). За дослідженнями етнографа Тамари Ніколаєвої, орнамент вишивок Західного Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
відображає найдавніші стилізовані мотиви, що
символізували землю, родючість, жінку. Тут типовою рисою є орнаментальне оздоблення одягу, яке,
порівняно з іншими районами Поділля, значно довше і більшою мірою зберігає архаїчні риси [8:219].
Орнамент народної вишивки під впливом соціалістичного реалізму втратив традиційні народні
риси. На початку ХХІ ст. уже важко встановити цілісну картину початкової семантики сюжетів. Сталі
композиції розпалися на частини, з’явились поєднання компонентів різних сюжетів. Із плином часу
функції давніх образів частково утратили первісне
значення і набули нового змісту. Крім того, ми вважаємо справедливим зауваження провідного знавця української вишивки Тетяни Кари-Васильєвої,
що прочитати і розшифрувати орнаменти сьогодні
неможливо, тим більше не можна перенести на них
своє бачення і вільне трактування сюжетів [7:268].
Проте існує значна кількість сучасних досліджень,
більшою мірою гіпотетичного характеру, у яких
автори висвітлюють власне бачення символіки; вони не мають нічого спільного з науковими підходами до розв’язання цієї проблеми. Втім, існують наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, у яких в широкому порівняльному, етнографічному та мистецтвознавчому аспектах комплексно досліджено символіку мотивів народного орнаменту від найдавніших часів до сучасності.
Виявлені матеріали засвідчують, що деякі мотиви геометричної (абстрактної) орнаментики за обрисами і формою залишились незмінними з ХІХ ст.,
інші – під впливом нових художніх віянь зазнали
значних змін та переосмислень, а деякі – зникли
взагалі. В основу систематизації зібраного матеріалу покладено розроблену класифікацію орнаментальних мотивів за іконографічними ознаками мистецтвознавця Михайла Селівачова. Крім того, в
окрему групу виокремлено геральдичні орнаментальні мотиви, які становлять синтез зооморфних,
рослинних та абстрактних орнаментальних елементів, що укладені в одну композицію патріотичного змісту.
На основі вивчення ареалу поширення, тривалості побутування та властивостей форми яскраво
виокремлюються абстрактні орнаментальні мотиви, що присутні в усіх геометричних орнаментах
(ромб, квадрат, трикутник, хрест, коло, крапку, різноманітні ламані та хвилясті лінії), графічні схеми
яких відомі народному мистецтву ще з археоло148

гічних культур палеоліту та неоліту і мають прямі
аналогії з мистецтвом трипільської кераміки.
Порівняльний аналіз виявлених мотивів дає
змогу стверджувати, що мотив ромба займав провідне місце в оздобленні тканин. Науковцями Аріелем Голаном [5:85] та Борисом Рибаковим [10:56]
доведено, що орнамент у вигляді тонкої чи широкої стрічки з ромбів виник у добу палеоліту, набув
землеробської семантики в неоліті і продовжував
побутувати в подальшому, проте на виробах ХХ ст.
його семантика частково втрачається і він фігурує
здебільшого в якості декоративного мотиву. При
створенні ромбо-крапкових та сітчастих орнаментів на жіночих і чоловічих сорочках 1920-1960 рр.
ромби широко використовували як для «розкидки
узору», збільшуючи чи зменшуючи їх розміри, так і
для її заповнення. Виявлено понад чотирнадцять
варіантів графічного вирішення зовнішніх сторін
ромба, котрі найчастіше оздоблювались гострими
зубцями, прямокутними сходинками та гачкоподібними елементами (кучерями, ріжками). Часто
трапляються ромби, заповнені чотирма малими
ромбами або одним ромбом та хрестами різного
розміру, форми та кольору, рідше – прямокутниками, квітами. Зокрема, крапки в ромбі, як вважає
А. К. Амброз [1:11-12], були покликані відображати
зерно в полі, де ромб мислився як поле, а крапки –
як зерно. Крім того, новими модифікаціями ромбів
народні вишивки збагатились у 1970-1980-х рр.,
що було обумовлено проникненням на територію Тернопільщини «гуцульської орнаментики» [11:245].
В оздобленні сорочок ромбо-крапковими орнаментами мотив ромба тісно взаємопов’язаний із
мотивом хреста, який в орнаментах кінця ХІХ – кінця ХХ ст. виконував обрядово-оберегову функцію і
слугував символом християнського віросповідання. Витоки символіки хреста сягають кам’яного віку, у різні періоди розвитку людства вона змінювалась відповідно до світоглядних уявлень тієї чи іншої епохи. До нашого часу дійшла значна кількість
гіпотез про використання мотиву хреста в народному мистецтві (символ чотирьох сторін світу, сонця, варіант світового дерева, стилізована графема
птаха) [5:99]. Втім, сьогодні важко з’ясувати первинну семантику мотиву хреста в народній вишивці. Ми можемо говорити лише про те, що він майже
в первісному варіанті, тобто розміщений у ромбі,
колі, квадраті зустрічається в оздобленні святкових сорочок та фартухів 1910-1940-х рр. здебільшого в центральних районах Опілля та Західного
Поділля. На чоловічих сорочках мотив хреста за
формою тотожний із «Андріївськими хрестом»,
«Грецьким хрестом», «Тевтонським хрестом» – їх
вишивали всередині ромба та квадрата, – натомість, в оздобленні жіночих сорочок та фартухів зустрічається хрест у колі (подібний за формою до
«Кельтського хреста», «Сонячного хреста»). В геометричних орнаментах жіночих сорочок виявлено
хрести, утворені накладеними один на одного прямокутниками, які, разом із прямим та косим хрестом, мають прямі аналогії з такими ж мотивами в
килимарстві Західного Поділля [2:477]. В оздоб-
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ленні рушників упродовж ХХ ст. геометричні орнаменти демонструють значно меншу, у порівнянні
із сорочками та фартухами, насиченість мотивом
«хреста». Тут він на тлі домінування ромбів у першій третині ХХ ст. і цілком творчо розроблених
композицій у другій половині ХХ ст. відіграє додаткову функцію.
Геометрична форма квадрата зустрічається в
оздобленні чоловічих і жіночих сорочок, фартухів.
Означений мотив можна зустріти на виробах, оздоблених до 1940 р., найчастіше трапляється квадрат із хрестом, який ділив його на чотири малі
квадратики-«віконця», проте не мав самостійного
значення і, разом із ромбом та хрестом, слугував
ідеограмою чотирьох сторін світу або землі [5:101].
Багато варіантів мотиву квадрата використовували для укладання геометричних орнаментів на
рушниках у 1920-1930-х рр.
Ще рідше, ніж квадрат, в оздобленні одягу трапляється мотив кола. В орнаментах форма кола не мала самостійного значення і традиційно поєднувалась
із хрестом («хрест у колі») та інколи – з квадратом.
Коло як порівняно самостійний мотив із крапкою або
меншим колом по центру можна зустріти в оздобленні жіночих сорочок Борщівського, Заліщицького, Монастириського, Бучацького р-нів та фартухів с. Вербів
Бережанського р-ну 1920-1930-х рр. Графема кола з
епохи бронзи є солярним знаком [5:108].
Поряд із зазначеними, значну групу абстрактних орнаментальних мотивів складають мотиви
«восьмипроменевих зірок», які в епоху бронзи мислились як сонячний символ [5:148], а восьмипроменеву зірку, за свідченнями інформатора Світлани Новосад із м. Ланівці Лановецького р-ну, вишивали в орнаментах на одязі ХХ століття як символ
Хреста, християнської віри [9:1]. Означений мотив
був поширений в оздобленні сорочок, значною мірою у північних районах Тернопільщини, що пов’язано із приналежністю цієї території до Волині і
впливом художніх традицій Полісся, де розетка –
восьмипроменева зірка червоного кольору – була
найпоширенішим мотивом вишивок [7:190]. Крім
того, означений мотив був відомий у східних, центральних та західних районах Тернопільщини, він
тотожний із орнаментальними мотивами писанок
[1:475]. Про міграцію орнаментальних мотивів
свідчить те, що один і той же мотив восьмипроменевої зірки можна зустріти в оздобленні манишки
чоловічої сорочки з с. Кунинець Збаразького р-ну і
жіночої лемківської запаски з Монастириського р-ну.
У Кременецькому, Борщівському та інших районах
області «восьмипроменеві зірки» комбінували з
ізоморфними та фітоморфними орнаментальними
мотивами, де вони часто мислились як квіти.
З огляду на усе вищезазначене, варто згадати і
про те, що, окрім наведених загальнопоширених в
оздобленні виробів мотивів, упродовж 1910-1950-х
рр. побутували й мотиви, які представлені поодинокими варіантами. Вони не отримали широкого розповсюдження і зустрічаються в окремих селах. Сюди
відносимо «безконечники» («вужі»), «вісімки», котрі
в 1910-1950-х рр. використовувалися в оздобленні

жіночих сорочок м. Заліщики (Заліщицького р-ну),
с. Базар (Чортківського р-ну), жіночих фартухів
Бережанського р-ну, чоловічих сорочок с. Дубівці
(Тернопільського р-ну) та с. Золота Слобода (Козівського р-ну). Такі мотиви вишивали на сторонах
ромбів, окреслюючи таким чином їх форму, або на
«хрестах розкидки узору». Їх графічно виразну
форму найчастіше поєднували з ромбами, хрестами, восьмипроменевими зірками.
Крім того, у Шумському та полярно протилежному Монастириському р-ні зустрічаються мотиви
орнаменту, що за формою та обрисами нагадують
три- та п’ятикупольний храм. У с. Залісся Борщівського р-ну побутували мотиви «сердечка», які на
одному виробі укладали в ромб, а на іншому – вишивали опущеними до долу на гілках дерева життя, яке тягнеться по усьому полю рукава від манжету до «морщинки». Подібні «сердечка» використовували і в стрічкових орнаментах на рушниках
с. Борщівка (Лановецький р-н) та м. Бережани (Бережанський р-н).
Самобутній характер у вишивці рушників, скатертин, інколи фартухів Теребовлянського, Підволочиського, Козівського, Зборівського, Чортківського районів першої третини ХХ ст. мають геральдичні мотиви: «галицький лев» з коронкою на
голові та малий герб української держави – «Тризуб». Їх вишивали у жовтогарячому або жовтому
колориті завжди на блакитному тлі у верхній частині виробу або вплітали в стрічку геометричного
орнаменту. Так, наприклад, на рушнику з с. Ободівка Підволочиського р-ну Тризуб обплетено терновим вінком, а на рушнику з одного із сіл Зборівського р-ну Герб обрамлено вінком із калини, над
яким зверху по обидві сторони вишито два ангели;
всю композицію увінчано короною. В окремих випадках мотиви патріотичного змісту супроводжували текстами такого ж характеру: «Мій любий невинний краю, за що тебе Господь так тяжко карає…», «Боже Великий Єдиний, нам Україну спаси.
Волі і світу промінням тієї осені» (мається на увазі
осінь 1918 р.).
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що абстрактна орнаментика народної вишивки Тернопільщини, яка утверджувалася протягом кількох тисячоліть, має глибокий генетичний зв'язок із символікою ранньоземлеробських культур та розвивалася у контексті дохристиянської та власне християнської світоглядної концепції. У процесі історичного розвитку етнографічних територій на Тернопільщині задекларувався репертуар конкретних
орнаментальних мотивів, що засвідчує символічну,
оберегово-обрядову роль орнаменту, відображає
особливості художньо-естетичного осмислення майстринями оточуючого середовища. Наведений матеріал дає змогу стверджувати, що в кожному етнографічному регіоні віддавали перевагу певним
орнаментальним мотивам, поряд із якими співіснували і цілком локальні варіанти, а також деякі, що
були принесені тісними художніми контактами із
сусідніми етнографічними територіями. Загалом,
геометрична орнаментика народної вишивки Тер149
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нопільщини розвивалась у загальноукраїнському
контексті і тепер займає вагоме місце в народному
мистецтві України.
Перспективи подальших розвідок. Багатство
виявленого орнаментального багажу обумовлює
перспективи окремого дослідження широкого спектру фізіоморфних мотивів, виявлених на виробах
одягового та інтер’єрного призначення. Це сприятиме комплексному вивченню різних аспектів орнаменту народної вишивки Тернопільщини ХХ ст.
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чавунного литва на Закарпатті XVIII-XIX ст. У статті
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дизайну чавунного литва, яке розвивалося впродовж
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Лакатош С. А. Технологические особенности в дизайне чугунного литья на Закарпатье XVIII-XIX вв. В
статье приводится исследование технологических особенностей дизайна чугунного литья, которое развивалось в течение XVIII-XIX вв. Обнаруженные места нахождения добычи железной руды на территории Закарпатья и проведен технологический анализ производства, реставрации и восстановления декоративных чугунных изделий.
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paper investigates the technological peculiarities of the
design of iron casting that had been developing during XVIIIXIX cen. The places of iron ore deposits within the territory
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Постановка проблеми. Технологічні особливості в дизайні художнього литва на Закарпатті
практично не були висвітлені як об’єкт окремого
дослідження і практичного застосування ливарних
виробів. При цьому подібні дослідження є важливою науковою базою для подальшого формотворчого та художньо-стильового аналізу асортименту
виробів закарпатських ливарних заводів у рамках
хронологічних меж дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що окремі аспекти технологічних особливостей дизайну чавунного литва на Закарпатті розробляли угорські та українські науковці. Так, технологію та дизайн литва на Закарпатті описали угорські дослідники Sabjan Tibor-L. Kiss та Katalin-Lengyel Karoly у праці «Народна Культура», де широко
висвітлив питання технології виробництва чавунних
виробів, їх використання, збереження й реставрування та відновлення чавунних печей. Дизайн побутових
ливарних виробів досліджував Мількевич С. Особливості угорського та закарпатського чавунного литва
висвітлили у своїх працях Л. Пустаї (1978, 2005), Д. Ернеї (1993), Д. Кіселі (1978), Л. Ковач (1996), Ф. Горват
(1875), А. Олах (1989). Важливу інформацію щодо
розвитку ливарної справи в Закарпатті містять праці
дослідників XIX та початку XX ст. – Г. Бідермана
(1857), А. Шаша (1932), А. Каркана (1933), а також таких німецьких дослідників, як: Вінголф Лахнеманн,
Вальтер Гаммер, Карін Мішелбергер, Вілфрід Шхрем
та Хелмут Рюггерберг.
Метою даного дослідження є виявлення технологічних особливостей в дизайні чавунного литва
на Закарпатті в період XVIII–XIX ст.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Дизайн побутових промислових виробів в досліджуваний період, з огляду на передумови його
формування, був представлений так званим «художнім литвом». Цей термін є історичним і походить з XIX ст., а тому важливо звернутись до суті.
Термін «художнє литво» виник в середовищі його
виробників для означення різного роду комерційного литва, виконаного на високому художньоестетичному рівні відповідно до тогочасних смаків
[1:5]. Йшлося, власне, про серійне виробництво литих побутових предметів на базі майстерності моделювальників, формувальників та ливарників. Їх
виготовляли згідно оригінальних форм-шаблонів у
масовій кількості. Дослідники Зденєк Расл, Вратіслав Гроліх вважають його «додатковим продуктом» промислової революції [2:15;1:6].
Можемо зауважити, що на території Закарпаття
залягала велика кількість залізної руди. З 1642 р. на
території Мукачівської домінії ламали залізну руду
біля Репинного і топили з неї залізо в Шелестові (на
горі Жорнина). У XVII ст. була гамора і в селі Чинадієво. За Шенборнів копали залізну руду ще в 1736
р. в Нижніх Грабовцях і Куштановиці: більшість руди
не було використано в той період, але пізніше
знайдено в 1773 р. Рудокопами були прикликані
моравці і деякі кріпаки домінії [10:270].
Художнє литво відіграло свою роль у розвитку
техніки і художньої творчості, слугуючи своєрід-

ним «мостом» між новою технологією та естетичними смаками тогочасного суспільства. У стильовій площині воно пройшло шлях від класицизму до
сецесії всіма історичними стилями [3:10]. Асортимент виробів вирізнявся різноманіттям форм, що
було зумовлено можливостями технології виробництва. Переважна частина предметів виготовлялась із чавуну. Для розуміння ролі цього матеріалу
у XIX ст. важливо враховувати, що за своєю дешевизною та розповсюдженістю його можна порівняти з сучасними пластмасами [1:23, 107].

Внаслідок першої промислової революції у ливарній справі (поява високих доменних печей на
кам’яному вугіллі) чавун став дешевим замінником
дорогих металів – бронзи, латуні, нестача яких
гостро відчувалась в Європі після Наполеонівських
війн початку століття [5:7]. Ще однією властивістю
чавуну є наявність в його складі вуглецю в пропорції 1:23, що у рідкому стані надає йому ідеальної текучості. Це дозволяє заповнювати ливарну форму
та максимально передавати її найдрібніші деталі
[6:11] відливання в чавуні, на відміну від інших
технологічних способів обробки металу (кування,
різка, зварювання), практично виключає необхідність подальшої суттєвої обробки виробу, що тільки сприяло масовості виробництва [6:12].
Про технологію виробництва знаходимо малу
кількість матеріалу, проте вивченням цього матеріалу займалися такі угорські дослідники, як: Sabjan
Tibor-L. та Kiss Katalin Lengyel Karoly. До прикладу,
основи техніки виробництва вже важко сьогодні
відновити. З XVIII-XIX ст. збереглося дуже мало письмових документів, які б описували конкретну
техніку відливання, чи відоме використання того151
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часної речовини та технології. Техніка лиття плит
чи листів, з яких потім виливали різні чавунні вироби, була відома ще в стародавні часи, але техніку
чавуну вперше стали використовувати на сучасних
німецько-французьких та німецько-бельгійських
територіях. У цих краях лиття оздоблених залізних
листів для камінів, колодязів та могильних плит почалось у XV ст., після чого такі технології упродовж
століть поширились й до території Закарпаття.
Лише завдяки записам ХХ ст., докладним перевіркам печей, загальній ливарній практиці можемо
відновити одиничні кроки у виробництві печей.
Легко можемо констатувати, що печі складаються
з декількох частин, і кожна з них така, що одна або
дві людини без допоміжних приладів можуть легко
її пересувати. Це дійсне для виробництва також,
адже виготовлення та ворушіння ливарної форми,
виймання зразків, все литво відбувається за допомогою людської сили.
Очевидно й те, що одиничні частини печі виготовляли із сплаву заліза, а пізніше – з чавуну за відомими багато століть технологіями. Лиття – одна
з найперших технологій формування металу. Його
суть полягає в тому, що сплавлений метал, в нашому випадку залізо, а точніше – чавун, заливають у
спеціальні порожнини форми, де чавун після затвердіння набирає фігуру форми. Виготовлення
відливань ділиться на багато стадій, таких як: виготовлення зразків, форм за допомогою зразків,
сплаву заліза для залиття у форми, залиття заліза у
форми, очищення затверділого охолодженого злитка та вичинка. Протягом століть ці робочі процеси
практично не змінювались, а змінювались лише інструменти, технологічні приладдя та в певній мірі
використовуваний матеріал [4].
У ливарнях потрібні форми для відливання
злитків створювали за допомогою моделей, виготовлених майстрами-ливарниками. Дерев’яні моделі виготовляли столярі формувально-модельної
майстерні разом з ливарниками, щоб вони водночас підходили як для формування, так і для лиття.
У сучасні часи зразки виготовляли із деревини. Початковим матеріалом дерев’яних шаблонів був дуб,
а пізніше – сосна, також використовували й інші
ендемічні види деревини. Мотиви, фігури моделей,
які потребували тонку різьбарську роботу, виготовляли із груші або липи.
Для виготовлення шаблонів придатною була
тільки серцевина деревини. Їх пиляли на товстіші
дошки, висушували у закритих провітрених приміщеннях, щоби виготовлені з них моделі не жолобилися, «шаталися». Шаблони укріпляли склеюванням та шипами (цапфами). Поверхню зразка шліфували та лакували, аби легше було вийняти його
із форми.
Після формування шаблон потрібно було вибрати із форми без пошкодження. Для цього уникали
так зване «нижнє обрізання» або формування частин належного перекосу, які тримають шаблон, що
надавало можливість видалення без дефекту. Якщо «нижнє обрізання» частини не можливо оминути, тоді потрібно їх утворювати, як від’ємні части152

ни. Ці частини шаблону до тіла-шаблону завжди
підкріпляють тимчасово. Після формування спочатку видаляють тіло-шаблон, після чого через
утворену порожнину затягують у форму від’ємні
частини. При відливанні печей їхні вигнуті моделі,
навкруги полоси та елементи оздоблення утворювали за допомогою від’ємної частини.
Так як формування більшості предметів не можливе в односекційних формах-шаблонах, тому їх ділили на частини уздовж роздільних полос. Зв’язані
між собою частини шаблону прикріпляли один до
одного цапфами. У більшості випадків шаблони
розділяли на верхні та нижні частини. Наприклад,
у циліндроподібних печах можна побачити, що для
забезпечення видалення злитка напівшаблони ділили ще на дві частини. Потрібно було стежити за
тим, щоб оздоблення або складні витончені частини зразка потрапляли у нижню частину форми, тому що ця частина при литті залишається чистою
від бруду, який може попасти разом із сплавом.
Після ствердіння та охолодження сірий чавун має
властивість зморщуватись, внаслідок чого форма
відлитої заготовки не буде відповідного розміру,
тому форми потрібно виготовляти більші за розмірами на один відсоток.
Внутрішні порожнини відливань, в нашому випадку внутрішню поверхню печей, утворювали з
піщаним стрижнем. Для виготовлення піщаних
стрижнів використовували дерев’яні стрижневі
ящики. Щоб полегшити видалення стрижня, форми
ділили на дві, інколи на декілька частин. Утворені
таким чином стержні скріплювали замками або затискачами. Для уникнення пошкоджень при пересуванні, більші за розмірами стрижні підкріпляли
металічним стрижнем.
У ХІХ ст. для серійного виробництва чавунних
печей, замість нестійких дерев’яних моделей, почали використовувати металічні шаблони. Металеві
моделі в основному виготовляли із чавуну, бронзи,
жовтої міді, олова, свинцю та цинку. З використанням одної моделі практично можна було виготовити декілька тисяч відливань однакової величини. Так лиття стало репродуктивною технологією
для серійного виробництва.
Основною сировиною для формування був пісок, адже у період розквіту виробництва чавунних
печей видобутий із шахти сирий глиняний пісок
був хорошою в’яжучою сировиною. Окрім того, містив достатню кількість води, точно відбивав форму заготовок та довго зберігав її. Був стійким до
тиску рідкого металу та розширення злитка після
затвердіння, вогнестійкий, не зм’якшувався навіть
при температурі лиття 1160-1280° С. Повітря та гази, які утворювалися у процесі відливання, видаляються поміж піщаними крупинками; після затвердіння злиток відносно легко видалявся із форми;
при належному догляді (очищення від пригорілих
кусків заліза, охолодження, зволожування) – здатний для подальшого використання.
З метою уникнення пригорання піску у злитку,
формувальний пісок змішували з допоміжними матеріалами. Таким матеріалом був кінський гній, по-
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рошок кам’яного вугілля, тирса та інше. Піщані
форми мали добру газопроникну властивість, що
важливе при тонкостінних відливаннях, адже утворене повітря у процесі лиття та швидкого затвердіння може викликати нестачу матеріалу, внаслідок чого злитки будуть бракованими [4]. Аби поверхня злитка була гладкою та гарного кольору, а
пісок не прилипав та не пригорав до нього, поверхню форми покривали спеціальним матеріалом –
фекечем за допомогою пензлика. Фекеч – розбавлений у воді або у спирту очищений дроблений порошок графіту або борошно кам’яного вугілля.
До кінця ХVІІІ ст. злитки, в тому числі печі, відливали з чавуну, отриманого безпосередньо із залізної руди у спеціальних печах, які називаються
доменними печами або домнами. Доменні печі топили деревним вугіллям та коксом, згорання яких
під впливом інтенсивного задування повітря забезпечувало таку високу температуру, при якій залізна руда розплавлялась, а залізо, перетворившись у рідкий стан, збиралося на дні печі, звідки
його час від часу спускали. Отриманий таким чином чавун відводили через льотки для випуску у
ґрунтові форми або збирали у казани. Із цих казанів відливали ті ливарні форми, які не можна було
покласти безпосередньо біля доменної печі. Наприклад, одна із домен Тур’я-Реметського металургійного заводу, побудованого у 1770 рр., була виключно «ливарною домною», де відливали високоякісні злитки.
Очищені від залишків лиття та пороху оздоблені поверхні елементів печей для захисту від корозії
покривали чорною фарбою, замащували графітним
розчином. Даних про інші методи протикорозійного захисту печей не маємо. Пізніше, на кінець
ХІХ – початок ХХ ст., чавунні печі захищали від корозії емалюванням або нікелюванням, тобто ці рішення водночас служили як для захисту поверхонь
печей, так й для їх оздоблення.
Відомостей про авторів моделей-шаблонів для
литва в ході дослідження віднайти не вдалося.
Проте у дослідженнях часто згадуються прізвища
В. Вілашека та А. Шоссела [7:48]. Серед невеликих
металургійних заводів, які працювали на території
Закарпаття й продукували художнє литво, дещо
осібно стоять завод у с. Тур’я Ремета та КобилецькоПолянське підприємство, що належало державі. Чавунні грубки та посуд тут виготовляли вже у 20-х рр.
XIX ст. Особливістю цього підприємства можна вважати й те, що поява першого художника-моделювальника – В. Кінне тут зафіксована у 1850 році, невдовзі після появи на Шелестівському заводі В. Вілашека [16:40]. Як твердить відомий німецький
історик Бідерман, саме тут у 1850 р. було відлито
надмогильний пам’ятник саксонському королю,
що й сьогодні стоїть у словацькому містечку Кріване [8:21]. На подвір’ї ужгородського замку знаходиться інший відомий твір цього автора – скульптура Геракла, відлита в 1842 р. Однак є свідчення й
того, що В. Кінне окрім творів скульптурної пластики мав власні розробки чавунних грубок. Зокрема, у документах Фрідешівського металургійного

заводу, вивезених відомим угорським колекціонером Палом Рампахером до Будапешта, є відомості
про те, що в лютому 1841 р. В. Кінне надіслав до
маєтку Шенборнів серію креслень грубок нового
типу на восьми аркушах з пропозицію запровадити
їх виробництво на мукачівських заводах. З цієї серії
було закуплено три типи грубок загальною вартістю 60 форинтів [7:42]. Вже цей факт дає можливість зробити висновки про те, що моделі виробів
мігрували не лише з мукачівських заводів у Лисичево-Довге та Кобилецьку Поляну, але й кращі авторські розробки цих заводів могли бути використані на мукачівських підприємствах. Зважаючи на
те, що мукачівське художнє литво було визнане кращим в Угорщині, можна припустити, що такого ж
рівня вироби випускались на заводі в Тур’ї Реметі.

Довжансько-Лисичівський залізоробний завод.
Село Довге, 1908 р.

Висновки. Важливу роль у технологічній особливості дизайну на Закарпатті на ранньому етапі
дослідження відіграли провідні центри литва у Берліні, Гляйвіці та Бланско. Через які ливарні заводи
Закарпаття не тільки сприймали формотворчі імпульси з провідних європейських центрів литва, але
й частково ретранслювали їх на цілу Угорщину.
Важливу роль у типології та технології дизайну
у виробництві литва, відіграли такі постаті, як В.
Вілашек, А. Шоссел та Ф. Кінне, які запроваджували
нові типи та конструкції у серійному виробництві
чавунного литва. Отже, технологія виробництва та
основи догляду, колекціонування, збереження декоративного литва краю слугуватиме важливою
науковою базою для подальшого формотворчого
та художньо-стильового аналізу асортименту виробів закарпатських ливарних заводів у рамках
хронологічних меж дослідження, адже розуміння
технології виробництва дає можливість аналізувати готову мистецьку річ за її призначенням та художньо-мистецькою цінністю.
Такі технологічні методи допомагають структурно обумовити процес дослідницької роботи і
визначити логічну методику етапів дослідження,
яка реалізовувалася методом художнього аналізу,
що базується на тріаді: матеріал, типологія форм
та декор.
Перспективи дослідження полягають у продовженні досліджень декоративних виробів на Закарпатті в такому науковому напрямку, як художнє
лиття дзвонів.
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Шпонтак Т. Українська кераміка на міжнародних
конкурсах в Італії та Франції 1970–1980 рр. У статті йдеться про відомих українських кераміків та їхні здобутки, визнані на міжнародних конкурсах за кордоном.
На початку 1970-х рр. українські митці беруть участь у
виставках «Кераміка – СРСР». Наступним етапом стала їхня участь в міжнародних конкурсах художньої кераміки
у Фаенці (Італія) та Валлорісі (Франція).
Ключові слова: художня кераміка, Україна, Львів,
міжнародні виставки.
Шпонтак Т. Украинская керамика на международных конкурсах в Италии и Франции 1970–1980 гг. В
статье рассматривается творчество известных украинских керамиков и их достижения, признанные на международных конкурсах за рубежом. В начале 1970-х гг. украинские художники участвуют в выставках «Керамика
– СССР». Следующим этапом стало их участие в международных конкурсах художественной керамики в Фаэнца
(Италия) и Валлорисе (Франция).
Ключевые слова: художественная керамика, Украина, Львов, международные выставки.
Shpontak Т. Ukrainian pottery at international competitions in Italy and France 1970-1980 years. The article tells
about famous Ukrainian ceramists and their achievements
recognized at the highest level abroad for international competitions. In the early 1970's. Ukrainian artists participating
in the exhibition «Ceramics – the USSR». The next step was
their participation in international competitions of Artistic
Ceramics in Faenza (Italy) and Vallauris (France).
Keywords: art pottery, Ukraine, Lviv, international exhibitions.
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Постановка проблеми. У другій половині ХХ ст.,
в Україні відбуваються активні зрушення окремих
ділянок творчості, зокрема української професійної кераміки. Головними представниками на міжнародних конкурсах в Італії та Франції в галузі художньої кераміки стають митці зі Львова та Києва
– центрів з міцним підґрунтям художньої кераміки.
На початку 1970-х рр. українські митці беруть участь
у виставках «Кераміка – СРСР». Знаних керамістів
залучають до всесоюзних творчих груп в Дзінтарі
(Латвія). Звідси найкращі композиції попадають на
міжнародні конкурси художньої кераміки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Джерельну базу дослідження складають наукові
праці, публікації та каталоги, де висвітлена та проаналізована творчість українських художників-керамістів, в тому числі їхня участь у зарубіжних конкурсах. Особливої уваги заслуговують наукові праці
А. Ботанової, О. Голубця, В. Гудака, Т. Зіненко, О. Клименко, О. Лагутенко, С. Лупій, М. Некрасової, О. Перця,
О. Пошивайла, З. Чегусової, Р. Шмагала, А. Солдатова,
К. Макарова, Л. Крамаренко, Н. Степанян, Ф. Петрякової, Н. Воронова, присвячені окремим аспектам
становлення професійної української кераміки. Однак питань її виходу на міжнародну арену згадані
автори торкаються лише побіжно та принагідно.
Мета дослідження – показати значні потенційні
можливості української професійної кераміки на
прикладі творчості митців львівської та київської
школи керамічного мистецтва, а також з’ясувати
значення і вплив міжнародних конкурсів та симпозіумів кераміки на творчість художників-кераміків.
Адже саме в 1970-1980-ті роки склалася абсолютно
нова образна і конструктивна мова художньої кераміки, поглибився смисловий зміст, надзвичайно
розширилася її художня палітра творів, що були
відзначені на закордонних виставках.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
1960-х рр. хвилі змін крізь тоталітарний паркан
соцтабору дійшли і до українських митців. Рушійною силою для подолання стереотипності керамічного мистецтва стали виставки та симпозіуми, де
керамісти мали можливість не тільки показати
свої досягнення, а й обмінятися цінним досвідом в
пластичних технологічних прийомах. Це дало можливість розширити багаж вмінь і, звичайно, стало
ковтком свіжого повітря для митців. Ознайомлення з досвідом роботи художників інших держав
сприяло ефективності творчих пошуків та досягненню наступних значних здобутків.
Глядач тих років, заінтригований неформальними виставками, чекав від художників абсолютно
нової образної мови художньої кераміки. В радянському мистецтві природна плоть кераміки поступово звільнялася від фальшивих нарядів. Симпозіуми художньої кераміки довели, що виріб з глини, який вільний у формі і змісті, є рівноцінним
конкурентом живопису, графіці чи скульптурі.
У дослідженні «Одна композиція» М. Копилков
та М. Ізотова зазначають: «В мистецтві другої половини ХХ століття безсмертний «дух першорядності», кілька століть до того перебував під гнітом

стилів і стилізацій, ідеології і комерції, вирвався на
свободу, зокрема, і в плоті кераміки. Цей бунт у нас
в країні був названий «керамічним бумом». Насправді це був процес реанімації і відродження в
новій якості (в газових і електричних печах) первинної людської справи – кераміки. Волею «духу
першорядності» фази інтенсивної терапії пройшли
стрімко: перші – оголення глини, зняття з неї чужих покривів; другий – прямий ручний масаж її природної плоті; третій – поява дихання, пробудження
свідомості і голоси... первинного, споконвічного.
Заново народилася, воскресла, вона сміливо заявила: «Я – Жива рукотворна кераміка, тепер вільна і
буду говорити про все!» [5:312].
Становленню нового підходу до матеріалу сприяла активна діяльність Міжнародної академії кераміки (заснована в Женеві, 1953 р.), що організувала
виставки світової кераміки в Остенде (1950-ті рр.) і
Празі (1962). Метою Академії була презентація міжнародної кераміки на найвищому рівні, заохочування культурного співробітництва, для полегшення зв’язку між керамістами і музеями. У цей період активно розвивається мистецтво кераміки в
країнах Західної Європи, працюють такі видатні
майстри як Г. Копер, Л. Рай і Г. Хуго (Великобританія), У. Вьотті (Швеція), М. Орландіні (Бельгія),
М. Кіперс (Нідерланди), К. Дзаулі і Г. Маріані (Італія), А. Брессон і К. Віро (Франція) та інші.
Поряд з новими тенденціями в західноєвропейських країнах у 1970-1980-х рр. спостерігаємо бурхливий розвиток мистецтва кераміки в країнах
Східної Європи (Угорщина, Чехословаччина, Польща). Основу цього розвитку складають добра професійна школа, потужна виробнича база та видатні
майстри. До числа таких належать П. Рада, В. Шерак, І. Вікова (Чехословаччина), К. Кубінская, М. Кучінская (Польща), І. Шраммель, І. Полгар, К. Орбан
(Угорщина).
Міжнародна академія кераміки стала організатором міжнародних конкурсів кераміки в Італії
(Фаенца) і Франції (Валлоріс), які справили величезний вплив на подальший розвиток декоративної кераміки різних континентів, помітно підвищили її загальний світовий художній рівень. Фаенца є
найдавнішим центром виробництва кераміки в
Італії, де за іменем міста отримав свою назву фаянс. У 1908 р. у Фаенца заснований Міжнародний
музей кераміки. Рубіж 1970-1980-х рр. був відзначений активним впливом гіперреалізму на творчість італійських керамістів. Найяскравішим представником цього напряму був Г. Маріані, роботи
якого вирізняло прекрасне володіння пластичними можливостями глини, вміння точно відтворити
в матеріалі найпростіші предмети буття: фактуру і
колір тканини, конструкцію будівельної тачки або
оперення птиці. Творчість майстра справила величезний вплив на розвиток світової кераміки і була
відзначена найвищою нагородою «Премія Фаенца»
на міжнародному конкурсі в Італії (Фаенца, 1980).
1950-1970-ті рр. у Франції виявилися переломними для розкриття потенційних можливостей кераміки, де ключовим фактором стало звернення П. Пі155
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кассо до роботи з глиною. Видатні майстри епохи
зуміли яскраво проявити себе в кераміці та привнесли досвід європейського мистецтва першої половини ХХ століття. Пікассо, Матісс, Леже, Шагал,
Міро були цілком сформованими художниками, які
мали світову популярність. Їхні керамічні твори набули особливої цінності і зайвий раз переконують,
що для творчої людини немає нецікавих матеріалів
і художніх завдань. З метою популяризації мистецтва кераміки було створено Бієнале художньої кераміки в м. Валлоріс.
У Фаенці і Валлорісі розкрилася національна самобутність і висока майстерність таких видатних
художників як К. Карле (Аргентина), Х. Гонзалес (Куба), С. Еспіноза (Пуерто-Ріко), Р. Аутіо (США), Н. Шібата, Е. Коічі (Японія), Бо Ченг (КНР), А. Декерф (Сенегал), Л. Дю Тойті, Г. Дейлі (Австралія), і А. Датч
(Нова Зеландія).
Розвиток української професійної декоративної
кераміки другої половини ХХ ст. визначили знані
згодом художники і педагоги, такі як: Т. Драган, Т. Левків, 3. Флінта, Р. Петрук, Н. Федчун, Л. Богінський,
О. Миловзоров, О. Безпалків, М. Кравченко, І. Туманова-Єршова, Я. Мотика, У. Ярошевич, Ж. Соловйова та багато інших [1:48].
На початку 1970-х рр. динамічний розвиток декоративної кераміки спостерігається в Прибалтійських республіках, Москві та Ленінграді. Народженню в них самобутніх шкіл кераміки сприяла активна підтримка декоративного мистецтва з боку держави, громадських організацій та успіхи на світовій арені. Значний вплив в організації роботи творчих груп по кераміці мала Спілка художників СРСР,
зокрема в Будинку творчості Залькалн (Дзінтарі).
Оцінюючи здобутки українських митців у Вільнюсі, провідні мистецтвознавці відзначали, що «київська кераміка майже повністю лежить в руслі народних традицій, звернена до образів і форм минулого. Інколи буває важко провести грань, де закінчується творчість народного майстра і де починається
мистецтво художника. Складається враження, що керамісти західних областей України (м. Львів) активніше працюють над творами сучасного характеру,
прагнуть оволодіти досягненнями художньої культури в ширшому плані» [4:12].
З 1972 р. українська художня кераміка була представлена на престижній міжнародній виставці у
Валлорисі. Представник львівської школи кераміки Тарас Левків був одним з 5-ти представників від
СРСР (і єдиним від України) на Третьому міжнародному бієнале художньої кераміки у Валлорісі (Франція, 1972 р.), Одержаний художником почесний диплом став вагомим стимулом для подальшої натхненної творчості.
Ознайомлення з досвідом роботи художників
інших держав сприяло ефективності творчих пошуків та досягненню наступних значних здобутків.
В період 1970-х – середини 1980-х рр. львівські керамісти періодично беруть участь у міжнародних
виставках художньої кераміки і нагороджуються
почесними дипломами. В 1974 р. творчий доробок
відомого львівського митця З. Флінти був відзна156

чений почесним дипломом на Міжнародній бієнале
художньої кераміки у Фаенці (Італія).
Зазначимо основних авторів, які гідно представили мистецтво кераміки на європейських бієнале:
Т. Левків – м. Фаенца 1974, 1978, 1979, м. Валлоріс
1980; Р. Петрук – м. Фаенца 1975; І. Туманова – м. Фаенца 1978; Я. Мотика – м. Валлоріс 1980; З. Береза –
Валлоріс 1980; О. Миловзоров – м. Фаєнца 1982, виставка-конкурс у Франції, м. Валлоріс 1983; Л. Богінський – м. Валлоріс (Франція) 1984; Ігор Ковалевич – м. Фаенца 1984; Д. Головко – м. Фаєнца 1969;
Н. Ісупова – м. Фаенца 1983, 1984, 1986 та ін. У 1986 р.
відбулася унікальна подія – праця Нелі Федчун «Скіфські баби» здобула у Фаенці одну з найвищих нагород [4:162–173].
У 1980-х рр. у Дзінтарі до львівських митців
приєднались кияни О. Миловзоров та Л. Богінський та харків’янка Ж. Соловйова. До числа найцікавіших митців належить О. Миловзоров – учасник
конкурсів та творчої групи симпозіуму в Дзінтарі у
1975 р., в 1988 – у Ташкенті, в Узбекистані створив
керамічний триптих «Чаєпиття». Митець звертався
переважно до екологічної теми. Участь в Міжнародній виставці-конкурсі в Італії, м. Фаєнца (каталог) – 1982. Участь в Міжнародній виставці-конкурсі у Франції, м. Валлоріс (каталог) – 1983. Персональна виставка в Будинку вчених СВ АН СРСР, м.
Новосибірськ (каталог) – 1984. Участь у Всесоюзному
симпозіумі садово-паркової кераміки, м. Ташкент –
1987. Участь в Міжнародному симпозіумі художників-керамістів, м. Дзінтарі, Латвія – 1992.
Л. Богинський працював у складі творчих груп в
1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990 роках. Л. Богинський зауважував моральну важкість творчої праці. Симпозіумна робота «Ніч перед Різдвом» була
відібрана для участі у міжнародній виставці кераміки у Валорісі (Франція) у 1984 році, де була визнана однією з кращих і відзначена почесним дипломом. 1985, 1987, 1989 – учасник Міжнародного
симпозіуму художньої кераміки «Дзінтарі» (Латвія). В 1990 – керівник Міжнародного симпозіуму
художньої кераміки «Дзінтарі». 1999 – Перша премія на III Всеукраїнському конкурсі садово-паркової кераміки; 1974-1990 – учасник всесоюзних та
республіканських виставок; 1991-2000 – виставки
в Австрії, Швеції, Німеччині, Польщі.
Ще одним з відомих керамістів цього часу є народний гончар Д. Головко. Його барани, леви, бики
експонувалися на численних міжнародних виставках. Міжнародні виставки кераміки – в Празі 1962
року і Фаенці (Італія) 1969. У 1970 році Дмитро
Федорович став першим в СРСР дійсним членом
Міжнародної академії кераміки в Женеві, а у 1972 році одержав звання народного художника України.
Як бачимо, завдяки активній творчій позиції, на
яку зауважують московські фахівці, які відповідали
за презентацію радянського декоративно-ужиткового мистецтва за кордоном, українські керамісти
у 1970-1980-х рр. отримали можливість представляти свої твори на престижних європейських мистецьких форумах. У художній кераміці відбувалися
важливі мистецькі події. Художники на практиці
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здійснювали сміливі експерименти, що базувалися
на активному синтезі скульптурних та живописнографічних виражальних засобів. На міжнародній
арені українська кераміка поступово набула власне
творче обличчя і виділялась самобутністю, глибиною художнього змісту, професіоналізмом у вирішенні формальних завдань і високим гуманістичним настроєм.
Висновки. Професійне творче спілкування і
співпраця між художниками різних шкіл та країн
було необхідним не тільки для збагачення професійного розвитку художників, а й для загального
розвитку мистецтва тодішньої і сучасної кераміки
в Україні. Міжнародні імпрези сприяли розвитку
міжнаціональних і міжнародних зв'язків, дружби,
взаєморозуміння та взаємоповаги.
Участь першого представника від України Тараса Левківа на європейських конкурсах з художньої
кераміки стала знаковою. Його заслуги на міжнародній арені спонукали молодших колег шукати
власні шляхи розвитку мистецтва української професійної кераміки. На міжнародній арені українська кераміка поступово набувала власне творче
обличчя і виділялась самобутністю, глибиною художнього змісту, професіоналізмом у вирішенні
формальних завдань і високим гуманістичним настроєм.
У перспективі дослідження маємо детальніше
висвітлити творчість окремих українських художників, їх творчий внесок в розвиток художньої кераміки, проаналізувати досвід участі українських
митців у закордонних конкурсах та симпозіумах.
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Пилип Р. І. Традиційна вишивка тканин інтер’єрного призначення українців Закарпаття. У статті досліджується історичний розвиток вишивки українців Закарпаття на скатертинах, рушниках, тканинах постільного використання; висвітлюється функціональне призначення та локальна варіативність вишивки тканини
інтер’єрного призначення; аналізуються художні особливості скатертин, святково-обрядових рушників їх оберегові, обрядові та магічні властивості.
Ключові слова: вишивка Закарпаття, тканина, композиція, орнаментальні мотиви
Пилип Р. И. Традиционая вишивка тканней интерьерного назначения украинцев Закарпатья. В статье
исследуется историческое развитие вышивки украинцев
Закарпатья на скатертях, полотенцах, тканях постельного использование; освещается функциональное назначение и локальная вариативность вышивки ткани интерьерного назначения; анализируются художественные
особенности скатертей, празднично-обрядовых полотенец их талисманные, обрядовые и магические свойства.
Ключевые слова: вышивка Закарпатья, ткань, композиция, орнаментальные мотивы.
Pylyp R. I. Traditional embroidery of interior assignment fabrics of Transcarpathian Ukrainians. In the article
historical development of embroidery of Ukrainians of Zakarpattia is investigated on tablecloths, towels, fabrics for
the cellular use. The functional setting and local variation
embroideries of fabric of the interior setting is illuminated.
The artistic features of tablecloths, festtvely-ceremonial
towels are analysed them signs of supernatural protection, to
the ceremony and magic properties.
Keywords: embroidery of Zakarpattia, fabric, composition, ornamental reasons.
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Постановка проблеми. Традиційна народна
вишивка українців Закарпаття вирізняється технічною довершеністю, високохудожньою якістю,
багатством локальних варіантів. Вишиті тканини
інтер’єрного та святково-обрядового призначення
широко застосовувались у всіх сферах життя людини, вони є важливою складовою художньої культури українського народу. У вишитих тканинах відображено складні історичні процеси, світобачення, художнє мислення народу.
Виклад основного матеріалу. Вишивка виникла та розвивалась передусім на вбранні, особливо з
середини XIX ст. Проте ще в кінці XIX ст. вишивка
на тканинах інтер’єрного призначення була слабо
поширеною. Це обумовлено природно кліматичними умовами, культурно-господарськими традиціями, поширеним типом господарювання, призначенням тканини в інтер’єрі, внутрішньому плануванні житла, традицією декорування тканини кольоровими тканими смутами («партицями»), вишивальними традиціями в краї.
Вишивані інтер’єрні вироби важко приживались у побуті горян, бо домоткані постільні полотна ткались саржевим способом переплетення, що
вже створювало декоративну гру скісних переплетень ниток основи та піткання. Такі тканини не
підходять для вишивання традиційними лічильними техніками. У гірських районах Закарпаття в інтер’єрі використовували товсті теплі вовняні тканини – різноманітні ліжники і покривала («коци»,
«покровці»), що технологічно та функціонально
непридатні для оздоблення їх вишивкою.
Тривалий час не побутувала у гірських районах
Закарпаття вишивка і на льняних чи конопляних
інтер’єрних тканинах. Тут до кінця XIX ст. місцями
зберігались курні хати. Це робило неможливим оздоблення інтер’єру житла полотняними вишиваними тканинами. Курне житло у горах лише наприкінці XIX – на початку XX ст. розвинулось у напівкурне. Стіни в кімнаті стали чистими від осадів диму. Їх можна було оздоблювати тканинами і вишиваними виробами.
Зазвичай, українці Закарпаття ткали скатертини, рушники-утирачі, серветки з білих ниток. Їх на
вужчих кінцях оздоблювали тканими смугами
(«партицями»). Наприклад, скатертини і рушники,
які вішали на жердинах («грядкові»), прикрашали
червоними і білими чи різнокольоровими тканими
смугами. Оскільки вишивка є технічно складною і
копіткою роботою, то нею тільки доповнювали кольорові смуги витканої тканини. Ткані декоровані
інтер’єрні вироби постійно були в користуванні, а
тому не було потреби їх оздоблювати вишивкою.
Тому вишитим тканинам відводилась головна
роль в оздобленні житла. Крім того, такі тканини
не тільки прикрашали інтер’єр кімнати, але й створювати певний затишок та художній образ житла.
Вишивання окремих частин тканин інтер’єрного призначення скоріше доповнювало художню
своєрідність полотна. Не у всіх районах Закарпаття
побутувала вишивка на тканинах інтер’єрного
призначення. Це передусім пов’язано з розвитком
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внутрішнього планування житла, місцем розміщення
в ньому опалювального центру (печі), з поширеністю
ткацтва, утилітарно-практичними функціями тканини інтер’єрного призначення та складністю і недоцільністю вишивки на таких тканинах. Оздоблення
вишивкою інтер’єрних тканин залежало також від
видів використовуваних тканин в інтер’єрі житла.
У побуті українців Закарпаття з початку XX ст. вже
набуло поширення використання інтер’єрних вишиваних полотнищ різного призначення.
Оскільки первісно тканини інтер’єрного призначення декорувалися лише тканими кольоровими смугами, то доповнювати їх вишивкою почали
тільки на початку XX ст. Наприклад, настільна скатертина з с. Зарічево оздоблена лише смутами тканого орнаменту, а її полотнища з’єднані гачкованою мережкою (рис. 1). Вишивка на інтер’єрних
тканинах не була поширена. Якщо їх вишивали, то
часто наслідували орнамент вишивки на одязі. В
орнаментах рушників, скатертин, серветок зустрічаються «ружі», «піпи» чи «люльки», «звізди», «пера» та квітково-рослинні мотиви.
С. Маковський поширення вишивки інтер’єрних
виробів пов’язував зі змінами у тканні полотен, що
дало можливість вишивальницям використовувати техніки низинки, перебирання та «кучерявий
стіб», які нагадують ткання. Дослідник зауважував,
що широкі вишиті рукави «заспульниці» та поширені мотиви ромба із загнутими кінцями, що ткались на тайстринах і килимах («покрівцях») у селах
долини р. Тересви, були схожими до вишиваних
[2:43-44]. Загалом тканини і вишивка – це такі види
народного мистецтва українського народу, які найбільше показують численне розмаїття зображення
хрестикових, хрещатих узорів, їх вишуканої прямолінійно-геометричної, перехресної форми [3:87].
Вишитим речам відводилась, головним чином,
естетична функція. Вишиті скатертини, грядкові
рушники формували художній образ житла, що вирізнялось обереговим та соціальним призначенням. Тканини постільного використання, скатертини, «хлібовки» мали в основному гігієнічну функцію. Вишивкою не оздоблювали тканини, що активно використовувались у побуті – «рушники-утирачі», простирадла, верети.
Усі поширені види інтер’єрних тканин, що оздоблювались вишивкою, об’єднуємо у три великі
групи: скатертини, рушники та предмети постільної білизни. Така класифікація є важливою, бо названі види інтер’єрних тканин відрізняються один
від одного як функціональним призначенням, так
формою, розмірами та характером декорування.
Скатертини мають декоративне призначення,
та виконують гігієнічну функцію. Скатертини розрізняються між собою за призначенням: скатертини, якими накривали столи («обруси», «убруси»);
скатертини для накривання хліба чи страви («хлібовки»); скатертини для комодів. Кількість та художній рівень вишивки на скатертинах свідчив
про хазяйновитість господині, її добробут. За вишиваними скатертинами можна було визначити
соціально-майновий стан сім’ї. Кожна дівчина до

весілля намагалася підготувати якомога більше
скатертин, рушників, бо це ж ознаки її заможності .
За призначенням, формою і декоративністю
найпоширенішими були скатертини для столу. Не
у всіх районах Закарпаття такі скатертини оздоблювалися вишивкою. Частіше це були ткані полотнища, що на кінцях мали переткані по основі смуги
(«партиці»). Давні вузькі скатертини гуцули і бойки називати «обрусом» чи «убрусом». Їх форми і
розміри відповідали формам столів: були довгими і
вузькими. Кінці скатертин звисали з країв столу.
Пізніше, коли в інтер’єрі житла з’явилися широкі
столи, довгі вузькі полотнища скатертин почали
зшивати мережками та прикрашати їх краї.
З поширенням технік вишивання гладдю, кількість вишиваних інтер’єрних тканин зростає. У
фондах регіонального музею «Лемківська садиба»
зберігається кілька скатертин початку XX ст., які по
периметру мають смуги рослинного поліхромного
орнаменту, вишитого гладдю, також тут виявлено
скатертини для накривання хліба («хлібовки»)
(рис. 2). Середина однієї з них оздоблена віночком
квіткового орнаменту. Часто все полотнище «хлібовок» вишивали смугами більш давніх геометричних і геометризованих орнаментальних мотивів.
Багато виглядають скатертини для накривання
пасхальних кошиків з села Зарічево, на яких геометризований і квітково-рослинний орнамент.
У вишивці скатертин Свалявського району на
початку XX ст. домінували ще традиційні геометричні і геометризовані орнаментальні мотиви. Пізніше тут поєднуються геометричні і квіткові мотиви або лише квітково-рослинні.
Скатертини («пулки») 30-40-х років XX ст. з с. Руські Комарівці звичайно вишивали технікою лічильної гладі, вишивку укладали з рослинних орнаментів. На початку XX ст. у побут місцевих селян входять вишивані скатертини для накривання пасхальних кошиків. Їх оздоблювали вирізуванням і мережкою. Композиція з мережаних квадратів, ромбів і трикутників прикрашала більшу частину полотнища, а всю скатертину по периметру – двійний
шов «на очка». Блідо-фіолетовий і білий колір мережки, вирізування та обшивний шов надавали виняткової вишуканості тканим скатертинам.
Святкові скатертини використовували для накривання стола в неділю, на свята та при гостинах.
У святкову вишиту скатертину для столу не витирали руки, обличчя, рот, бо можна накликати на себе лихо. Таке поводження свідчить, що настільні і
пасхальні скатертини виконували не лише естетичну і гігієнічну функції, а й вважались символами святості, оскільки їх не можна було оскверняти.
Рушники. Вишиті рушники почали з’являтися в
побуті селян на початку XX ст. Як і інші вишиті полотнища інтер’єного призначення, вони органічно
пов’язані з плануванням кімнати та загальним облаштуванням інтер’єру. В українців Закарпаття
існувало чимало приповідок про рушники. Бойки
рушниками не оздоблювали житлової кімнати, але
приповідали: «У коморі сволок – на нім рушників
сорок». Долиняни, в інтер’єрах житла яких тканих і
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вишиваних рушників було чимало, приповідали:
«Хата без рушників – що родина без дітей!»; «Рушник на кілочку – хата у віночку!» [4:374; 5:248]. На
початку XX ст. нижній край рушників-утираків
(«утирачів») інколи мав квітково-рослинний орнамент та був підрублений мережаним швом. Такі
рушники мали виключно практичне застосування.
Лише вишиті рушники чи інші вироби відзначаються як естетичним, так і утилітарним призначенням та об’єднуються у цілісну систему або ансамбль вишитих виробів.
У низинних територіях Закарпаття були поширені «грядкові рушники», які вивішувалися на жердину («грядку») і мали винятково декоративне
функціональне призначення. Зрідка їх використовували у новорічні свята та при виконанні певних
обрядів. Звичайно «грядкові рушники» ткали в
червоні чи бордові смуги. Лише з кінця XIX – початку XX ст. по тканих оздобах на грядкових рушниках
почали вишивати певний орнамент. Так, на грядкових рушниках з с. Дулово та с. Бедевля по витканих орнаментальних смугах вже вишивали великі
та малі ромби. У перші десятиріччя XX ст. з’являються повністю вишиті грядкові рушники. Чудовий
зразок такого рушника зберігається в регіональному музеї етнографії пониззя р. Тереблі. В основу
його оздоблення покладено три смути з п’яти ромбів, що відокремлені одна від одної стрічками S-подібних фігур. Вишивані грядкові рушники виконували таку ж функцію, як і ткані.
На початку XX ст. в околицях міст Ужгорода і
Мукачева входять в побут настінні вишивані рушники. Вони вишивались трьома широкими смугами
геометричним і геометризованим орнаментом та
знизу оздоблювались гачкованою мережкою. Такі
рушники виконували, безперечно, декоративну
роль.
У 20-30-і роки XX ст. під впливом міської вишивки та в результаті культурно-побутових контактів
з угорцями, словаками, чехами і німцями в середовищі українців-долинян набувають поширення настінні серветки, на яких вишивали сцени з народного побуту. Наприклад, на одній із настінних серветок с. Руська Мокра Тячівського p-ну вишито
сцену залицяння хлопця до дівчини, на другій –
жінку, яка порається біля плити, на третій – зображено накритий скатертиною стіл з глечиком посередині. На настінній серветці з районного краєзнавчого музею м. Сваляви зображено святого в
королівському вбранні та обрамленні завитків.
Серветка з с. Зарічева Перечинського p-ну оздоблена квітами та зооморфними зображеннями (рис.
3). Усі настінні серветки вишивали за контуром
малюнка технікою стібу («стеблового шва») чи
хрестиком. Силуетні зображення, зрозуміло, виконували виключно декоративну функцію.
Вишивка тканин постільного використання.
До тканин, якими застеляли ліжко, відносимо ліжники, покривала, простирадла, напірники («парнянки») і т. п. Їх поширення пов’язане з еволюцією
житла наприкінці XIX – на початку XX ст., в якому
одна з кімнат ставала вітальнею з святковим інте160

р’єром. У ній приймали гостей та проводили сімейні свята й обряди.
Вишивані постільні тканини в побут українцівдолинян Закарпаття увійшли лише після закінчення Першої світової війни. До того простирадла («верети») традиційно не вишивались, бо мали лише
гігієнічне призначення. Оздоблення вишивкою
змінило утилітарну функцію простирадл на декоративно-естетичну. Тому вишивку розміщували з
одного боку, на прошвах, які добре виділялися з-під
ковдри чи покривала («покровця», «коца»).
У рівнинних і передгірних районах Закарпаття
були поширені вишивані подушки («парни», «парнянки», «заголовники»). Звичайно, подушки були
лише в заможних селян, а незаможні – під голову
підкладали кожухи, гуні, ліжники, старий одяг і т. п.
[6:288]. Вишивання напірників («парнянок») набуло поширення разом з вишиванням простирадл.
Найбільшою декоративністю виділяються узорні поперечно-смугасті святкові напірники («парнянки»)
1920-1930-х років та післявоєнних 1940-1950-х рр.
Основна увага в їх оздобленні відводилась бічному
краю («чолу») виробу, де розташовували узорну
площину («забір»). Основу орнаменту складали геометричний, рослинний та геометризований рослинний мотиви. Збережені зразки вишитих стрічкових візерунків на «парнянках» першої половини
XX ст. свідчать про поширення цієї групи виробів
інтер’єрного призначення у передгірських та рівнинних районах Закарпаття. Натомість їх відсутність у гірських лемківських, бойківських, гуцульських селах засвідчує, що горизонтальний розвиток житла з виділенням світлиці на початок XX ст.
ще не завершився.
Найхарактернішими зразками є такі тканини
інтер’єрного призначення, які можемо бачити в убранстві інтер’єрів народного житла українців Закарпаття, що представлені в Закарпатському музеї
народної архітектури та побуту. Найвиразніше
ілюструє інтер’єрну вишивку Ужгородського району хата з с. Оріховиця. Інтер’єр кімнати не вирізняється барвистістю і багатством різноманітних тканин та вишитих виробів. В інтер’єрі кімнати з названого села можемо бачити вишиваний рушник
на колисці («гайтку»), скатертину на столі («обрус»), покривало на ліжку («плахту»). Простирадла
тут не вишиті. У колориті вишиваних речей домінує червоний колір. Скатертина на стіл ще зшита з
двох полотнищ, оздоблена лише по швах, а її кінці
парними смугами геометричного орнаменту вишиті червоними нитками
Для інтер’єру долинян Мукачівського району
характерними є міські запозичення. Про це свідчить інтер’єр хати з с. Ракошино. Тут стіл вже розміщено посеред кімнати. Вплив міської культури
відчутний тут і в оздобленні світлиці. Біля фасадної стіни, з двох боків кімнати, розташовані ліжка,
застелені покривалами («плахтами»), що прикрашені вишивкою та декоративним тканням. Глуху
стіну кімнати над ліжком прикривають вишиті
рушники («пулки»). Їх, бувало, дарували на пам’ять
про якусь важливу подію. Ліжка тут застеляли ви-
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шитими покривалами, а на них ставили вишивані
подушки.
У долинян Іршавського району (с. Довге) також
важливими складовими інтер’єру були жердина,
стіл, лавиця, постіль. Жердина («грядка») розміщувалась над ліжком, використовувалась для зберігання одягу, вишиваних рушників, скатертин, покривал. Вони були гордістю кожної господині чи
дівчини, а тому їх виставляли напоказ. Найчастіше
рушники і скатертини тут вишивали хрестиком, а
традиційно домінуючими кольорами були червоний в поєднанні з синім, жовтим та зеленим.
Долиняни Хустського району (с. Стеблівка) також мали грядку-жердину з вишитими та тканими
рушниками і вишитим одягом. Зазвичай на грядці
вивішували вишиті і ткані перебірні рушники. Інтер’єрні полотнища тут вишивали хрестиковою
технікою з використанням синіх, червоних, жовтих
та зелених ниток.
В інтер’єрі долинян Тячівського району (с. Бедевля) виділяються поліхромні вишивки рушників,
скатертин, подушок, верет і покривал. Для вишивок долинян пониззя р. Тересва характерним є домінування рослинного орнаменту та своєрідне поєднання кольорів.
Найпоширенішою типологічною групою святково-обрядових вишивок є вишивані рушники. Вони відігравали важливу роль у сімейному і громадському житті: були необхідним атрибутом при проведенні урочистих подій, зустрічі гостей, закладання житлових та громадських споруд, при народженні, хрещенні дитини, сватанні, у весільних та
похоронних обрядах. У народі збереглася віра у
життєдайну силу рушника-символу.
Українці Закарпаття вірили в сакральні та магічні властивості рушників. Недарма на рушниках
кінця XIX – початку XX ст. вишивали ромби, ружі,
квадрати, тобто мали місце космічні мотиви, котрі
дають життя, оберігають від злих сил. Мабуть, тому центральні кути хати та ікони оздоблювали вишитими рушниками. Так, у долинян басейну річки
Тересва в традиційному житлі вішали рушник у
кутку кімнати. Рушники на грядках у марамороських долинян межиріччя Тереблі-Ріки виконували
естетичну та оберегову функції. Рушники 20-30-х
років XX ст., вишивані квітково-рослинними орнаментами, теж виконували художньо-естетичну
функцію. Полотно на таких оглядових тканинах було вкрите вишитими горизонтальними стрічками
з геометризованих орнаментальних мотивів.
Через знайомство з традиційною орнаментикою, колоритом вишивки святкових рушників і
скатерок людина відчувала себе частиною (складовою) культурного простору свого етносу.
Вишивки на тканинах святково-обрядового призначення вирізняються продуманістю, конструктивністю. Візерунки розміщувалися на них в усталеному
порядку. У вишивці традиційних обрядових рушників переважно домінували стрічкові композиції. Вишивку весільних рушників розміщували по краях, бо
посередині рушник міг зав’язуватись та братись в руки. Візерунок найкраще було видно на його кінцях.

Вишивані рушники мали певне символічне значення: при сватанні ними пов’язували руки сватів,
при вінчанні молодят перев’язували рушником обрядовий калач («верченик»), стелили під ноги молодим, використовували під час ворожби. Святковий рушник, який клали у великодній кошик під
паску, коли несли до церкви святити, інколи стелили під породіллю, щоб легші були пологи [4:374]. З
народженням дитини також пов’язані довгі, понад
2 м, вишивані рушники для пеленання дитини
(«гайтки»), що в селах долини річок Тур’я і Уж побутували ще наприкінці XIX ст. Звичайно «гайтки»
вишивали поліхромними геометричними чи геометризованими смугами.
Домінував мотив хреста. Оскільки новонароджену дитину вперше пеленали у вишивану «гайтку», допускаємо, що вона виконувала оберегову
функцію.
Широко використовувались вишивані рушники
у весільних обрядах. У ряді сіл Мукачівщини, коли
молодята йшли вінчатися, несли крім, «верченика», прикрашений барвистими квітами рушник.
Його стелили під ноги молодим, коли ті ставали
перед священиком. На рушник ще ставили миску з
пшеницею, щоб «родина була багата паляницею». Біля хатнього порогу молодим знову стелили вишитий
рушник. Вони мали стати на нього і тільки так переступити поріг: хто перший з молодят ступить на рушник, той буде головою у сім’ї [4:279, 283].
Використання рушника у весільних і родильних
обрядах свідчить, що йому приписувались магічні
властивості. За народною уявою, такі рушники були посередниками між земним та потойбічним світом, в якому перебувають душі предків. Весільна
та поховальна обрядовість мають спільну основу,
бо вони пов’язані з переходом людини в інший
світ. Рушники є неодмінним атрибутом таких обрядів. Використовувався рушник і в поминальній обрядовості. Вивішений рушник на хресті є умилостивною жертвою, даром померлому родичу, від
якого живі сподівалися захисту й опіки [7:1].
Давнім орнаментом рушників був геометричний. Його підпорядковували тканим стрічкам, між
якими вишивали додаткові візерунки. Така основа
геометричного орнаменту рушників компонувалась з низки однакових, витягнутих у смугу ромбів.
Крім того, в окремих приміських селах рушники
вишивали рослинним орнаментом.
Висновки. Оздоблення вишивкою інтер’єрних
тканин, що набуло поширення у Закарпатті протягом першої половини XX ст. було характерне лише
для долинян рівнини і передгір’я та частково середньогір’я. У гуцулів і бойків вишивка на інтер’єрних таканинах не набула поширення. Оздоблення
вишивкою настінних рушників пов’язане з впливами міської моди та сусідніх етносів. У результаті
цих впливів у традиційно геометричну вишивку
долинян проникли рослинні орнаментальні мотиви, які часто домінували у вишивці на інтер’єрних
полотнах та сюжетні зображення побутового жанру. Важливу роль у сімейному і громадському житті українців Закарпаття відігравали оздоблені ви161

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

шивкою святкові та обрядові рушники. Вишиті
геометричним орнаментом рушники мали оберегове і соціальне значення, водночас вони виконували естетичну роль.
Загалом народна вишивка українців Закарпаття
мала різноманітне функціонатьне призначення.
Вишиваний одяг, рушники, скатертини серветки
оздоблювались, щоб надати їм святково-барвистого звучання і цим прикрасити побут та задовольнити естетичні потреби.
Виткані декоративними смугами інтер’єрні тканини з початку XX ст. почали доповнюватись вишивкою, протягом 20-40-х років XX ст. вишивка
святкових і обрядових тканин набула значного поширення у долинян. Оздоблені декоративними
смугами інтер’єрні тканини мали гігієнічне й декоративне призначення, а святково-обрядовим рушникам надавалось ще й оберегові, обрядові й магічні властивості.
Тканини інтер’єрного й святково-обрядового
призначення лише з перших десятиріч XX ст. почали оздоблювати вишивкою. Розвиток вишивки на
інтер’єрних тканинах відбувався значно пізніше за
одягову вишивку, що обумовлено побутуванням на
Закарпатті курного типу житла та традицією декорування скатертин тканими кольоровими сметами. Протягом першої половини XX ст. вишивка тканини набула значного поширення v долинян і лемків. Вишивкою геометризованими мотивами та натуралістичними букетами квітів, що вишивались
по периметру чи горизонтальними рядами оздоблювали скатертини, рушники та серветки. Вишиті
декоративними смугами тканини мали гігієнічне
та, що сягає часів Київської Русі, естетичне призначення, а грядковим і святково-обрядовим рушникам ще надавались оберегові, обрядові та магічні
властивості.
Традиційна народна вишивка українців Закарпаття пройшла складний і тривалий шлях свого
історичного розвитку. Вона тісно пов’язана з народним образним відчуттям і сприйняттям світу і
несе в собі високу естетику. Протягом другої половини XIX – першої половини XX ст. у традиційній
народній вишивці закарпатських українців відбулись помітні зміни, але вони не спричинили істотних трансформацій, акцентували на її естетичному
призначенні.
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Сопко О. І., Савчин С. І. Проект прикладного дослідження «Королевське Євангеліє 1401 р.». Факсимільне
видання рукописної пам’ятки Закарпаття. У проекті йдеться про відтворення рукопису «Королевське Євангеліє
1401 р.», у факсимільному виданні, однієї із найдавніших
датованих пам’яток Закарпаття. Ця наукова праця дасть
можливість доповнити мистецтвознавчу систематизацію
відомих творів, проаналізувати мистецькі позиції та писемну спадщину краю. Дослідження дозволить окреслити головні напрямки у сучасній художній освіті через певні історичні,
мовознавчі та мистецтвознавчі аспекти розвитку краю.
Ключові слова: Закарпаття, рукопис, Станіслав Граматик, проект, факсимільне видання, кафедра дизайну ЗХІ.
Сопко О. И., Савчук С. И. Проект прикладного исследования «Королевское Евангелие 1401 г.». Факсимильное издание рукописного памятника Закарпатья. В проекте
говорится о воссоздании рукописи «Королевское Евангелие 1401 г.», в факсимильном издании, одного из древнейших датированных памятников Закарпатья. Эта научная
работа даст возможность дополнить искусствоведческую
систематизацию известных произведений, проанализировать художественные позиции и письменное наследия края.
Ключевые слова: Закарпатье, рукопись, Станислав
Грамматик, проект, факсимильное издание, кафедра дизайна ЗХИ.
Sopko O., Savchyn S. The project of the manuscript «Korolevо Gospel 1401». The facsimile edition of one of the oldest dating monuments from Transcarpathia. The project refers to the reproduction of the manuscript «Korolevо Gospel
1401» in a facsimile edition, one of the oldest dating monuments
from Transcarpathian province. This scientific work will make it
possible to supplement the systematization of famous works of
art, to analyse artistic positions and the written heritage of the
region. This research will allow to outline the main trends in
modern art education at certain historical, linguistic and art
aspects of the region, adding new information on the history of
art and culture in Transcarpathia.
Keywords: Transcarpathia, manuscript, Stanislav Grammatic, project, a facsimile edition, design department of TIA.
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У 2011 р. на Закарпатті відзначили 610 років найдавнішій датованій рукописній пам’ятці «Королевське Євангеліє». Переписана пам'ятка Станіславом
Граматиком у 1401 р., в с. Королево, на Виноградівщині (Закарпатська обл.). Тоді ж відбулася науковопрактична конференція «Королевське Євангеліє – пам’ятка духовної культури Закарпаття» (м. Виноградів, 30 листопада 2011 р., палац Перені), на якій було
прийнято рішення: на підставі пункту № 8 ухвали, запропонувати відтворити макет Королівського Євангелія на базі кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту.
Постановка проблеми. З усіх ланок художньої
традиції згаданого регіону однією з найменш досліджених залишається рукописна спадщина – яскравий напрямок графічного мистецтва Закарпаття.
Звідси – необхідність здійснення спеціальних мистецтвознавчих досліджень та факсимільного видання, спрямованих на висвітлення традицій рукописної творчості. Творення й формування авторських набутків рукописної книги Закарпаття ХІV-ХV ст.
на традиціях східнo- і південнослов’янських культур, репрезентує персональну спадщину переписувача Станіслава Граматика. Отож тема дослідження є актуальною, потрібною для сучасної мистецтвознавчої теорії й практики. А продовження відповідних фахових досліджень може стати приводом
для використання цих матеріалів мистецтвознавцями, істориками, культурологами, філологами
при написанні узагальнюючих праць з історії українського мистецтва і культури, де ще вистачає «білих плям» та всіляких перекручень.
Актуальність даної праці полягає у тому, що досліджувана пам’ятка належить до небагатьох манускриптів поважної давнини, яка містить достатні
«вихідні реквізити»: назву книжки, місце її написання, час завершення праці над нею, ім’я автора-переписувача і т. д. Показово, що поряд з рисами, які притаманні українській рукописній книзі ХІV-ХV ст.
важливо визначити трансформоване зображення на
основі місцевих естетичних пріоритетів книжкової
форми. Дослідження рукописної пам’ятки в усіх складових наукової проблематики є актуальним для сучасного мистецтвознавства як важлива ланка культурно-мистецької скарбниці Закарпаття, а сучасний
стан цієї пам’ятки потребує необхідної реставрації.
Такою є пропозиція від Наукового національного
центру України Міністерства культури України. Проведення реставраційних робіт заплановано розпочати у 2015-2016 рр. З огляду на те, що рукопис перебуватиме у реставраційному центрі значний час,
представляти її може дане репринтне видання, для
подальшої дослідницької роботи. Фонди музею можуть надавати матеріали і електронного макету,
який уже розроблено на базі кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту. Завершилася
робота над виготовленням паперового сигнального
примірника як макету-оригіналу для подальшої роботи над факсимільним виданням книги.
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Вигляд оригіналу рукопису. Аркуш № 1.

Виклад основного матеріалу дослідження. З
історії рукопису відомо, що цю книгу знайшли без
попередньої інвентаризації, нічим не означену
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(пізніше № 68), під час формування каталогу бібліотеки Мукачівського монастиря в лютому 1951 р.
Книга була в поганому стані: ¾ сторінок пошкодила волога [5:392]. У 1960 р. її передано до фондів
Закарпатського обласного краєзнавчого музею.
Ця рукописна пам'ятка потребує багатоаспектного комплексного дослідження для висвітлення
історичних, культурно-мистецьких процесів. Зокрема, йдеться про осередки книгописання у Закарпатті кінця ХІV – початку ХV ст. Свідчення про
певну культурну тенденцію на території Закарпаття підтверджується оформленням рукописів ще
трьох датованих книг – Євангеліє апракос 1422 р.,
Мукачівський літопис, розпочатий 1458 р., Мінеєю
1500 р., а також гарно оздоблений недатований кодекс – Мукачівський Псалтир [2:63], який вчені відносять до початку ХV ст.
Дослідження цього проекту мають на меті з’ясувати особливості розвитку рукописного мистецтва Закарпаття в контексті українського та центральноєвропейського культурного життя, а також
спробувати розкрити особливості розвитку художньої форми, притаманної закарпатським художнім
осередкам на основі пануючих європейських ідей та
національної культурної традиції. Передбачається
показати вплив цих осередків на художні процеси
на територій сучасної Східної Словаччини, північносхідної Угорщини та північно-східної Румунії.
Зміст пам’ятки – Євангелія від Матвія, Марка,
Луки та Іоанна. За описом Королевське Євангеліє
переплетено та має оправу. Шкіра, що обтягнута на
дошках, має значні пошкодження. Фрагмент, що
був оздоблений тисненням й позолотою, залишився на першій частині дошки (розміром близько 25
см2). Розмір дощок: 210 мм × 285 мм, товщина дошки –110 мм. Корінець – 65 мм. Формат книжкового
блоку 205 мм × 265 мм. Вціліла частина залізної
фібули (застібки). До внутрішньої частини дощок
приклеєні шматки паперу без написів; видно проби ножем рівних ліній. Є нумерація зошитів, число
яких складає 22. Вони означені внизу сторінок
посередині слов’янськими літерами. Кожний зошит має 8 аркушів. У кінці додано ½ зошита, тобто
4 аркуші. Разом усіх сторінок 360. Деяких сторінок
не вистачає, наприклад перший зошит має 7 аркушів, нема 5-го та 6-го аркуша 18-го зошита (початок Євангелія від Іоанна). Папір рукопису блідносірий, досить щільний, гладкий, глянцевий. 4-й аркуш вклеєний пізніше з іншого паперу. Папір має
два різноманітні водяні знаки (філіграні): 1– дзвін і
2 – половина тулуба єдинорога [4:3-4].
За методикою та методологією дослідження, що
створюватиметься авторами у ході виконання проекту, ведеться системне вивчення об’єкта в контексті різних явищ та тенденцій, які мали найбільший вплив на його розвиток. Базовим методом у
дослідженні є мистецтвознавчий, який дає змогу
аналізувати художньо-пластичні особливості оформлення зразків рукопису та визначити спільні й відмінні стильові риси, притаманні творчій манері автора пам’ятки – Станіслава Граматика. Порівняльний та аналітичний методи дають змогу виділити
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характерні спільні й відмінні риси рукописних
книг Закарпаття, виявити моделі оформлення рукописів у творчій спадщині Станіслава Граматика
Синхронний та історико-діахронний методи дозволять з’ясувати фактори, які зумовлювали традиційні
та новітні риси в оформленні книги, визначити головні тенденції розвитку манускриптів Закарпаття
ХІV-ХІХ ст. в контексті історії української рукописної книги, а також виявити зміни, що вплинули на
їхню художню образність. Порівняльно-типологічний метод покликаний виявити ті явища, які мали
найбільший вплив на формування стилістики в
оформленні оздоб рукописів загалом.
За особливостями структури та складових
проведення досліджень враховувалися особливості книжкової структури, а також проводилася необхідна послідовність у відтворенні аркушів пам’ятки за відповідними завданнями, зокрема:
- отримати можливість здійснювати дослідження науковцям;
- необхідність створити точний макет-оригінал
для подальших досліджень;
- здійснення фотофіксації аркушів рукопису
для виготовлення електронного макету;
- конвертація у формат PSD для опрацювання;
- збереження копій як першоджерела (JPEG 300
dpi) для архіву фонду Закарпатського обласного
краєзнавчого музею й кафедри дизайну ЗХІ;
- корекція перспективи за допомогою комп’ютерного фоторедактора на заданому форматі;
- розробка таблиці параметрів рукописної смуги у розгортці з урахуванням розкладки полів;
- усунення дефектів методом комп’ютерної корекції;
- розташування сторінок на форматі з урахуванням максимального уникнення деформації
літер та ін. графічних елементів книги;
- очищення сторінок від зовнішнього фону;
- урахування особливостей пошкоджених аркушів з 1-ї по 20 сторінки;
- корекція тону зображення;
- доливання тла паперу в корінцевій частині;
- виготовлення паперових друкованих пробників для блоку книги;
- реконструкція оправи.
Робота над проектом проводилася за вищеперерахованими завданнями в три етапи з 2011 до 2015 рр.
 Перший етап – 2011-2013 рр. – опрацювання
оригіналу та виготовлення електронного макету з
науковим звітом та результатами відтворення оригіналів. Проводилася систематизація електронного макету. Викладачами кафедри Сопко О. І. та Савчин С. І.
велася науково-дослідна робота над оригіналом рукописного кодексу «Королевське Євангеліє 1401 р.»
на основі угоди, укладеної між Закарпатським обласним краєзнавчим музеєм, Управлінням культури
ОДА та Закарпатським художнім інститутом.
Упродовж 2012-2014 рр. розроблено макет-оригінал рукопису «Королевське Євангеліє 1401 р.» обсягом 360 сторінок. Відзнято та опрацьовано 180
розгортів рукописних аркушів пам’ятки, які згодом
переведено у комп’ютерну програму Photoshop. За-

вершено роботу над макетуванням сторінок. Проводилася підготовка до поліграфічного відтворення одного примірника рукопису. Електронний макет передано для дешифрування завідувачу відділу історії та граматики Інституту української мови
Національної академії наук України, члену-кореспонденту НАН України Василю Васильовичу Німчуку з метою підготовки матеріалів для факсимільного видання «Королевського Євангелія 1401 р.».

Робота над першим зошитом рукопису. Фонди
Закарпатського обласного краєзнавчого музею. 2013 рік.
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 Другий етап – 2014-2015 рр. – розробка додрукарських процесів репринтного видання для
двох паперових примірників. Підготовлено науковий звіт за другим етапом та результатами аналізу
зібраного матеріалу, публікації статей у фахових
виданнях за 2014-2015 рр. Завершено роботу макету для друкування книжкового блоку книги, через
складний технічний етап корекції перспективи. За
допомогою комп’ютерного фоторедактора кожна
сторінка укомпоновувалася на форматі, заданому у
таблиці параметрів рукописної смуги. Після цього
процес формування сторінок у розгортах, з урахуванням розкладки полів та направляючих (у мм).
Хоча параметри розкладки полів достатньо умовні,
через те що рукопис дуже пошкоджений. Також
розроблено проект реконструкції оправи візантійського типу, відповідного до рукописної пам’ятки
зазначеного періоду.
 Третій етап – 2015-2016 рр. – надрукувати
факсимільне видання з нагоди 615-ї річниці з часу
створення пам’ятки. Науковою новизною у виконанні проекту є те, що до дослідження рукопису задіяно: кафедру дизайну Закарпатського художнього інституту, Управління культури ЗОДА, Закарпатський краєзнавчий музей, Національну академію
наук України (Інститут української мови), кафедру
книжкової графіки та дизайну друкованої продукції Української академії друкарства. З метою докладно представити очікувані результати за попередніми описами теорій, концепцій, закономірностей та моделей, що доповнюватимуться авторами,
і враховуючи особливості здійснення відтворення
оригіналу, до проекту залучено фахівців, які вивчали й досліджували книгу упродовж багатьох років. Їхні наукові праці будуть опубліковані у додатку-збірнику до факсимільного видання. Це фахівці різних аспектів, які можуть відтворити найповнішу картину досліджуваної рукописної книги.
Серед них: Василь Васильович Німчук – мовознавець, завідувач відділу історії та граматики Інституту української мови Національної академії наук
України, член-кореспондент НАН України; Одарка
Іванівна Сопко – доцент, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну Закарпатського
художнього інституту; Йосип Васильович Кобаль –
кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Закарпатського краєзнавчого музею; Юлія Сергіївна Стемпіцька – мистецтвознавець, викладач
кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої
продукції Української академії друкарства та ін.
Така співпраця зумовила процес формування
фахового середовища у роботі над масштабним
видавничим проектом з відтворення та здійснення
накладу (100 пр.). Головним із завдань цієї співпраці є графічно точно відтворити оригінал рукопису, включаючи всі палеографічні особливості пам’ятки. Було видруковано 12 пробників з різних за
структурою та щільністю типів паперу. Найбільш
подібним до оригіналу виявився папір фінляндської фірми «Munken Pure».
Не менш важливим є збір матеріалу для публікацій у монографії-додатку наукових досліджень
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накладом 100 примірників. Проводиться робота
над науковим звітом за третім етапом та результатами аналізу. Підготовлено до друку статті у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном іноземними мовами, що сприятиме зростанню цитування
матеріалів науковців Закарпатського художнього
інституту, а також передбачається представити
наукові дослідження на міжнародних та вітчизняних конференціях.
За визначенням очікуваних результатів проекту
можуть бути науково обґрунтованими та доведеними закономірності, які є корисними методичними і технічними напрацюваннями, набутими на
основі практичного досвіду. Адже практичне значення роботи полягає в можливості використання
одержаних результатів у наукових дослідженнях з
українського мистецтвознавства та культурології,
при укладанні методичних посібників для практичних завдань, теоретичних викладів та курсових
робіт, у розробках навчальних програм для закладів мистецького спрямування. Не менш важлива
просвітницька діяльність, наприклад, формування
експозиції з історії розвитку рукописного книжкового мистецтва на Закарпатті.
Результати наукової та методичної роботи були
апробовані у виступах на міжнародних науковопрактичних конференціях; відбулася презентація
електронного макету, двох репринтних видань «Королевське Євангеліє 1401 р.» у м. Ужгород 18 серпня 2015 р. [3]; опубліковано близько 12-ти наукових статей у фахових виданнях; ведеться робота з
підготовки підручника на тему кириличного шрифтового мистецтва у співпраці з видавництвом «Ґражда», автори – О. Сопко, Н. Пономаренко, С. Савчин,
О. Кофель. Також результатом практичного впровадження цієї наукової роботи є пересувна виставка «Відтворення» – виконані копії аркушів «Королевського Євангелія» 1401 р., яку здійснили студенти 1 курсу графічного дизайну із дисципліни
«Шрифти та типографіка» (викл. Сопко О. І.). Проведено майстер-класи з ілюстрування та конструювання подібних за архітектонікою артбуків із
дисципліни «Архітектоніка книги».
Варто зауважити і про цінність результатів для
підготовки фахівців у системі освіти даної тематики, що беруть участь у виконанні проекту. Це науково-методичні завдання, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної діяльності.
На основі пропонованої теми здійснюється практична робота над опрацюванням матеріалів даного
рукопису викладачами на базі комп’ютерного класу та лабораторії кафедри дизайну ЗХІ.
Висновки і перспективи. Факсимільне видання рукописної пам’ятки 1401 р. класифікується як
вид особливих видань книжкового мистецтва. Вони не призначені для продажу, а швидше за все потраплять безпосередньо до музеїв, бібліотек, дослідників та колекціонерів.
Важливим у проекті є і те, що дослідження оригінальних рукописних зразків може сприяти розробці нових національно забарвлених кириличних
шрифтів, завдяки яким збережеться оригінальність
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книжної культури, що в умовах глобалізації набуває особливої актуальності для сучасного вітчизняного друкарства, а практична цінність очікуваних результатів є важливою для потреб розвитку
конкретної книжкової галузі. Дана розробка представляє велику цінність не тільки як твір книжкового мистецтва, а й як джерело з історії писемності
та мови, і посяде належне місце поряд з аналогами
факсимільних видань українських пам’яток, таких,
як Пересопницьке [6] та Луцьке Євангелія [1].

УДК 77.04(437.6)
Лукаш БАБКА,
директор Слов’янської бібліотеки
Національної бібліотеки Чеської Республіки,
м. Прага, Чехія
Гана ОПЛЕШТІЛОВА,
бібліотекар, спеціаліст відділення послуг
Слов’янської бібліотеки
Національної бібліотеки Чеської Республіки,
м. Прага, Чехія
ФОТОГРАФІЇ РУДОЛЬФА ГУЛЬКИ (1887-1961)
З ТЕМАТИКОЮ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ
У ПРАЗЬКІЙ СЛОВ’ЯНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ

Розробка макету-копії – 2015 р.
Таблиця параметрів рукописних смуг, укомпонованих
в розгортці. Розкладки полів та направляючих

Бабка Л., Оплештілова Г. Фотографії Рудольфа
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Рудольф Гулька у 1920-х рр. ХХ ст.
з книгою Ольги Кобилянської «Земля»,
яку пізніше перекладе чеською мовою

Постановка проблеми. У багатих фондах празької Слов’янської бібліотеки, публічної бібліотеки,
що спеціалізується на темі славістики1, знаходиться декілька колекцій, пов’язаних з регіоном Підкарпатської Русі.2 Крім книжкових і журнальних колекцій, йдеться передусім про збірку візуальних
матеріалів авторства чеського чиновника, перекладача української літератури і фотографа-аматора
Рудольфа Гульки (1887-1961). Після його смерті
Слов’янська бібліотека отримала колекцію майже
4400 фотографій і 128 фотоплівок, знятих протягом
двадцятих і на початку тридцятих років ХХ століття, які відтворюють життя декількох областей Карпатського регіону та інших частин Європи і Північної Африки. Переважна частина світлин у колекції
походить саме з регіону Підкарпатської Русі. Вся
1 Бібліотека була заснована у 1924 році під назвою
«Російська бібліотека міністерства закордонних справ Чехословацької Республіки». Її виникнення пов’язано з т. зв.
російською акцією – урядовою підтримкою російських,
українських та білоруських емігрантів. Наприкінці 20-х
років у бібліотеці відкривається відділення інших слов’янських народів. У 1958 р. Слов’янська бібліотека стала
частиною Національної бібліотеки Чеської Республіки. Її
фонд нараховує на сьогодні понад 800 000 одиниць книг
і періодичних видань, що робить з неї одну з найбільших
бібліотек, що спеціалізується на тематиці славістики.
Докладніше за посиланням: http://www.nkp. cz/slk
2 Підкарпатська Русь – чеська історична назва сьогоднішньої Закарпатської області, яка використовувалась,
зокрема у часи, коли Закарпаття було частиною Чехословаччини.
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колекція була впродовж останніх років каталогізована і зараз є доступна для дослідників. Окрім того,
регіон Підкарпатської Русі був представлений в
ілюстрованій чесько-англійській публікації «Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky» [Зниклий світ Підкарпатської Русі у фотографіях Рудольфа Гульки]. Частиною книги є також детальне дослідження життя і творчості Гульки [10]3.
Рудольф Гулька є не дуже відомою особистістю
чеської науки і культури.4 Але при цьому він належить до визначних перекладачів української літератури на чеську мову. Своєю працею він сприяв
розвитку чесько-українських культурних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Рудольф Гулька народився 15 листопада 1887 р. у
південночеському селі Ласеніце, що поблизу м. Їндржіхув Градець. Після закінчення місцевої школи
він продовжив навчання у гімназії: спочатку в м.
Їндржіхув Градець, потім – у м. Чеське Будєйовіце.
У 1909 р. успішно закінчив гімназію ім. Й. В. Їрсіка у
м. Чеське Будєйовіце. У 1911 р. Рудольф Гулька переїхав до Праги, де почав працювати у Центрі господарських товариств (Ústředí hospodářských společenstev), який потім було перейменовано на Центральне товариство господарських кооперативів
(Ústřední jednota hospodářských družstev). В цій
установі, що займалась координацією, підтримкою
та контролем діяльності господарських кооперативів, Гулька пропрацював все своє професійне життя. На пенсію він вийшов у середині 1940-х рр. Рудольф Гулька помер 18 вересня 1961 р. у Празі. Оскільки подружжя не мало дітей, він не залишив після себе жодного прямого наслідника, що, очевидно,
стало однією з причин, чому збірка світлин опинилась у власності Слов’янської бібліотеки.
На терени Підкарпатської Русі Гульку привела
його робота в Центральному товаристві господарських кооперативів. У 1921-1922, а потім у 19241925 рр. він обіймав посаду головного контролера
Центрального товариства у найсхіднішій частині
тодішньої Чехословаччини. Пізніше він ще декілька разів повертався туди як турист.
Окрім своєї професії і фотографування у вільний час, він займався перекладацькою діяльністю,
якій залишився вірним до кінця свого життя. Важко точно встановити обсяг його перекладацької діяльності. У фондах Слов’янської бібліотеки зберігся
власноручний список книжкових перекладів українських авторів, виданих після 1945 р., який включає 33 найменування.5 Загальна кількість є, напевно, набагато більшою, оскільки перші переклади
Рукописом цієї книги користувалась Магда Мушинка під час підготовки реферату для Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», що
відбулась у 2013 році [4].
4 На відміну від чеського середовища, де Гулька був
практично забутий, в українському друці вийшло декілька
менших текстів, присвячених його відношенню до української культури, а також перекладацькій діяльності. Однак жодний з текстів не згадує фотографії Гульки [1; 2].
5 Огляд перекладацької діяльності Рудольфа Гульки.
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, T-A 2376.
3
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Гулька почав публікувати ще у 1922 р. Гулька ознайомив чеських читачів з творами таких західноукраїнських авторів, як Гнат Хоткевич, Лесь Марович,
Василь Стефаник чи Марко Черемшина. З інших
варто згадати, наприклад, Івана Франка, Михайла
Коцюбинського, Ольгу Кобилянську та ін. Свої переклади Гулька публікував окремими книгами, а
також у періодичних виданнях. До того ж, з середини 1920-х рр. регулярно публікувався у тижневику
«Přástky» [Вечорниці], додатку газети «Zemědělské
družstevní listy» [газетa сільськогосподарських кооперативів], яку видавало Центральне товариство
господарських кооперативів. В редакції газети він
пропрацював низку років. На сторінках зазначених
періодичних видань Гулька публікував і свої фотографії. Варто наголосити, що не вдалось знайти достовірну інформацію про те, чи отримав Гулька
систематичну освіту в області перекладів або україністики. Українську мову він, очевидно, вивчив самостійно.1
Контакти Гульки з українською (зокрема. західноукраїнською та русинською) інтелігенцією можна відтворити на підставі збереженої кореспонденції. У Слов’янській бібліотеці знаходиться більше
380 листів, якими він обмінявся протягом кількох
десятиліть із сорок одним дописувачем.2 Найбільше листів (загалом 142) йому надіслав український
графік і художник, випускник Української студії
пластичного мистецтва у Празі Василь Касіян.3
Неможливо точно визначити, коли Гулька почав займатися фотографією, але якість збережених
матеріалів з першої половини 1920-х рр. свідчить,
що автор вже не був любителем-початківцем. Те,
що фотографування було для Гульки буквально
пристрастю, свідчить неймовірне багатство збереженої колекції. Можна припустити, що йдеться лише про частину архіву Гульки, оскільки збірка
включає, за винятками, роботи з першої половини
1920-х рр. Про фотографії, зроблені у попередні та
наступні роки, не збереглось ні однієї згадки, жодного документа. Що стосується географії знімків, з
колекції 4400 світлин4 – 1451 мають відношення
до регіону Підкарпатської Русі. Далі слідує Словаччина (особливо східна) – 1349 знімків. Моравію (пе-

редусім т. зв. Моравську Словаччину) ілюструє 627
фотографій, Чехію – 559. У меншій мірі задокументована Хорватія (162 світлини), Північна Африка
(133 фотографії), Італія (62) та Німеччина (8). У
папці «Різне», де знаходяться репродукції творів
мистецтва, архітектури і сімейних фотографій, знаходиться 41 документ.
Збірка включає в себе колоризовані, кольорові і
чорно-білі скляні діапозитиви, чорно-білі скляні і
плівкові негативи, плівки і надруковані листівки.
Звісно, частина світлин не найкращої якості, деякі
знімки нечіткі, інші невиразні або з невдалою композицією. Багато інших фотографій з погляду композиції та технічного виконання можна порівняти
з роботами професійних фотографів. З мистецької
точки зору найцікавішими є, безперечно, вручну
розмальовані скляні діапозитиви. Їхня надзвичайно ретельна колоризація є доказом майстерності і
ремісничого та мистецького таланту автора і його
уваги до деталей.5 Барви, які використовував Гулька (подібні на сучасні анілінові барви), дотепер
зберегли прозорість, чіткість і плавність кольорових відтінків. Гулька також організовував публічні
покази своїх фотографій, про що свідчить знімок
недатованого плакату, який запрошує на показ
«250 світлових картин» з Підкарпатської Русі.6

1 Якість його перекладів оцінив син українського письменника Василя Стефаника Семен Стефаник: «Я знаю настільки чеську мову, що повністю можу зрозуміти цю велику роботу, що ïï вимагав переклад з різних діялектів
украïнськоï мови. […] Це, що Вам вдалося в перекладі
зберегти надзвичайне багатство гуцульського діялекту
Черемшини вважаю дуже великим досягненням». (Лист
С. Стефаника до Р. Гульки від 25.06.1948 р. Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, T-A 77/401.)
2 Опис кореспонденції Гульки з представниками українського культурного життя, що знаходиться у фондах
Слов’янської бібліотеки, був опублікований у 1968 р. [11].
3 Про приятельські стосунки Касіяна і Гульки свідчить той факт, що після смерті Гульки Касіян опублікував єдиний відомий некролог Гульці [3].
4 У цю кількість не включені знімки 128 плівок, які
зараз досліджують працівники Слов’янської бібліотеки.
Проте вже відомо, що регіону Підкарпатської Русі стосується лише невелика частина кадрів.

5 Графічні здатності Гулька використовував також
виробляючи для Центрального товариства господарських кооперативів мапи. На жаль, жодну карту Гульки досі не вдалось знайти, єдиним доказом про його картографічні роботи є його власна згадка у листі, який у 1911
році надіслав своєму приятелю, чеському художнику і
графіку Їржі Галові: «Від управління я окрім тих речей,
що знаєш, отримав доручення намалювати ще 4 мапи і
знак кооперативу. Роботи вдосталь. Вже готові 16 малих,
3 великі і 2 мапи…» (Лист Рудольфа Гульки Яну Галові
від 15.7.1911 р. Приватний архів д-ра Єлени Галової.) Переклад з чеської мови.
6 Podkarpatská Rus, její krásy přírodní, život lidu a nejdůležitější otázky s doprovodem 250 světelných obrazů – přednese Rudolf Hůlka. [Підкарпатська Русь, краса її природи,
життя людей і найголовніші питання у супроводженні
250 світлових картин – виступить Рудольф Гулька.] Недатований плакат. Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, T-H-1-866. Опубліковано [10:29].

На ринку полотна в Ужгороді, 1921 р.
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Протягом останніх років вся колекція фотографій Гульки була відсортована, каталогізована і розміщена у спеціальні архівні упаковки. Головним
критерієм при сортуванні став регіон походження
даної світлини. Інвентарні списки всіх каталогізованих частин колекції будуть впродовж 2015 р. доступні у базі даних спеціальних колекцій Слов’янської бібліотеки за посиланням: http://sbirkysk.nkp.cz.
Якщо характеризувати збірку фотографій з Підкарпатської Русі, можна окреслити три тематичні
мотиви, які знімав Гулька:
1) природа і архітектура – природні краєвиди,
краєвиди з людськими осадами, міста, села,
церковна архітектура;
2) людина і її місце у суспільстві – сцени зі щоденного життя, робота, торгівля, мандрування, свята і церемонії, родинне життя, портрети і постаті у
народному вбранні;
3) народне мистецтво – хрести, вишивки, писанки.
Про те, що Рудольф Гулька досконало вивчив
терени Підкарпатської Русі під час своїх мандрів,
свідчить різноманітність місць, які йому вдалось
задокументувати – на фотографіях зображені практично всі області тодішньої Підкарпатської Русі.
Здається, що набагато більше ніж центральні райони, його цікавили віддалені місця, які зберегли
свою самобутність. Імовірно, Рудольф Гулька передчував майбутні незворотні зміни і необхідність
задокументувати традиційний уклад та звичаї. Лише деколи він фотографував блага цивілізації на
зразок сучасних будівель. Останні зустрічаються
на знімках переважно як частина панорам міст.
Гулька шукав краєвиди без людей, смерекові і букові ліси, ріки, гірські перевали, високі гори. Найближчою для нього була природа, де колись мешкали люди і намагались її змінити, надати їй, так
би мовити, людський відбиток. Декілька фотографій Рудольфа Гульки показують природу, на якій
позначилась Перша світова війна (траншеї, військовий цвинтар). Фотографував також найстаріші
пам’ятки архітектури – замки та їхні руїни. Часто
на фотографіях Гульки зустрічаються народні гуцульські будови, екстер’єри та інтер’єри дерев’яних зрубних церков.1
Цікавило його і життя людей, передусім у селах.
Рудольф Гулька робив портрети селян у їхньому
родинному середовищі – діти, які граються на дворі, бабуся, що піклується про онука, мати з дитиною чи прядильниця. Він знімав як окремих людей,
так і цілі родини, завдяки чому виникали виняткові портретні світлини. Фотографував людей під час
відпочинку і під час щоденних робіт, не забував і
про хвилини забав і релігійних свят. Гулька вибирав найрізноманітніші типи людей: з місцевих найДерев’яні карпатські церкви стали темою для серії
шістнадцяти листівок, які Гулька зробив у вигляді малюнків і видав власним коштом [6]. Всю серію можна
знайти у бібліотеці празького Музею декоративно-прикладного мистецтва. Негативи всіх листівок знаходяться
у колекції Слов’янської бібліотеки.
1
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більше вподобав словаків і бойків на заході країни,
на сході, у марамороській жупі, – гуцулів, яких знімав у групах і окремо, а також робив портрети. Часто йдеться про постановочні кадри осіб у народному вбранні, у родинному середовищі. Завдяки тому, що фотографії були підписані автором, стали
відомі імена низки «моделей», наприклад із с. Ясіня
– Олекса Басюк, родина Бондаруків, Василина Чуфищук, Василь Фукалюк, Анна Карабинюк Федорова, родина Клемпушів, Струтинських, Іван Туращук,
Анна Колбаснюк, Юра Струтинський, Міхал Струківський, Марика Манілець Онофрова, Марика Тулуйден Іванова, Микола Васильчук; Іван Вінтоник
із с. Ділове; із с. Кваси – Семен Дем’ян; з Рахова –
Анна Писарь, Юра Гребірчек та ін. У своїх подорожах фотограф зустрічався також з циганськими родинами, що мешкали у напівзруйнованих оселях на
околицях міст або сіл.2 На декількох знімках зображені представники чисельної на той час на теренах
Підкарпатської Русі єврейської общини.
Увага приділялась також життю пастухів на карпатських полонинах – Гулька фотографував отари
вівців на схилах і пастухів біля колиб. На півдні знімав роботу водяних млинів, переправу стад худоби
через Тису, плотарів, що сплавляли деревину по ріці. У містах ним фотографувались не тільки церкви
та монастирі й ужгородська синагога, але і людні
площі, ярмарки, крамнички, прості міщани. Не
залишились повз увагою ані технічні пам’ятки, якот промислові підприємства, шахти, залізничні
споруди, вузькоколійна лісова залізниця.
На багатьох фотографіях бачимо вироби народної творчості: гуцульські декоративні узори, вишивки, пасхальні крашанки, вироби з кераміки, дерев’яні
декоративні тарілки і келихи, хрести, скриньки тощо.

Цигани-ковалі, 1921 р.
2 Циганська (ромська) тематика у творчості Рудольфа Гульки, не дуже обширна за кількістю світлин, була
повністю представлена у невеликій публікації Александра Мушинки і авторів цього тексту [5].
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Рудольф Гулька на фото з 1921 року,
яке він сам назвав «У чересі».

Ясіня-Могелка, церковна процесія, 1921 р.

Висновки і перспективи. Важко оцінити значення колекції світлин Рудольфа Гульки для світової рутеністики. Підкарпатську Русь знімали протягом 1920-1930-х рр. кілька чеських фотографів –
як з мистецькою, так і документальною метою (документація народної та церковної архітектури), а
також журналістською та туристичною. У той же
час було видано декілька книг з фотографіями даного регіону, авторами були такі фотографи, як Бо-

гуміл Вавроушек (1875-1939) [12], етнограф Амалія
Кожмінова (1876-1951) [8] тощо. Сучасні дослідники знайомі, зокрема, з творчістю Флоріана Заплетала (1884-1969), архів світлин якого знаходиться
у професора Мікулаша Мушинки з м. Пряшів [7; 9].
Незважаючи на це, колекція Гульки виділяється. Вражає кількість розмальованих вручну світлин, такої кількості не було в жодній іншій збірці.
Важливим є також те, що Гулька, як і Заплетал,
працював у Підкарпатській Русі на самому початку
існування спільної чехословацької держави, коли
тільки формувались державні органи управління, і
їхній вплив на життя простих людей був мінімальним. Завдяки тому, що на своїх світлинах Рудольф
Гулька відобразив практично всю територію Підкарпатської Русі, він залишив нащадкам надзвичайно багату колекцію, на підставі якої можна
скласти більш-менш повне уявлення про тодішнє
життя місцевих жителів і стан країни. Світлини з
Підкарпатської Русі і східної Словаччини є для дослідників унікальними етнографічними матеріалами, що відкривають красу краєвидів, показують
зміни місцевості внаслідок людської діяльності,
різноманіття людських занять та традицій, мальовничість і суворість життя в карпатських містах, селах і хуторах.
І хоча не йдеться про унікальну світову колекцію, її каталогізація і публікація значною мірою позначиться на підвищенні якості досліджень, пов’язаних з тематикою Підкарпатської Русі (та інших
областей тодішньої Чехословаччини) у міжвоєнний період. Зрештою, подібних багатих, якісних і
доступних інформаційних джерел про Підкарпатську Русь є небагато.
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Постановка проблеми. Сучасна реклама є
продуктом культури та водночас її дзеркалом, що
відображає моральні норми і систему цінностей соціуму. Вона формує моду на певний стиль життя,
соціальну поведінку, принципи споживання тощо.
Тому реклама має не лише комерційну складову –
не менш важливою нині у житті суспільства є
культурологічна компонента реклами. Найскладнішим є питання співвідношення естетичних і комерційних чинників реклами, а також її вагомої виховної функції. Не є таємницею недостатній культурний рівень молоді. Експансія зарубіжної ідеології вже стала не тільки очевидною, але й загрозливою. Думки багатьох діячів освіти і культури свідчать про відсутність сформованості у сучасної молоді пошани до рідної культури та зацікавленості
до народного мистецтва, пряме наслідування незвичних для нас способу життя, моральних цінностей, образів і поведінки персонажів кіно та реклами. Відомий факт, що відсутність власної етнокультури і національних традицій у США, а замість
них – певні звички й уподобання різноетнічних переселенців призвели до того «сумарного продукту»
поп-культури, який культивується і насаджується
по всьому світу.
Варто акцентувати увагу й на актуальності вивчення естетичних аспектів рекламної графіки учнями загальноосвітніх і художніх шкіл та слухачами довузівської підготовки у рамках навчальних предметів
«Основи дизайну», «Композиція», «Основи графічного дизайну», «Історія мистецтв і дизайну» та ін. Головною метою цих тематичних занять мав би стати
розвиток художнього смаку, незалежно від того, буде
дитина у майбутньому дизайнером реклами чи ні, а
також ознайомлення з історією реклами, її функціями, розуміння доцільності використання національних мотивів у рекламі або її інтернаціональних рис,
негативності явища псевдонаціоналізації.
Нерозв’язаним питанням у сфері сучасної дизайн-освіти залишається відсутність інтегрованих
підходів до викладання фахових дисциплін. У деяких вишах України запроваджено спеціалізацію
«Графічний дизайн і реклама», проте аналіз навчального процесу дозволяє дійти висновку, що
«…і реклама» є у більшості випадків лише механічним доповненням. Найчастіше рекламна складова
відсутня: якщо навіть у навчальному плані й задекларовано дисципліну «Дизайн реклами» (як варіант «Розробка рекламної продукції»), то навчальні
завдання дублюють дисципліну «Проектування» –
розробку знака чи логотипа, плаката, буклету, дизайн упаковки тощо, та, як правило, лекційних годин не передбачено. Іноді частково до її складу
входять елементи рисунка, живопису, макетування, шрифту, комп’ютерних технологій, додрукарської підготовки чи основ поліграфії.
Якщо дизайн середовища включає дизайн інтер’єру, дизайн ландшафту, дизайн меблів як організацію предметно-просторової цілісної системи,
то графічний дизайн нині охоплює більш широкий
спектр проектної діяльності – фактично всі кольоро-графічні компоненти візуальних комунікацій
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(фірмові константи і носії фірмового стилю, промислову графіку, інфографіку, презентаційну графіку, рекламну продукцію, WEB-ресурси тощо).
Якщо розглядати дизайн як синтетичну дисципліну, то рекламний дизайн (або комунікативний, що частіше використовується в Європі, США,
Росії) як різновид графічного дизайну є ще більш
синтетичною та специфічною діяльністю, де більшою мірою задіяні маркетинг, соціологія, психологія реклами і культурологія. Тому все більш актуальною в навчальному процесі стає інтеграція графічного дизайну, реклами та маркетингу.
У сфері практичної підготовки дизайнерів-графіків в Україні виділяються Харківська державна
академія дизайну і мистецтв, Українська академія
друкарства (м. Львів), Львівська національна академія мистецтв, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ), Інститут
реклами (м. Київ).
Зв'язок роботи з науковими програмами. Тема виконується у рамках комплексних наукових
досліджень кафедри графічного дизайну і реклами
Інституту реклами «Дизайн і реклама в контексті
культури» та затверджена протоколом Вченої ради
№ 10 від 02.07.2011 р.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З
одного боку, можна зрозуміти нестачу викладачів
вищої кваліфікації з нового рекламного профілю у
художніх навчальних закладах, а з іншого – не можна виправдовувати принцип навчання, за яким «що
знає викладач, те й викладає». Мабуть, це спільна
проблема для України та Росії, тому російська науково-методична база важлива для українських викладачів, особливо варто виділити монографії та
навчальні посібники А. Дегтярьова [6], Л. Дмитрієвої [20], А. Костіної [9; 10], А. Лебедєва-Любимова
[11], Р. Мокшанцева [12], В. Музиканта [13], О. Павловської [15], Є. Песоцького [16], С. Проніна [18], А. Романова [21], О. Сальнікової [23], А. Ульяновського
[25], В. Ученової та Н. Старих [26], О. Феофанова [27],
а також відомого болгарського рекламіста Х. Кафтанджієва [8]. Психологію рекламного впливу докладно аналізує П. Власов [19]. Серед українських
видань, які найбільше відповідають сучасним вимогам, є підручник проф. Київського національного
торгово-економічного університету Є. Ромата «Реклама» [22], що має кілька перевидань; навчальний посібник А. Владимирської «Реклама» [5]; навчальний посібник проф. Української академії друкарства Б. Дурняка та А. Батюка «Розробка і дизайн
рекламних видань» [7], де розглядаються основні
питання рекламної діяльності, маркетингу і менеджменту.
Найвагомішим дослідженням соціокультурного
підходу до художньої діяльності є монографія
проф. Ю. Афанасьєва [3]. Р. Сапенько розглядає комунікативні, семіотичні та культурно-естетичні аспекти реклами [24].
Мета статті – визначити концептуальні підходи
до інтегрованої навчальної дисципліни «Дизайн
реклами» та її змістового наповнення для мистецьких вишів України.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Нині основною проблемою є якість професійної
підготовки дизайнерів для рекламної галузі у рамках існуючих навчальних планів. При 30-годинному тижневому навантаженні бакалаврату дуже складно ввести додатковий блок рекламних дисциплін
(не зважаючи на те, що в деяких вишах уже введено «Соціологію реклами», «Психологію реклами») і,
як наслідок, проблематично підготувати спеціаліста високого рівня для рекламного бізнесу.
Для комплексного дослідження візуальних рекламних комунікацій та запровадження його до навчального процесу авторами розроблено наступні
методологічні підходи:
1. Системно-структурний підхід уможливлює
дослідження рекламного дизайну як галузі діяльності і на рівні аналізу окремих чинників, і на рівні
їхнього синтезу.
2. Соціокультурний підхід до еволюції зображальних засобів рекламного інформування дозволить розуміти рекламну графіку як відображення
історичних, соціокультурних, економічних і навіть
політичних етапів розвитку суспільства. Реклама,
як і дизайн, завжди має ідеологічну платформу.
3. Рекламну графіку варто розглядати (та викладати відповідним чином) не лише як явище культури на рівні констатації факту або як створення
зовнішньо привабливого зображення, а як похідний продукт, обумовлений сукупністю цінностей і
норм конкретного історичного періоду певного
регіону, застосовуючи аксіологічний підхід.
4. Історико-мистецтвознавчий підхід має значення у розкритті вагомого впливу мистецьких
стилів на рекламну творчість.
5. Кольоро-графічний підхід необхідний для
аналізу композиційної (конструктивної і колористичної) організації рекламної площини.
Найближчою перспективою можна визначити
вивчення основ рекламної діяльності та маркетингу у рамках інтегрованої дисципліни «Дизайн реклами». Цікаво, що з 2009 року роботодавці Києва у
вакансіях перевагу надають дизайнерам-маркетологам, хоча жодний навчальний заклад поки що таких фахівців не готує. Якщо визначати професіоналізм дизайнера реклами з урахуванням вимог сучасного ринку, то автори статті виокремлюють три
важливі аспекти як базові компоненти: графічну
дизайн-підготовку, соціологічну та маркетингову
складові. При цьому необхідно зауважити, що без
соціологічного та маркетингового фундаменту дизайнер-графік може бути чудовим художникомграфіком, але не дизайнером реклами. Не існує готових рекламних ідей, якими намагаються привабити новачків у бізнесі – кожна рекламна ідея залежить від продукту і комплексу соціальних, економічних і культурних чинників, тобто його позиціонування на ринку. Розробити оригінальну та ефективну рекламу достатньо складно навіть для професіоналів, оскільки рекламне повідомлення має
бути кінцевим продуктом цілої низки досліджень.
Надзвичайно актуальними стають пошуки інноваційних педагогічних шляхів фахової підготовки у
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вищій школі через наявність дисбалансу між системою освіти та формою існування даної професії у
кризових умовах різних форм світового суспільства (економічної, соціальної, політичної, культурної), жорстокої конкуренції й активної стимуляції
збуту, бурхливого розвитку комп’ютерних технологій у виробництві, комерції та інформаційних системах. Прогностично це було зрозуміло авторам
окресленої концепції ще на початку 2000-х рр.,
проте практична реалізація нашого задуму з формування кваліфікації «дизайнер-маркетолог» розпочалася з 2006 р. на кафедрах графічного дизайну
і реклами Інституту реклами (завідувач кафедри –
проф. С. Прищенко) та Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (завідувач кафедри
– проф. Є. Антонович).
Розглядаючи зміст означеної навчальної дисципліни, не можна не наголосити на проблемі термінології. Автори статті неодноразово зустрічалися з вільним оперуванням фірмовими константами, неправильним або заплутаним трактуванням
багатьох понять, спрощено-механістичним перенесенням мистецьких стилів у галузь графічного дизайну («логотип виконаний у стилі хай-теку»,
«знак має стиль авангарду»), відсутністю чіткого
визначення поняття «стилістика» та його складових, надмірною кількістю англомовних термінів і
на рівні робочих програм, і на рівні формулювання
навчальних завдань, і на рівні спілкування з колегами, і при аналізі публікацій. Наприклад, поширюються такі неправильні терміни штучного походження, як «дизайн нігтів», «сакральний дизайн»,
«оформлювальний дизайн», «комерційний дизайнер», «графічний логотип», «друкований логотип»,
«символьний логотип» (тут можна припустити, що
йдеться про комбінований логотип, який складається зі шрифтового напису та графічного зображення), «дизайнознавство» (варто зазначити, що
науковим дослідженням різних аспектів дизайн-діяльності займається «технічна естетика», яка є теорією та методологією дизайну, а методологія і передбачає аналітично-дослідницьку роботу).
Найбільш суперечливим питанням є поняття
«креатив». З’явилася маса термінів, що викликають сумніви: креативний дизайн, креатив у дизайні, креативний дизайнер, креативний підхід та ін.
При цьому всі, хто їх вживають, не заперечують синонімічності понять «креатив – творчість», але категорично розмежовують застосування поняття
«креатив» лише для реклами та дизайну, а «творчість» – виключно для мистецтва. Дизайнер, рекламіст, художник не може бути не творчим, не креативним, тоді це просто виконавець, ремісник,
учень (підмайстер, як казали раніше), макетник.
Однак креативність, яка зрозуміла лише рекламісту, відверта вульгарність чи епатаж – не самоціль у
рекламі. Такого роду «креативщики» забувають
елементарну істину, що головна мета реклами –
продати споживачу товар або послугу.
Аналіз світових тенденцій розвитку ринку, масштабної кризи надвиробництва кінця ХХ – першого
десятиріччя ХХІ ст., глобальної рекламної атаки,
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психологічних маніпуляцій свідомістю цільових
груп, кітчу у масовій культурі виявив, що переважна частина реклами негативно сприймається суспільством, «рекламний шум» досяг своєї критичної
межі.
Висновки і перспективи. На основі проведеної
аналітично-дослідницької роботи автори концепції дійшли певних висновків:
 виявлено недостатній рівень професійної підготовки дизайнерів для рекламної галузі;
 для комплексного дослідження візуальних рекламних комунікацій із метою подальшого запровадження їх у дизайн-освіту було обрано наступні
методологічні підходи: системно-структурний, соціокультурний, аксіологічний, історико-мистецтвознавчий, кольоро-графічний;
 розроблено стратегію розвитку, визначено
змістове наповнення навчальної дисципліни «Дизайн реклами» як інтеграції графічного дизайну,
реклами та маркетингу у системі вищої мистецької
освіти в умовах модернізації, а також базові компоненти професійної підготовки дизайнера реклами
з урахуванням вимог сучасного ринку;
 інтегровану навчальну дисципліну «Дизайн
реклами» доцільно запровадити й на рівні другої
вищої освіти, курсах підвищення кваліфікації фахівців, у докторантурі на здобуття наукових ступенів у галузі дизайну та реклами.
Найближчим часом уже потрібна переорієнтація на більш тонкі підходи до споживача: більш індивідуальні, більш коректні, більш естетичні. Відтак, викладачі мистецьких вишів мають найскладніше завдання – в стислий термін надати студентам необхідні знання для професійної і конкурентоспроможної роботи в індустрії реклами. Проектну та науково-дослідну роботу студентів варто спрямувати на визначення стилістичних тенденцій розвитку рекламного дизайну та пошуки національного стилю української реклами, і зокрема, на розробку рекламних концепцій та елементів дизайну,
які б відповідали регіональним особливостям.
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Наталія Ребрик. Війна як злочин і війна як Чин:
поеми Петра Скунця «Розп’яття», Дмитра Кременя
«Меморандум Гернштейна» та «Вірші з війни» Бориса
Гуменюка. Говорячи про актуалізацію воєнних буднів, звеличення героїв-фронтовиків у поетичних творах Петра
Скунця, Дмитра Кременя та Бориса Гуменюка. автор спостерігає своєрідний ренесанс міфу, відродження певних міфологічних уявлень, переплетених з історичними фактами,
яким надано нового звучання. Тема війни у творчості представників трьох різних поколінь має однаково глибоке філософське осмислення. Автор робить акцент на важливості
мілітарного досвіду і міфу для утвердження національних
пріоритетів у глобалізованому світі.
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как Действие: поэмы Петра Скунца «Распятие», Дмитрия Кременя «Меморандум Гернштейна» и «Стихи с
войны» Бориса Гуменюка. Говоря об актуализации военных будней, вознесении героев-фронтовиков в поэтических произведениях Петра Скунца, Дмитрия Кременя и
Бориса Гуменюка, автор исследует своеобразный ренессанс
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Слова набубнявілі кров’ю…
Борис Гуменюк
Постановка проблеми. Кажуть, що коли стріляють гармати, музи мовчать... Коли стріляють гармати, музи знаходять набубнявілі кров’ю слова, щоб
вони зосталися пам’яттю, щоб вони запали глибоко
в людські серця і заставили людські голови думати
про мир. Війна як злочин і війна як Чин. Прослідкуємо за її художнім втіленням у творчості Петра
Скунця, Дмитра Кременя та Бориса Гуменюка.
Виклад основного матнріалу. Для Закарпаття
(його громадського, культурного, літературного
життя) ім’я Петра Скунця займає окреме, почесне,
величне місце в поезії, публіцистиці, літературознавстві. Говорячи про актуалізацію воєнних буднів, звеличення героїв-фронтовиків у поетичних
творах Петра Скунця, спостерігаємо своєрідний
ренесанс міфу, відродження певних міфологічних
уявлень, переплетених з історичними фактами,
яким надано нового звучання. Для аналізу обрано
поему «Розп’яття» (1971), присвячену пам’яті Івана
Кубинця, поему, що була пущена «під ніж» всім тиражем як ідейно шкідлива. Невелику частину з накладу все-таки було врятовано (поцуплено водієм
машини, яка вивозила примірники з видавництва).
Фронтовий розвідник Іван Кубинець (6 липня 1922
– 18 квітня 1945), підпільник Дмитро Вакаров (3 листопада 1920 – 7 березня 1945), диверсант Олекса
Борканюк (11 січня 1901 – 3 жовтня 1942), танкіст
Степан Вайда (17 січня 1922 – 6 квітня 1945) – закарпатці, чиї імена найчіпкіше пов’язані з перемогою над нацизмом. Звичайно, за радянською шкалою ідеологічних цінностей. Поки що не виходитимемо поза це окреслення, в якому, звичайно, не могло бути місця героям ані Карпатської України, ані
українського націоналістичного підпілля й УПА, ні
Волошину, ні Блестіву, ні Ірлявському. Але й про
згаданих вище знаємо не так вже й багато. Більшість відомостей оповита міфологізованими сюжетами, про достовірність яких не можемо нічого
стверджувати. Відомо, що Івана Кубинця вважають
героєм Чехословаччини; зі Степаном Вайдою пов’язане створення «Карпатської Січі» − озброєних загонів українців Закарпаття, що прийняли на себе
удар угорських військ в березні 1939 року; Олекса
Борканюк ‒ національний герой-комуніст, а про
гімназиста Дмитра Вакарова розповідав колись Кирило Галас, зовсім його не героїзуючи.
Поет наголошує на проблемі конфлікту між людиною і суспільством, точніше між громадянином і
державою, і це наголошення постало, на нашу думку, із реалій того часу ‒ знайомство Петра Скунця з
визначальними постатями, які мали сміливість і
сили чинити опір системі (В. Чорноволом, М. Руденком). Текст просякнутий алюзіями, натяками, а
подекуди і прямими відсиланнями до політичної
ситуації, що склалася у той час в країні навколо
трьох Іванів (І. Чендея, І. Світличного, І. Дзюби).
Очевидно, що присвята поеми «Розп’яття» саме
Івану Кубинцю не випадкова.
Написана 1971-го року поема Петра Скунця
«Розп’яття», стала таким собі імпульсом до пробу176

дження «непохитної віри в своє діяння», як пише в
рецензії на поему Микола Нагнибіда. Така віра на
той час була не те що потрібною для будь-кого, хто
хотів займатися єдино можливою справою служіння не партії, не системі, а собі самому, − та віра була
просто необхідністю, невід’ємною необхідністю.
Упродовж дванадцяти по-філософськи осмислених
сюжетів у поемі «Розп’яття» ідеться про трагічну
загибель юнака.
Авторські думки снують навколо символічного
образу явора − живого, котрий безстрашно проривається увись, і уречевленого в колиску, флояру,
хрест, ворота, труну: «На вітрові ярім, / на вітрові
дикім / помірявся явір /із небом великим. / І вдарила в явір / нічна блискавиця. / Не збудеш ударів,
/ якщо не схилився» [6:45]; «Може, був ти явором, і тебе зломили, / і ти мав лежати з іншими уряд» [6:60].
Явір у міфах слов’ян виступає як одне із першодерев. Він є символом чоловіка взагалі і молодого
парубка зокрема. Стояння явора над водою, схиляння його, так само як інших дерев, є символом
журби, суму. Також явір позначає безсмертя. Звідси
і традиція садити його на могилах. Тесання яворів символізує плітки, брехню (це властиве взагалі
паданню, літанню трісок від рубаного дерева) [9].
В аналізованій поемі Петро Скунць використав образ явора, у якому розкрив міфологему героя, його
роль, завдання та покликання перед народом та
самим собою.
Поема присвячена цілком реальній особі − Івану
Кубинцю. Хто він? Воїн-доброволець, що був тільки
нашим земляком, а нині належить усій Землі, народний герой Чехословаччини, розіп’ятий фашистами, чи, може, за тим Кубинцем ховається якийсь
інший Іван? На це питання відповісти не так важко.
Василь Моринець припускає, що «поема насправді
адресувалася іншій особі, сучаснику Петра Скунця,
взятого владою на тортури за ідейну боротьбу в
ім’я національного відродження України» [4:6-26]
(тобто йдеться про Івана Дзюбу). Ще одним «Іваном Кубинцем» може бути Іван Чендей, як вважає
дослідник творчості Петра Скунця Василь Басараб.
У «Розп’ятті» голос героя-об’єкта практично відсутній, його повністю замінює ліричний герой-наратор, який фактично опиняється в центрі подій.
Тому слова поеми стосуються не якогось конкретного випадку під час Другої світової війни, а більше
вони промовляють з уст пізніших «кубинців»: і
Дзюби, і Чендея, і ще не одного «розіп’ятого» стосуватимуться, на жаль... Скунцевих «кубинців» впізнали відразу. І на зборі обкому Компартії України
виноситься таємна постанова «Про серйозні ідейно-політичні помилки в книжках “Подражание театру” Фелікса Кривіна та “Розп’яття” Петра Скунця,
випущених видавництвом “Карпати”». Книжкам
було приписано «ідейно-політичну невиразність,
відхід від ленінських принципів партійності літератури», де «високохудожнє, політично гостре й філософськи чітке втілення антифашистської теми
підмінено твердженнями, поданими з позиції абстрактного гуманізму»... Рішенням ЦК Компартії
України видання було заборонене, а тираж знище-
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но. Іван Кубинець постає перед читачем передовсім тією силою протистояння, в результаті якої
твориться народ. Такими кубинцями для українського народу були і Дзюба, і Чендей. Тому не дивно, що представники Компартії пустили «під ніж»
поему про Івана-свободолюба. Поема є окрасою літературного доробку Шевченківського лауреата
Петра Скунця.
Петро Скунць хотів бути Одним. Яким за всіма
уявленнями і повинен бути герой. Він ним є. Трагічні календарі автора і ліричного героя наклалися, а
число 21 для обох є символічним збігом. Стільки
П. Скунць не дожив до шістдесят п’ятого дня народження, а двадцятитрирічний І. Кубинець − до перемоги над нацизмом.
Антифашистська поема «Меморандум Герштейна» Дмитра Кременя ‒ поема-звинувачення, поемаінвектива. В її основу покладена справжня історія ‒
повчальна і трагічна ‒ про Курта Герштейна, який
пішов служити у війська СС з однією метою: викрити перед людством страшні злочини нацизму.
22 червня 2014 року для нього розпочалася ще
одна війна: в добровольчому батальйоні «Азов».
Душа поета стиснулася від болю, коли загинули
молоді хлопці під Волновахою, стиснулася до таких
масштабів, що могла пропхатися крізь вушко голки, а серце стало таким великим і так шалено пульсувало кров’ю, що поет взяв власну рушницю і пішов на війну… Так, як колись Сент-Екзюпері сів за
кермо літака, Шандор Петефі ринув у бій із військами російської армії, Байрон поквапився на допомогу грекам. А український поет Борис Гуменюк –
визволяти від російських зайд рідну Батьківщину.
«Пішов на війну не поет. Пішов чоловік. Пішов українець, – пояснив він в одному зі своїх інтерв’ю, –
“бо поетом можеш ти не бути”, як відомо, “а громадянином бути зобов’язаний”»… Чоловік або народжується чоловіком, або не народжується взагалі. І
якщо ти – чоловік, і на твою країну напали, то, незалежно від того, ким ти є – батьком, менеджером,
міністром чи письменником – все це стає абсолютно другорядним. Ти повинен взяти зброю і піти
обороняти свою країну. Так, як можеш. І бути корисним своїй країні там, де можеш принести користь. Тому абсолютно жодного немає значення,
ким ти був і чим займався до війни. Зараз країні потрібні солдати, і, якщо ти можеш, то повинен тим
солдатом стати…» Це слова його, Бориса Гуменюка
– воїна-добровольця, для якого війна стала Чином,
справою Честі, смислом Життя. «Я готовий загинути
сам і вбити стільки ворогів, скільки потрібно, – пояснює солдат, – щоби мою справу не продовжували
мої діти. Якщо ми підемо з цього поля бою, рятуючи
власні шкури, то на це поле бою повернуться наші
діти, і вони будуть гинути. Тому я буду тут стояти,
скільки буде потрібно… А у мене нема іншого вибору… Його в принципі не існує… Якщо ми припинимо
цю війну зараз, як воно є, все, нас не існує…»
Борис Борисович Гуменюк – український поет, прозаїк, військовик, автор проекту «Українські
книги – українським тюрмам», координатор проекту «Інша література», член Національної спілки пись-

менників України – народився 30 січня 1965 року в
селі Острів під Тернополем. Журналіст за фахом.
1990 р. – побрався з літераторкою Марією Куземко.
1993 р. – вийшла книжка віршів «Спосіб захисту», займається бізнесом.
З 1997 до 1999 рр. – провів два роки в київському
СІЗО «на Лук’янівці», за «економічний злочин», виправданий за рішенням суду.
2005 р. – видав роман про тюрму «Лук’янівка».
2006 р. – прийняли до Національної спілки письменників України.
2007 р. – на Львівському форумі видавців презентував роман «Острів».
2009 р. – повість «Та, що прибула з неба».
2014 р. – «Вірші з війни».
Має двох доньок. Живе в Києві.
30 листопада 2013 року був серед тих, хто зібралися на Михайлівській площі в Києві. Наступного
дня серед перших був побитий «Беркутом» у Будинку письменників та згодом 19 січня і 18 лютого
на вулиці Грушевського.
13 березня 2014 поставив свій підпис під «Заявою
від діячів культури України до творчої спільноти
світу», у зв’язку із російською агресією в Україні.
22 червня 2014 року приєднався до спецбатальйону МВС України «Азов» та відправився в зону бойових дій на схід України.
З кінця липня 2014 р. – заступник командира «Батальйону ОУН».
«Мені не потрібен статус учасника бойових дій,
зарплата і добавки до пенсії. Я їду за покликом,
власним коштом, своїм авто, на повному самозабезпеченні. Доведеться купляти автомат – куплю,
зможу придбати танк – куплю собі танк. Років 20
нікого не боюся. Хочу прислужитися своїй країні»,
– сказав він.
Письменник повідомив про плани написати твір
на основі власного досвіду участі в АТО, а також пообіцяв регулярно писати репортажі: «Відписуватиму по два репортажі щодня – вранці й увечері. Багато друзів зараз телефонують: “Дивись, не проґав,
це ж безцінний матеріал”. Якщо культура відгукується на події в країні, це нормально. На Грушевського мольберти стояли – тут дим і постріли, а художник то малює», – зазначив він.
І дотримує свого слова: пише щодня, пише чесно про все і всіх, пише з болем і любов’ю: «Прикро,
дуже прикро, що ця війна зачепила наших дітей. Прикро, що шести-семирічна дитина замість
того, щоб намалювати тата, маму, хатку, малює танк,
солдата, бажає йому перемогти і вижити. Обов’язково, дитинко. Ми обов’язково переможемо. І ми
обов’язково виживемо…»; або «Війна, друзі, то така
пекельна штука, в якій згорає все: цегла, бетон,
скло, метал, книги, дерева, тварини, птахи, села,
міста, ілюзії, нереалізовані амбіції, долі, імперії,
країни, народи і люди. Головним чином люди...»;
або ще: «Минулої ночі посікло осколками наших
побратимів, бійців «Батальйону ОУН», Чуба і Хана.
Доправили їх в лікарню Червоноармійська. Тамтешні лікарі повиймали з хлопців залізяччя. Живі.
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Майже здорові. Телефонують. Скучили, – кажуть, –
за вами…»; «Завжди напружуємося, коли близько
18.00 (і так – щодня) з’являється покриття, починає працювати інтернет і всі мобільні оператори.
Про що це свідчить? Що тварюки впритул підійшли
до наших позицій, підсилили сигнал, а, отже, зараз
почнеться атака. Начхали ми на їхні атаки, скажу
м’яко. Зате є можливість вийти в ефір, сказати вам,
що ми вас любимо, що ми живі, що ми нікуди не
збираємося відступати. А ви ще раз подивіться, які
ми красені…» І маса світлин…
Письмо Бориса Гуменюка небагатослівне, чесне,
різке, подекуди брутальне і надривне, а загалом –
наболіле. Перша його поетична книжка вийшла
1993-го. 21 рік він не писав поезію і ніколи не думав, що до цієї справи повернеться. Певно, як у Стефаника, війна спричинилася до навернення писати
вірші. Порівняння з Василем Стефаником не випадкове: нова поетична збірка «Вірші з війни» – за змістом новели, тому що це історії з реального життя, і
є потреба з кимось ними поділитися. У них існує не
якийсь ліричний герой чи прототип, а безпосередньо конкретна людина, про яку йде мова. Форма –
верліброва, новели-верлібри, новітній ліро-епос, як
козацькі думи, розлогі і героїчні, як «Про Ігорів похід» – «золоте слово зі сльозами змішане», як Стефаниківські імпресії – «сильно і страшно»…
18 жовтня 2014 року в Національній спілці письменників України відбулася презентація поетичної
збірки Бориса Гуменюка «Вірші з війни». Він спізнився на неї на годину і пояснив це просто: «У нас о
8-й ранку був бій, а потім десь до 10-ї наші позиції
накривали мінометами. Це така зараза: не можеш
відстрілюватися, коли летить міна, бо б’ють здалеку, треба пересидіти в окопах, бліндажах. Сьогодні
били з великокаліберних мінометів – якщо ти не
на позиції і не в окопі, найкраще знайти схованку
десь у підвалі. А щоб сісти в авто і їхати, не було й
мови. Як тільки виникла пауза, втомилися по нас
стріляти, я вирушив до вас».
Із села Піски неподалік донецького аеропорту,
де розташований добровольчий батальйон «ОУН»,
заступник його командира Борис Гуменюк приїхав
тоді до Києва не тільки на автограф-сесію з читачами, а й у військових справах. Хоч, власне, і його книга
«Вірші з війни» причетна до цих справ не лише за
змістом. Ці поезії спершу з’явилися у Фейсбуці, завсідники якого й зібрали кошти на видання збірки,
а її тираж за три дні розкупили на Львівському форумі видавців. Із «львівських» грошей частина пішла для наступного накладу, а решта – на потреби
батальйону «ОУН», і так буде й надалі. Хто б подумав,
що знана ще зі школи парадигма «слово – зброя», про
яку мовилося у контексті української класики, вивчаючи творчість Лесі Українки, колись стосуватиметься
віршів твого сучасника – Бориса Гуменюка і настільки в прямому значенні, а вірші й справді перековуються на зброю…
Подякуймо сьогодні Гуменюку за щастя щодня
закохуватися у свій народ, хоч це закохання – з нестерпним болем прощань із найкращими й найсвітлішими… Для означення українського патріо178

тизму й героїки замала земна шкала. Нині час найвищої поезії вчинків за найжорстокіших і найпідліших випробувань, а де знайти гідні цим вчинкам
співвітчизників слова, які проймають душу й очищують її так само? Вони у «Віршах з війни» Бориса
Гуменюка, якого називають чоловіком із джеклондонівською долею.
Відомий поет-дисидент Ігор Калинець на зустрічі з Борисом Гуменюком, що відбулась у рамках
цьогорічного Львівського «Книжкового форуму»
зауважив: «Місяць тому я ще не знав, хто такий Борис Гуменюк. Проте, розгорнувши нещодавно газету «Літературна Україна» і побачивши на двох розворотах його вірші, був ошелешений. Я не міг спокійно їх читати. Стільки болю і правди в цих рядках! Стільки таланту! Два розвороти у «Літературній Україні» – це пріоритет іменитих авторів, живих класиків… Це дійсно той автор, ті твори і та
правда, які повинні бути оцінені Нобелівським комітетом…»
«Стара шовковиця під Маріуполем…» – розгорнута метафора в стилі Івана Драча. Дійсно сторічне
дерево… Галаслива, зовні безтурботна ватага хлопчаків довкола нього скаче, зриваючи солодкі ягоди,
регочеться і обмащується нектаром, залізає на саменький вершечок, стаючи одне одному на плечі…
А в траві під деревом – акуратно складені «РПГ, кулемет, автомати, СВД, каски, бронежилети…» Та
мить фронтового щастя брутально переривається
чотирма мінометами: хлопчаки в секунду «покидають стару шовковицю ні в сих ні в тих кружляти в
танці», а самі перетворюються на суворих воїнів,
Щоб вже третьої миті розчинитись там
де до неба кричала земля
І небо здригалось за обрієм
залишилась стара шовковиця сама
стоїть край битого шляху виглядає своїх хлопчиків
ніхто до неї не приходить
ніхто не рве її перестиглих ягід
які осипаються додолу
і розтікаються наче криваві сльози
там де лежали РПГ кулемет
автомати СВД каски бронежилети
поволі почала підніматися приталована трава
тільки гілля пам’ятає їхні руки
тільки стара порепана кора пам’ятає
їхні босі ноги
а коли на небі сходить місяць
стара шовковиця стає навшпиньки наче дівчина
тягнеться до неба головою
намагається заглянути за небокрай
чомусь так самотньо і тривожно їй
де ви хлопці?
А хлопці несли бойове чергування – прикривали
фланг армійців з боку моря. Безвусий воїн патрулював приватний сектор, коли пролунав постріл.
Бійця повело у різні боки –
і він тихо приліг на землю, наче перепочити…
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В кишенях заплямованого кров’ю одягу,
який довелося розрізати ножем,
щоб швидко добратися до рани
і зупинити кровотечу,
поряд з дрібними грошима, пластмасовою вервицею
і пластмасовим Ісусом
знайшли оцей списаний аркуш.
Я не знаю імені цього чоловіка, навіть не знаю,
скільки йому років.
Цей списаний аркуш з кишені пораненого бійця –
можливо, його перша літературна спроба,
можливо, у майбутньому великого поета
(тільки б залишився живий!) –
розірвав мені душу. То нехай і вам розірве.
Абсолютна стриманість, відсутність будь-якої образності, ніякої лірики – лише гола правда. І далі автор на повному контрасті як інтертекст подає справді дивовижної щирості й сили текст:
Ми лежали в холодній землі
Ми сто років сиділи у схроні
Я пропав би в цій повній імлі
Якби не твої долоні
Ми забули свої голоси
Ми ставали схожі на тишу
Я щоночі у бога просив
Щоб мене не залишив
Ми були глухі і німі
Якби не твої губи
Які у цій повній пітьмі
Шепотіли мені «любий»
Я дивився в очі землі
В її чорне люстерце
Я вже бачив там свою смерть
Якби не твоє серце
Ми лежали на вогкому дні
Нас їли наші могили
Ти крізь ніч озивалась мені
Говорила мені «милий»
Ми довго сиділи в землі
Ми втратили очі
Ми спали на битому склі
Вічного дня як ночі
Ми вийшли зі своїх могил
Ми розправили крила (плечі)
Ми потужним помахом крил
Залишили свої могили
(повертаємось в гнізда лелечі)
Ми вийшли зі своїх темниць
Ми хочемо сонця і волі
Ми кажемо вам усім:
Доволі доволі доволі!
Подібний душевний імператив знаходимо у Миколи Вінграновського:
У
У
Я
У
У
У

синьому небі я висіяв ліс,
синьому небі, любов моя люба,
висіяв ліс із дубів та беріз.
синьому небі з берези і дуба.
синьому морі я висіяв сни,
синьому морі на синьому глеї

Я висіяв сни із твоєї весни,
У синьому морі з весни із твоєї;
у Івана Драча:
Ми – двоє крил.
І ти і я.
Ти – двоєкрил,
Бо я – твоя.
Ми – двоє вуст.
Тобі й мені
В губах цих глузд
На самім дні.
Ми – двійко серць,
Мов подих тьох.
Затятий герць,
Звитяжці – вдвох.
Вдвох – переможці,
Вдвох – переможені.
Втоплені – в ложці,
В краплині кожній,
А океани
Нам по коліна.
Подвійні рани –
Віно до віна.
Вдвох – безневинна
Одна вина,
Вдвох – таїна
Одним одна...
Але ж у Гуменюка: це – надривно-заклично-заклинальний Маланюківсько-Ольжичівський дух, це
– нескореність карпатських січовиків, це – «нас тут
триста, як скло, товариства лягло» чи «окропітекров’ю-Шевченкове-заповітне», це – безстрашна
козацька душа, це – самодостатність, народження
воїна, за великим рахунком – національно-свідомого воїна… Рве серце? Без сумніву, рве. Чому? Очевидно, тому, що апелює до якихось засадничих українських архетипів – у першу чергу, волі, а далі –
історичної пам’яті, часової тяглості і вірності їй, самозреченості во ім’я найсвятішого… Ця екстремальна модальність на сьогоднішній війні переростає межі винятковості і стає нормою повсякденності: війна – щоденна виснажлива робота, найнеобхідніша, архіважлива робота, а смерть… Якщо треба заплатити життям, то – будь ласка:
Я вчора вмер.
Я лежу розкинувши руки у високій траві
І широко відкритими очима дивлюся у небо.
Я вчора вмер.
Так треба.
Щоб перемагати
Ми повинні постійно
приносити криваву жертву війні.
Вчора настала моя черга.
У війни свій бог
Свої жерці й капелани
Не схожі на тих яких я бачив колись
у Софійському храмі
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Коли приходить час платити війні данину
Життя бійця можна відкупити
Обміняти його на життя трьох діток
Трьох діток чоловічої статі
Якщо жіночої – то вдвічі більше
Трьох жінок
Одна з них неодмінно мусить бути вагітною
І п’ятьох-шістьох старих.
Деякі так роблять
Через слабкість духу
Від страху
Здебільшого це притаманне
солдатам темного війська.
Я так не зміг.
Звісно можна спробувати
відкупитися кров’ю Господньою
Але це те саме що прикриватися
в бою жінкою з дитиною
Тією зі стіни Софійського
Чи ось цією з передмістя Горлівки
Однаково
Адже це просто слабка жінка
з маленькою дитиною.
Якщо ти солдат
Ти не повинен ніким прикриватися
Ти маєш усіх викупляти собою.
«Викупляти усіх собою» – це твій чин, солдате.
Це не обговорюється. Бо інакше – зневажатимеш
себе. Адже ти знаєш, що
вмирати зовсім не боляче
Жити – боляче.
У вас на землі усім так боляче!
Навіть звідси видно як вам боляче
Усе ваше життя –
Біль біль біль.
А тут – стільки неба!
Ви собі навіть не уявляєте скільки тут неба!
Неба за яке не треба битися
Неба якого вистачить усім.
Ніби все гаразд
Я – вмер
Бо так треба
Але десь потайки я вам заздрю
Я сумую за вами
Я страшенно за вами сумую
Заздрю вашому болю
І мрію колись повернутися
Щоб знову зустрітися з вами
Навіть якщо доведеться ще раз
Пройти крізь біль.
На цій стоклятій війні стає нормою навіть її запах:
Ти пахнеш порохом
Твої руки обличчя волосся одяг взуття
Скільки не вмивай не пери – пахнуть порохом
Вони пахнуть війною
Ти пахнеш війною
І стаєте ви з війною суть одно.
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Ви – це війна. Війна – це смерть. Отже, ви – це
смерть. Ні, отже, ви на війні. А значить – за життя.
Бо ж ви – любов. І цей мілітарний наратив у приватному трактуванні Гуменюка переростає у зворушливу мініатюру про перемогу життя над смертю:
Андрія – бійця, в чиє серце «в’їлася» війна, і відмити її
не можна нічим, руки – чорні і шкарубкі – такими руками не обнімеш кохану, – побратими відправляють
на побачення з Марійкою – волонтеркою, що привезла чимало потрібного – все, що Бог послав у селі людям, всього п’ять тонн, – відправляють із такою світлою радістю-заздрістю-вірою-гордістю, а він хвилюється про свої руки. І тільки вранці, повернувшись у свій батальйон, самими губами прошепотів:
«Вона цілувала мої руки… Уявляєте?» Важко придумати чогось зворушливішого…
Українська модель війни малоприваблива за художньою версією Бориса Гуменюка: тут і недолугість командування, і відсутність спорядження, і
підступництво та зрада військових, і безголовість
влади, і ще багато чого. У розумінні автора, війна –
це мірило совісті і честі кожного українця. І це стосується всіх – кадрових військових, добровольців,
цивільних, на передовій і в тилу:
Цей вірш починався як білий
Як ризи мучеників 18-20 лютого
Білий як щоки того чоловіка з Львівщини
Який 19 лютого вимкнув телевізора
Спересердя вирвав шнура з розетки –
Все не можу більше на це дивитися –
Сказав сполотнілій дружині
Обняв домашніх поцілував діток
Найменшу взяв на руки
Довго гладив по голівці
Пішов на вокзал
За три ціни придбав квиток на потяг
Щоб хоч якось дістатися до Києва
Двадцятого о восьмій був на вокзалі
О дев’ятій – на Майдані
О десятій – на Інститутській
А об одинадцятій вже стояв перед Господом
У білих ризах
Бо простилися йому всі гріхи його
Свідомі і не свідомі
Бо відкупив він своєю жертвою
Не одне місто і не одне село
І сидітиме він довіку
Праворуч від Сина Отця нашого
Бо за народ свій життя віддав
Скам’яніла від горя жінка
Дивиться тепер на нього
Витесаного з каменю
А старенька ледь жива мати
Ходить по добрих людях
Б’ється головою до високих порогів
Добрим людям клямки обціловує
Дайте хоч яку копійку родині
Та ж лишив трійко малесеньких діток
Ай!
А добрі люди сидять за дубовими дверима
З написом обід з 9 до 18
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Зиркають на неї спідлоба недобрими очима
Чого вона ходить
Вона хіба не бачить – зайняті
Їмо
Поступово мій білий вірш міняється на лиці
Рядки беруться чорним від люті
Від образи наливається кров’ю
Вірш стає мокрим і солоним
Як кінці хустки згорьованої матері…
Класично-баладний образ «згорьованої матері»
знаходимо у циклі «Може б ти не йшов сину…» Чоловік пішов на фронт, тепер хоче йти і син, бо це ж
його «свідомий триб». Мати не пускає, а він іде, бо
«кров загиблих воїнів перетікає в його жили», і він
уже належить війні. Наступив день, коли світило
сонце, день, у який вона втратила обох:
Може б ти не йшов сину
Ой може би ти не йшов синочку
Як я нині тут сама буду
Один кут в хаті підпирати
Коли три хитаються
Небо й так вже на серце давить
Ще й стеля от-от обвалиться
А що там доброго на тій війні.
А чи я коли Вас не слухав мамко
А чи я коли Вам слово лихе сказав мамцю
А чи Ви мамко мене не любите
Ой пустіть мене мамцю на війну.
Ой не пущу тебе на війну сину
Ой не пущу тебе на війну синочку
Таж пішов на війну твій батько
А тобі щойно на Покрови буде вісімнадцять
Пречиста принесла мені тебе в запасці
Ой не пущу Ой не пущу.
Ой пустіть мене на війну мамко
Ой пустіть мене на війну мамцю
Бо як коло Вас лишуся
То як людям в очі гляну
А що я людям скажу…
Був день світило сонце
В той день вона втратила їх обох.
Чоловік підірвався на міні
Кажуть не було що в домовину покласти
А в сина влучив снайпер.
Стеля обвалилася в хаті
Не могла сама довше її тримати
В один день усі троє вкрились небом
В один день усі троє стали небом.
Типова балада-пісня, з гіперболою, перетворенням і символами, ритмом, повторами й голосінням.
І від того ще більше вражаюча. Взагалі, Борис Гуменюк – поет Правди, безжальної правди. Його серце
виспівує те, що відчуває: без пафосу, без патетики,
без вереску. Про війну з пафосом писати не можна.
Про смерть з пафосом писати не годиться. У тому,
що стріляють гармати, нема поезії. Поезія з’явля-

ється у короткі хвилини страшної тиші, коли тулишся до землі і радієш, що ще живий.
Сьогодні знову копаємо землю
Цю ненависну донецьку землю
Цю черству закам’янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємося в ній
Ще живі.
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б’ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі.
Автор просить батьків, дружин і дітей запам’ятати солдатів живими і красивими, не ставити великих монументів на їхні могили, не виголошувати
довгих промов над їх тілами:
Просто накрийте нас землею
І – йдіть.
Було б добре якби на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І – небо Багато неба –
Ви можете собі уявити який хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(В пам’ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли.)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас.)
Але це буде завтра.
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури,
Ще живі.
Висновки. Отож, живіть. Бо є ще ті, для яких
війна – Чин.
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Федоранич В. Ю. Порівняльний аналіз букварів
XVII-XVIII ст., виданих для руського населення історичної Мукачівської єпархії. У статті розглядається
питання розвитку освіти на Закарпатті, зокрема, зроблено спробу порівняльного аналізу букварів, виданих упродовж кінця XVII-XVIIІ ст. для потреб руського населення
історичної Мукачівської єпархії. На підставі проведеного
дослідження з’ясовано структуру кожного із видань та
окреслено особливості відображення культурної ситуації
через додаткову інформацію, вміщену у букварях.
Ключові слова: буквар, руське населення, історична
Мукачівська єпархія, народна школа.
Федоранич В. Ю. Сравнительный анализ букварей
XVII-XVIII вв., изданных для русского населения исторической Мукачевской епархии. В статье рассматривается
вопрос развития образования на Закарпатье, в частности, сделана попытка сравнительного анализа букварей,
изданных в течение конца XVII-XVIII вв. для нужд русского населения исторической Мукачевской епархии. На основании проведенного исследования установлена структура каждого из изданий и обозначены особенности отражения культурной ситуации через дополнительную
информацию, помещенную в букварях.
Ключевые слова: букварь, русское население, историческая Мукачевская епархия, народная школа.
Fedoranych V. Comparative ABC-book’s analysis of
XVII-XVIII centuries. Given to the Russian population
historical Mukachevo diocese. The article discusses the
development of education in the Carpathian region, including
attempts to analyze primers comparative issued during late
XVII-XVIII centuries. for the needs of the Russian population
historical Mukachevo diocese. Based on the research revealed the structure of each of the editions and features outlined
reflect cultural situation through additional information contained in the primer.
Keywords: ABC-book, Russian population, historical
Mukachevo diocese, public school.
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Постановка проблеми. В історії Закарпаття
XVІI-XVIІI століття були періодом складних економічних і політичних змін. Помітну роль у розвитку
шкільництва на території Угорського королівства,
до якого у цьому часі належало Закарпаття, відіграли ідеї Реформації. Зростання ролі освіти, яка
була стимульованою новими релігійними рухами,
зробило досить гострим питання власної школи у
середовищі руського (українського) населення. Якщо історія зверталася до цього питання досить часто, то, на нашу думку, мовознавству ще необхідно
уважно опрацювати питання писемної мови, яка
завдяки школам помітно вплив на мову розмовну у
цьому часі. Тому у цій статалаті робимо першу
спробу розглянути структуру букварів на тлі історико-культурних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цей
період є надзвичайно важливим для зрозуміння
процесів формування національної свідомості народів колишнього Угорського королівства. Про це
свідчить значна увага саме до цього періоду угорського та словацького мовознавства, які ретельно
вивчають писемну мову цього часу. Розпочинаючи
огляд букварів, опираємося у першу чергу на дослідження Василя Німчука [13]. Адже завдяки йому досить добре опрацьована загальноукраїнська спадщина, зокрема, ґрунтовно досліджував і видав низку
пам’яток української мови – «Лексис…» і «Грамматіку словенску» Лаврентія Зизанія, «Лексикон словенороський» Памви Беринди, «Синоніму славенороскую», «Лексикон латинський» Єпіфанія Славинецького та «Лексикон словено-латинський» Єпіфанія Славинецького й Арсенія Корецького-Сатановського, «Граматику слов’янську…» Мелетія Смотрицького. Опрацювання численних українських писемних пам’яток проведено П. Бевзенком [1]. Ретельно опрацював велику кількість документів І. Удварі, зокрема для нашого дослідження актуальними
стали репринтні видання букварів 1746 та 1799 рр.
[16; 17]. Однак, на наш погляд, незважаючи на зацікавлення українських мовознавців і літературознавців питання особливостей розвитку писемної мови
на Закарпатті надалі залишається актуальним.
Мета зумовлена самою проблемою недостатнього вивчення писемної мови у виданнях для шкіл
краю та її впливу на розвиток розмовної мови. Отже, виходячи з історії розвитку освіти краю, метою
нашого дослідження стало детальне вивчення букварів, виданих для потреб руського населення у
1699 р. у Трнаві, 1746 р. – у Коложварі та 1799 р. – у
Будині. На основі порівняльного аналізу прагнемо
з’ясувати особливості структури видань, функціонування офіційної мови, а також інші додаткові відомості, вміщені у названі букварі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зростання ролі освіти у середовищі як протестантських церков, так і в католицькій церкві, зумовило
актуалізацію цього питання також у середовищі
руської церкви (церкви грецького обряду). Проте
свідчення його реалізації спостерігаємо тільки з
XVII ст. завдяки відкриттям народних шкіл. Такі відомості пов’язані, наприклад, з постаттю єпископа

Петра Партенія (1651-1665), який у 1655 р. за посередництва Естергомського єпископа домігся у землевласника Юрія Другета права купівлі землі для
будівництва руської школи в Ужгороді [15:215].
Руська громада Мукачева у 1671 р. також відкрила
школу з руською мовою навчання, яка утримувалася коштом мешканців міста, що дає нам підстави
говорити про інтерес самої громади до навчання
дітей, а не тільки проводу церкви [14:251]. Про активну роботу у галузі розвитку освіти для руського
населення свідчать розпорядження владики Йосифа Декамеліса (1690-1706) про утримання учителів у школах Березької жупи. Зокрема, зупинимося
тільки на відомостях із найбідніших верховинських парохій. Виходячи з поданої інформації, владика
вказує на існування у с. Гукливий Воловецького р-ну
двох дерев’яних церков – cв. Михайла та cв. Миколая, які мають свої філії у Веретичові та Таламаші
із належностями та і однією незайнятою ділянкою,
яку призначалося розділити по половині учителям
(тобто, допускаємо, що учителів мало бути також
двоє); у цьому ж часі у с. Канора Воловецького р-ну
філією є Воловець із належностями, незайнята парафіяльна ділянка теж призначається вчителю; с. Розтока Кремніцька теж має парафіяльну ділянку з належностями, що може вистачити учителю; Климова Розтока із філією у Кичірному теж має свої належності, де також призначалася ділянка для вчителя [11:122]. Отже, можемо помітити розмах роботи владики над створенням і забезпеченням освітнього процесу на теренах Мукачівської єпархії.
Активний процес запровадження шкільництва
у руській церкві, який помітний наприкінці XVII ст.,
обумовив також потребу у букварях, зокрема, перший нам відомий «Букваръ языка славенська», виданий у 1699 р. у Трнаві (Словаччина) за сприяння
єпископа Йосипа Декамеліса для навчання руського населення на території історичної Мукачівської
єпархії. Однак політична та економічна ситуація
кінця XVII – першої половини XVIII ст. не була сприятлива для розвитку освіти на Закарпатті. Цей час
пов’язаний з повстаннями – особливо значні під
проводом Імре Текелі (1678-1681), а згодом під проводом Ференца ІІ Ракоці (1703-1711). Тому своєрідним початком відчутних змін у стані освіти можемо вважати середину XVIII ст. Саме у 1744 р. єпископом Михайлом-Мануїлом Ольшавським (17421767) було відкрито двокласну школу в Мукачеві.
Саме ця школа мала забезпечити церкву, а відтак і
освітні заклади, які у цьому часі поступово відкривалися, освіченими кадрами.
Велика увага до розвитку освіти з боку владики
сприяла також виданню у Коложварській типографії 1746 р. ще одного букваря – «Elementa puerilis
institutionis in lingva Latina – Начало письменъ дѣтем къ наставленїю на латинскомъ языкѣ». Про розуміння владикою значення освіти для розвитку церкви і суспільства свідчить, наприклад, «Звернення
єпископа до австрійського уряду про організацію
єпархіальних шкіл». Таких документів, пов’язаних
з школами з доби Михайла-Мануїла Ольшавського,
маємо значно більше, зокрема – «Інформація про
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відкриття нових і стан старих єпархіальних шкіл»
[2]. Очевидно, що школи потребували навчальних
посібників, бо, наприклад, у мукачівській школі навчання велося тільки завдяки системному веденню конспектів. Про гостроту питання підручників
свідчать: прохання М. Ольшавського до імператриці про дозвіл відкриття в єпархії друкарні, «Декрет
австрійської імператриці Марії-Терезії про дозвіл
відкриття типографії та нових шкіл на території
помість графа Шенборна» [3], «Інформація про відкриття нових і стан старих єпархіальних шкіл» [4].
На жаль, до кола нашого дослідження не потрапив (через його відсутність у нашому розпорядженні) буквар, виданий 1770 р. за сприяння єпископа Іоанна Брадача (1768-1772), який, як твердить І. Удварі, був складений за зразком київських
видань і знищений після вказівки єпископа Божишковича із Кріжеваца [17:67] .
Таким чином, бачимо, хоч і з певним запізненням, освітні процеси у церкві грецького обряду
співзвучні тим, які відбувалися у католицькій і протестантських церквах. З кінця XVIIІ ст., після освітньої реформи в імперії Габсбургів, на території Закарпаття спостерігаємо синхронні з усією державою уніфікаційні процеси в освіті. Саме ця реформа
визначила напрямки розвитку як нових типів шкіл,
так і вдосконалення старих, які пристосовували до
тогочасних умов. Основні принципи нової шкільної
системи Австрійської імперії викладено в «Ratio
eduсacionis» (1777 р.) та законах середини 1780-х
рр. про введення обов’язкового навчання дітей
рідною мовою з 6 до 12 років і визнання
рівноправності усіх конфесій. Відповідно до цих
вимог і функціонували народні школи на території
історичної Мукачівської єпархії. Імовірно, що саме
для їх потреб наприкінці XVIII ст. (1799 р.) у Будині
виходить ще одне видання – «Букваръ языка
рускаго съ прочїимъ руководіємъ начинающихъ
оучитися». Владика Андрій Бачинський, розуміючи
роль освіти для становлення національної
самосвідомості, приділяє надзвичайну увагу цьому
питанню: відкриваються нові парафіяльні школи,
звертається увага на забезпечення книгами на
руській мові, що засвідчено у цілій низці
документів ДАЗО [6-9].
Отже, перейдемо до аналізу самих букварів.
«Букваръ языка славенська» (мал. 1, 2), виданий
для потреб руського населення єпископом Йосифом
Декамелісом у 1699 р. у Трнаві (там же видано «Катехизм» 1698 р.), відомий як один із перших закарпатських стародруків. І. Удварі стверджує, що автор і
редактор букваря невідомий [16:63]. Умовно буквар
можемо поділити на дві частини:
1) власне навчання читання та письма:
– букви (великі, малі, скоропис);
– склади двобуквені, відкриті (всі можливі сполучення приголосних з голосними а, е, и, о, u, ы, ѣ, þ в
алфавітному порядку, але відсутні сполучення приголосних з «і»: ба, бе, би, бо, бu, бы, бѣ, бþ, б і т. д.);
– склади трибуквені, відкриті (приголосний + л
+ голосні а, е, и, о, u, ы, ѣ, þ в алфавітному порядку
бла, вла, гла; приголосний + ð + голосні а, е, и, о, u,
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ы, ѣ, þ в алфавітному порядку: бра, вра, гра, рра,
так само без сполучення із голосним «і»);
– трибуквені слова (тма, мна, зло, где);
– слова із використанням титла (в алфавітному
порядку);
– надрядкові та підрядкові знаки (наголос,
титла, розділові знаки і под.);
– числа (система запису чисел на основі абетки);
2) основи катехизму: молитва для дітей, які починають учитися; щоденні молитви; тропарі, псалми; гімни; символ віри (за Першим Нікейським і
Другим Константинопольським Вселенськими Соборами), символ Преосвященного Атанасія патріарха Александрійського; Декалогос або Закон Божий; молитви грецькою мовою (транслітерація кирилицею).
Особливий інтерес викликає ця транслітерація
грецьких молитов, що ставить питання про можливість підкреслення значення для греко-руської церкви саме грецької вченості. Можемо припустити, що
разом із владикою на Чернечій горі у Мукачеві працювали й інші освічені греки. Робити таке припущення дає право інформація з розпоряджень владики Йосипа Декамеліса від 13 вересня 1692 р., де останній
повідомляє, що передав своєму землякові (тобто греку) о. Ісайї Дебреценську парохію із підпорядкуванням священиків довкола Варадина і Бігара [10:46].
Разом з тим, викликає велике зацікавлення символ Атанасія Александрійського (ІV ст.), який вважався автентичним, а цінність для Й. Декамеліса мав
тим, що у ньому виведено філіокве, яке засвідчувало
первісність Символу віри католицької церкви.

Мал. 1.
«Букваръ языка
славенська», 1699 р.,
Трнава

Мал. 2.
Остання сторінка «Букваръ языка славенська»,
1699 р., Трнава

Буквар 1746 р., виданий у Будині Михайлом-Мануїлом Ольшавським (мал. 3) «Elementa puerilis institutionis in lingva Latina – Начало письменъ дѣтем
къ наставленїю на латинскомъ языкѣ», містить паралельне використання превалюючої офіційної латинської та руської мови. І. Удварі наголошує, що
єпископ намагався створити кириличну друкарню,
але ці старання не мали успіху. Значна увага до латинської мови, яку використано у букварі, зумовле-
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на тим, що вона була офіційною мовою Угорського
королівства, мовою інтелігенції, з’являються латиномовні полемічні, наукові та літературні видання
[16:6]. Як і наведений вище, буквар 1746 р. можемо
поділити також на такі частини:
1) навчання читанню і письму:
– літери латинські (великі, малі); поділ звуків
на голосні та приголосні, окремо наголошується на
грецькому «у»;
– двобуквені відкриті склади (за порядком латинського алфавіту, звертає на себе увагу використання
«ї» при передачі складів bi = бї, ci = цї, di = дї і т. д.);
двобуквені неприкриті склади (за порядком латинського алфавіту, аналогічно ib = їб, ic = їк , id = їд і т. д.);
латинські g, h передані одним г: ga = га = ha;
– трибуквені відкриті склади (за порядком латинського алфавіту, аналогічно двобуквеним, структура
складу: приголосний + l +голосний: bla = бла, ble = блѣ,
bli = блї, blo = бло, blu = блю , приголосний + r + голосний: bra =бра, bre = бре, bri =брї, bro = бро, bru = брU);
– трибуквені неприкриті склади (за порядком
латинського алфавіту, аналогічно двобуквеним anc
= анк, enc = енк, inc = їнк, onc = онк, unc = Uнк);
– молитви (наявне чітке дотримання підрядкового паралельного запису слів латинською і церковнослов’янською мовами, латинська мова домінуюча);
2) основи катехизму, які не виділені окремо, а
слідують зразу за молитвами;
3) числа (збережено записи паралельних форм
латинською та церковнослов’янською мовами прописом (у кириличному варіанті проставлені наголоси), подано арабські та римські цифри: 1-30, назви десятків, сотень, тисяча, мільйон);
4) Символ Преосвященного Атанасія патріарха
Александрійського.
Тут бачимо збереження символу Атанасія патріарха Александрійського, що було започатковано у
букварі Йосифа Декамеліса.
У 1799 р. в Будині видано «Букваръ языка рускаго
съ прочїимъ руководіємъ начинающихъ оучитися».
Про значення цієї абетки свідчить кількаразове
перевидання, зокрема перевидання 1797, 1799, 1815,
1846 рр.; автора, як і в попередніх букварях, не
названо, але І. Удварі вказує на Івана Кутку [17:67].
Буквар 1799 р. можемо поділити на такі частини:
1) основи читання і письма: – букви (друковані,
рукописні, гражданка);
– двобуквені (ба, бе, би, бо, бU, бѣ, бю, бї, бы) та
трибуквені (приголосний + л + голосний, приголосний + р + голосний: бла, вла, гра, нра, рра) відкриті
склади (відсутнє використання і);
– односкладові слова (із 3-5 букв: азъ, адъ, бой, чій);
– двоскладові слова (із 4-7 букв: огнь, есть,
млинъ, хлѣбъ);
– багатоскладові слова (із 7-14 букв: жестокъ,
землѧ);
– прості речення (слова поділені на склади: Бой-сѧ
Бо-га. тво-ри бла-го. не сты-ди-сѧ ни-ко-го); – слова із
використанням титла (за алфавітом, наведено
варіанти слова під титлою і повне написання);
– молитви;
2) наука християнська (катехизм);

3) наука світська (правила поведінки у товаристві, за столом, у публічних місцях);
4) назви надрядкових і рядкових знаків (наголос, титла, розділові знаки і под.);
5) числа (система запису чисел на основі абетки
(греческ:), арабські (аравійск:), римські (латінское:), прописом 1-20, назви десятків, сотень, тисяч,
подано таблицю множення: 2 кратъ 2 есть 4).
У зазначеному букварі зауважуємо помітне зростання частини практичних знань, зокрема лічби.
Разом з тим, велику увагу поряд з навчанням грамоти приділено поведінковій культурі у суспільстві, що органічно випливає зі зростання світської
частини у шкільній практиці.

Мал. 3.
«Elementa puerilis institutionis in lingva Latina – Начало
письменъ дѣтем къ наставленїю на латинскомъ
языкѣ», 1746, Коложвар

Мал. 4.
«Букваръ языка рускаго
съ прочїимъ руководіємъ
начинающихъ оучитися»,
1799, Будин

Висновки і перспективи. Розглянувши наведені вище букварі, доходимо висновків, що усі названі букварі є чітко структурованими, містять матеріал для навчання письму та читанню, а також лічби; обов’язковим структурним компонентом є основи катехизму, матеріал розташовано у порядку
ускладнення.
Зважаючи на наявний матеріал, можемо зауважити, що особливістю Букваря 1699 р. є використання транслітерації для молитов грецькою мовою. Найвірогідніше, це можемо пов’язувати з діяльністю самого владики, який був надзвичайно
зацікавлений у розвитку руського шкільництва, а
будучи греком, досить активно підтримував церкву греко-руського обряду. Про це свідчать навіть
звинувачення з боку окремих латинських ієрархів.
Буквар 1746 р. засвідчує зросле значення латинської мови для освіти населення та духовенства. На
це вказує паралельне використання латинської та
церковнослов’янської мови (домінантною є латина).
Він містить досить велику кількість числівників, а
також наведено арабські та римські цифри.
Це видання є цікавим з огляду на освітні процеси, започатковані владикою Михайлом-Мануїлом
Ольшавським, який був випускником єзуїтського
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колегіуму. Очевидно, латинська мова у цих закладах відігравала основну роль, адже у цій частині на
території Угорського королівства вона була мовою
діловодства, науки та літератури.
Буквар 1799 р., окрім названого в інших букварях, містить ще таблицю множення, а також правила поведінки та етикету. Останні, на відміну від решти тексту, написані гражданкою. Буквар з кінця
XVIII ст. помітно відрізняється від попередніх зрослим значенням розуміння ролі етикету та поведінкових норм у суспільстві. Таким чином, у букварях
виразно відображаються суспільні процеси, які у
цьому часі все більше орієнтувалися на досягнення
світської освіти. Адже зростання кількості освічених людей ставало тим елементом, який зумовлював і розвиток культури. Очевидно, що початкове
опрацювання матеріалу не претендує на вичерпність висновків, а тільки передбачає подальший
детальний аналіз поданого матеріалу.
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Міськов І. А. Сфрагістика у науковій спадщині Т.
Легоцького, Я. Штенберга, О. Філіппова. Автор на основі доступних джерел робить спробу оцінити сфрагістику в науковій спадщині Т. Легоцького (1830-1915), Я.
Штенберга (1924-1992), О. Філіппова (1958-2013). Т.
Легоцький подав змістовну інформацію про печатки
населених пунктів сучасної Закарпатської області, десятки з яких були у його колекції, а нині зберігаються у фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Я. Штенберг та
О. Філіппов продовжили його справу.
Ключові слова: дослідник, комітат, символ, герб,
сфрагістика, печатка, відбиток печатки, семіотика.
Миськов И. А. Сфрагистика в научном наследии Т. Легоцкого, Я. Штенберга, А. Филиппова. Автор на основе
доступных источников делает попытку оценить сфрагистику в научном наследии Т. Легоцкого (1830-1915),
Я. Штенберга (1924-1992), А. Филиппова (1958-2013). Т. Легоцкий навел содержательную информацию о печатях населенных пунктов современной Закарпатской области, десятки которых были в его коллекции, а сегодня хранятся в
фондах Закарпатского краеведческого музея. Я. Штенберг и О. Филиппов продолжили его дело.
Ключевые слова: исследователь, комитат, символ,
герб, сфрагистика, печать, оттиск печати, семиотика.
Miskov I. The sphragistics in the scientific heritage of
T. Legotsky, J. Stenberg, A. Filippov. The author of this article,
on the basis of available sources, has made an attempt to
assess sphragistics in the scientific heritage of T. Legotsky
(1830-1915), J. Shtenberg (1924-1992), A. Filippov (19582013). T. Legotski in his scientific publications on the seals
(prints) of Beregszasz (Beregovo), Muncach (Mukachevo),
Bereg comitat, settlements of modern Transcarpathian region gave a very informative information: description and legends of the seals, their prints, the principal characters in the
field of the seal, year of the seal application. However, the researcher does not necessarily indicate the size (diameter) of
the seals, dozens of which were actually in the private collection of T. Legotsky and are now kept in the collections of the
Transcarpathian Ethnographical Museum. Professor J. Shtenberg, basing on the works of T. Legotsky, published in the
newspaper «News of Transcarpathia» a number of articles
devoted to sphragistics of towns and Bereg, Maramorosh,
Uhocha, Ung comitats, which are today modern Transcarpathian region. A. Filippov gave different names of villages, the
town of Mukachevo, statistics on the composition of the population, made a description of seals of modern Mukachevo
district, of the Transcarpathian region, the settlements of
which were part of the Bereg сomitat.
Кeywords: researcher, comitat, symbol, emblem, sphragistics, seal’s print, semiotics.
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Постановка проблеми. Сфрагістика і геральдика як наукові дисципліни взаємопов’язані між собою, оскільки перша вивчає печатки (відбиток печатки), а друга – створення, прочитання та пояснення гербів. Останні самі були створені на основі
печатки або її відбитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Саме сфрагістика населених пунктів міст і районів сучасного Закарпаття (у середні віки – комітати Берег, Мараморош, Угоча, Унг Угорського королівства, Австрійської імперії) практично не вивчалася.
Виняток становлять наукові публікації Тиводара Легоцького [37:720-728; 38:136-137; 39:307-310; 40:443459; 41:115-118; 42:450-452], Якова Штенберга [21:13;
22:13; 23:11; 24:11; 25:12; 26:11; 27:11; 28:11; 29:12;
30:11; 31:13; 32:11; 33:12; 34:13; 35:11-12; 36:11] та
Олексія Філіппова [16:95-97; 17:4; 18:12; 19;20]. Сучасні дослідники, котрі і нині займаються дослідженнями в царині сфрагістики та геральдики Закарпаття та України, неодноразово використовували
та посилались на публікації трьох вищеназваних авторів. Серед них – голова Українського геральдичного товариства А. Гречило [1:37-38; 2:84-85], А. Гречило, Ю. Савчук, І. Сварник [2: 74-75, 102, 106-107,
193, 239, 345], В. Ілько [5:209-210], І. Міськов [11:
226-227], І. Міськов та М. Федак [12:218], В. Панченко [13:40, 51, 54, 55, 77, 91, 93, 111, 116, 148, 149,
168, 175], М. Приймич [14:11], В. Куликовський та
Б. Мариконь [7:111], Б. Мариконь та В. Ньорба [10:95].
Взагалі нам невідома дослідницька діяльність у області сфрагістики юриста, історика, археолога, етнографа Т. Легоцького [6:291-299; 8:231-232; 9:105-106],
професійного історика-гунгаролога Я. Штенберга
[15:3-4; 12-17], журналіста О. Філіппова. До речі, Т. Легоцький та О. Філіппов не мали історичної освіти.
Аналіз літератури показав, що практично ніхто не
досліджував сфрагістику у науковій спадщині Т. Легоцького, Я. Штенберга, О. Філіппова. Та й взагалі,
на початку 90-х рр. минулого століття ім̕ я Тиводара Легоцького було невідомо широкому загалу, тому що його праці були недоступні. Взялися за перевидання праць Т. Легоцького Валерій Разгулов та
Йосип Кобаль. У 1994 р. В. Разгулов видав препринт
тритомної «Монографії комітату Берег» Т. Легоцького [40; 41; 42], а через рік Й. Кобаль видав вибрані праці Т. Легоцького [43:300], де у розділі «Сфрагістика» опубліковані статті «Про давню берегівську печатку» [43:137-144] та «Печатки населених
пунктів» [43:145-173].
Тому метою статті, на основі доступних джерел, є
спроба оцінити сфрагістику в науковій спадщині Т. Легоцького (1830-1915), Я. Штенберга (1924-1992),
О. Філіппова (1958-2013). На сьогодні відомо, що у
фондах Закарпатського краєзнавчого музею (ЗКМ)
зберігаються печатки адміністративних установ і
населених пунктів комітату Берег з колекції Т.
Легоцького, які чекають на дослідників. Стараннями завідувача відділу археології ЗКМ Й. Кобаля та
завідувача відділу історії О. Кобаль відкрита експозиція, присвячена Т. Легоцькому (1830-1915) з нагоди 70-річчя ЗКМ, де з особистої колекції Т. Легоцького експонуються бронзові печатки Березь-

кого комітату ХІХ ст., фінансової управи однойменного комітату, печатка старости села того ж комітату, іменні печатки з латинськими літерами «Р.Р.»,
«L.T.», селищ Завидово (1811), Поляна (1844), Копинівці (1844), Плоске (1844), Засоха (1844), Дунковиця (1879), Пасіка (1843), Ільниця (1895), Рапідь (1890).
Виклад основного матеріалу дослідження. У
1868 р. з’являється перша публікація Т. Легоцького
про печатку м. Берегсас (Берегово), опублікована в
журналі «Сазадок» [37:720-728], а згодом через п’ять
років, вийшла друком публікація про печатку м. Мункач (Мукачево) [38:136-137]. Тиводар Легоцький
вперше описав дві старі міські печатки Берегова.
Перша печатка була (бронзова основа з мідною
ручкою) завбільшки з гусяче яйце та зберігалася в
старій коробці, скріпленій печаткою радника. Перша печатка мала круглу форму (приблизно діаметр
3 см), по периметру якої написано: †.S. hospitum se
Luprechtsaz. Посередині здіймається на задні лапи з
відкритою пащею та пелехатим хвостом лев, готовий до нападу. Між лапами лева шестикутна зірка,
а зліва від хвоста – півмісяць (Іл. 1). Т. Легоцький
стверджував, що перша печатка на чорному воску
найстаріша і походить з ХІІІ ст. (1247). На другій
печатці викарбувано: «Х Si. Hospitum de Lomperthaza». Вона виготовлена зі срібла з мідною ручкою.
Всередині печатки зображений вже інший лев до
половини з висунутим назовні язиком, але без зірки та півмісяця (Іл. 2, 3). Другу печатку на червоному воску Т. Легоцький відносив до ХІV ст. (1342)
[37:720-722; 41:115-116]. Щодо печатки м. Мукачева, Т. Легоцький констатував, що вона вперше згадується у привілейованій грамоті, виданій у місті
Сасі (Берег) 1376 р. королевою Єлизаветою з правом дозволу гербового зображення у полі печатки
Св. Мартіна, захисника місцевої церкви. Печатку Св.
Мартіна використовували при завіренні договорів
купівлі-продажу виноградників, інших маєтків,
оформлення заповітів стосовно спадщини. Кілька
століть громада міста користувалася печаткою із
зображенням Св. Мартіна, відомостей про яку немає. Тиводар Легоцький згадував дві округлі печатки, які зберігаються у церкві, і ними урочисто
завіряли грамоти із заповітами та інші офіційні документи. Ця стара бронзова печатка, у якої стара груба
основа 7,9 см у довжину, 2,63 см ширини, 1.9 см завтовшки, знизу округлої форми, 3½ см у довжину і
посередині 2½ см у ширину вигравірувано між двома лініями надпис наполовину готичними та лапідарними буквами «Sigillum oppidi Monkacz» [42:
450]. А на самій печатці зображений єпископ Мартін, який стоїть у церковному вбранні, на голові
єпископська митра, права рука благословляючи
піднята, а у лівій – пастирський посох (Іл. 4). На
бронзовій більшій боковій стороні печатки вигравірувано наступне: «Зроблено у суддівство Яноша
Батю 1650». Т. Легоцький вважав, що цей боковий
надпис значно молодший за саму печатку, бо XV ст.
згадується в грамоті від 25 січня 1569 року [42:
451]. Про іншу печатку, яка використовувалася, на
думку Т. Легоцького, у 1719 р., відомо її діаметр 2 см,
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виготовлена з жовтої міді. На печатці зображений
Св. Мартін, справа вигравірувано «Opidi», а зліва –
«Monkacs». Такий відбиток печатки на червоному
воску зроблений на документі, датованому 1754 р.,
і так тривало до 1844 р. У цьому році у комітаті Берег почали використовувати печатки з угорським
текстом. Відома 3½ см сантиметрова печатка, на
якій зображений Св. Мартін на коні, що ділить свій
плащ з жебраком. Надпис на печатці «*Szabad: Munkacs város* pecsétie*» (Печатка вільного міста Мукачева 1844).
Також заслуговують на увагу статті Т. Легоцького, присвячені печаткам населених пунктів [40:
443-459] та однойменної печатки комітату Берег
[40:307-314]. Автор у першій статті констатував,
що до середини XVI ст. багато комітатів не мали
власної печатки, як це відомо із 62 параграфу закону 1550 р., у якому Державні Збори наказують, що з
цього часу всі комітати мають використовувати
власні печатки, які виготовлені спеціально для
них. Проте до використання печатки комітату Берег головні комітатські міста Мукачево та Берегово користувалися власними печатками: 1376 р. королева Єлизавета дозволила використовувати образ Св. Мартіна як символіку на урядовій печатці,
тоді як Берегово у тому ж столітті, ймовірно, отримало символ лева як герб. Великі Береги могли
отримати на початку XV ст. голову бика, як символіку, котра у часи короля Сигізмунда була модною, а
печатка села (містечка) Бене походить з 1551 р. («Sigillum oppidi Bhene»), Кідьоша – 1610 р., с. Гете –
1689 р., з чого випливає, що у XVІ-XVІІ ст. населені
пункти комітату Берег були забезпечені печатками
навіть у верховинській руській місцевості, що
складалася виключно з кріпаків [40:443].
У XVІІІ ст. використовували такі печатки, на яких
були викарбувані образи (предмети) притаманні
цій місцевості, вказуючи на їх специфіку. Т. Легоцький вказував, що на більшості печатей були надписи латинською, рідше угорською і взагалі відсутні
руською мовою. У той час надписи на печатях були
наступного змісту: «Possessio N…» або «Sigillum N.».
У цьому відношенні новий імпульс був наданий Законом 1844 р., який з огляду на всі владні і громадські справи постановив використовувати угорську
мову: скоро, навіть у цьому році, у всіх без винятку
селах нашого комітату були відлиті та викарбувані
однакові 3⅓ см округлі печатки, таким чином, що
всередині печатки розташований герб (образ, символ), самостійно обраний селом, а навколо по колу були викарбувані слова «N. helységének pecsétje. 1844»
(печатка населеного пункту Н.) [40:444]. Проте Т. Легоцький зазначав, що є п’ять печаток з німецьким
надписом: Варпаланко. Б. Розтока, Келеменфолво,
Дубі, Синяк та печатки з латинським надписом «Sigillom Zembrelova», також Дароц з 1785 р., Гетєн –
1689 р.
Хоча Т. Легоцький не займався питаннями семіотики, але констатував, що кожне село обирало собі
предмет (образ), який слугував характерною ознакою місцевості, звідси у гербів (гербових зображень на печатях – авт.) такі відмінності та особли188

вості. Переважно характерний предмет обирали з
кола природи чи господарства, так з 281 населеного пункту більше як на 50 зображено на печатках
господарські емблеми, на 36 – плодоносні та листяні дерева, на 23 – риба, на 10 – свині. Деякі обирали
шкідників своїх околиць – ведмедів, вовків, інші
обирали різноманітних оленів або домашніх тварин, сонце, зірки тощо. Були й інші зображення:
десь собака супроводжує господаря на коні чи чоловік рубає дрова, на інших жінка-господарка збирає гриби у корзину чи загрібає сіно. Помітною є така
добра ознака русиномовних греко-католиків, як їхня
прив’язаність до святих, як на це указують іконостаси їх церков, а все ж на гербах зобразили святих
тільки Іглінц (Св. Миколай) і Гомок (святий ?), а на
печатці римо-католиків с. Варпаланок – Св. Софія
тощо. Т. Легоцький підсумував, що у 21 поселенні
на гербових печатках зображені різноманітні господарські інструменти: поставлені хрестом коси чи
граблі, молотилки, залізний реманент для орання,
зображені сокири і пили ˗ 4, 1 сокира, 1 бочка, 1 колесо, 2 колоски, 1 сніп. Сокири зображені на 8, коси
та серпи на 9 печатках (гербових), 1 плуг, 1 залізні
вила, 1 мотика, 1 виноградар, 1 корзина, 4 рибалки,
4 мисливці, 1 вершник. Щодо образів інших символів, рослин і тварин на печатках, Т. Легоцький подавав наступні дані: на 3 зображені шахта, залізо та
молоток, млин на 1, будівлі на 6, баня на 1, фруктові та інші дерева на 35, рослини, різноманітне листя, їх образи є на 7, виноградна лоза та гроно на 8,
фрукти на 1. Щодо тварин, то корову або вола зображено на 6, вівця на 2, баран на 3, кінь на 7, коза на
4, павич на 2, гусак на 4, качка на 4, півень на 2, голуб на 6, свиня на 10, лев на 9, ведмідь на 9, вовк на
7, борсук на 2, лисиця на 8, олень на 10, косуля на 5,
1 заєць та 1 білка, птахи на 11, орел на 2, лелека на 3,
змія на 1, 1 черепаха та риба на 23 печатках [40:445].
Щодо печатки (герба ?) комітату Берег Т. Легоцький подає нам наступний опис: «Це хрестоподібний круглий, поділений широкими лініями на
чотири частини щит, на якому, у першому синьому
дворі (мабуть, Тиводар Легоцький мав на увазі поле щита – авт.) стоїть ведмідь, друга частина на
червоному дворі – виноградна лоза, на третій частині на синьому фоні на дві голови вище розміщена риба, і на четвертій частині видно на червоному
дворі (фоні ?) з одного кінця розгалужені три жолуді» [39:307]. Можливо, це був старий герб (печатка) комітату Берег. На думку Т. Легоцького, символи герба цього комітату взято з природи, вказуючи
на ті дари природи, якими особливо наділений комітат. Такими є прекрасні та численні дубові і букові ліси, де водяться ведмеді та дикі кабани, а риби на гербі символізують не тільки риб річки Тиса,
але й тутешні місцеві озера та болота, виноградна
лоза означає розвиток виноградарства, що в комітаті Берег поширений з найдавніших часів [39:
307]. Відомо, що у 1567 р. податковий реєстр чотири судді комітату Берег завіряли власними печатками, а з оригіналом реєстру можна ознайомитись
у архіві будайської скарбниці (казначейства). Щодо
перших комітатських печаток, відповідно до Закону
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1550 р., у 1571 р. громада комітату вирішила, що
виконавча влада – піджупан, судді, присяжні, нотаріуси мають завіряти однією печаткою підписані
документи. Зображення цієї печатки невідоме, проте у фондах Закарпатського краєзнавчого музею
(Іл. 5), зберігається печатка Березького комітату
ХІХ ст., подібна до печатки однойменного комітату
1836 р. На жаль, науковці музею не спромоглися бодай би опрацювати легенду печатки, яка знаходиться на виставці під склом, що і утруднює прочитання легенди, на якій частково вдалося прочитати: «Печатка управління окружного начальника
комітату Берег».
На думку Т. Легоцького, найдавнішою була печатка з надписом: «Frnciscus Rákóczy de Ffieri curavit. Anno.1657.», що належала роду Раковці [39:308].
Пізніше ця печатка була втрачена і замінена новою, у срібному полі якої напис: «Illustrissimus Dominus Sigismundus Csáky de Kerresztszeg, I. Cottus
Bereghiensis supremus comes et Stephanus Kajdy,
ejusdem I. Cottus O.V. Comes fieri curavit, Anno 1726.
Restauratum Anno 1790» [39:309]. За правління імператора Йосифа ІІ (1780-1790) було об’єднано комітати Берег і Угоча, внаслідок чого змінилася печатка. Так, на офіційній печатці судової палати в
Берегові об’єднаного комітату Берег-Угоча з гербом Угорщини було вигравірувано круглий надпис:
«Judicium subalt (ernum) Comit. Beregien. et Ugocsen.
uniti dist. cistyb» [39:309]. Але у 1790 р. дана королем печатка була втрачена та замінена на «новустару законну». У 1836 р. угорський король Фердінанд V поповнив дію привілейованої грамоти, згідно з якою подібно до попередніх втрачених привілеїв було затверджено офіційну печатку комітату
(Берег), а латинський надпис замінений угорською
мовою. Згідно з документом гербова печатка була
круглою, поділена срібним хрестом на чотири
частини; у першій зображено справа зверху посріблене виноградне гроно із зеленими лозою та листочком на синьому фоні, зверху зліва на червоному
полі – позолочений потрійній жолудь з двома зеленими листочками, внизу справа на червоному полі
– вліво дивиться золотий ведмідь, що стоїть на задніх лапах, з витягнутими передніми лапами, і насамкінець – останнє синє поле, дві паралельно посрібнені риби, одна над одною, що пливуть направо. Ці
символи вказують на багатство комітату. Округлий
надпис містить наступні слова: «Bereg vármegye
pecsétie. 1836».
На початку 90-х років минулого століття зростає інтерес до символів населених пунктів Закарпаття, прогалину про які намагались заповнити
публікаціями дослідники Я. Штенберг та О. Філіппов. Проф. Я. Штенберг зосередив свою дослідницьку діяльність на найдавніших населених пунктах
Закарпатської області на шпальтах газети «Новини
Закарпаття». Саме друга його стаття присвячена
печатці м. Мукачева. Я. Штенберг зауважує: «Латинська грамота про надання місту гербової печаті
датується 22 травня 1376 р. Вона була складена у
місті Берегсас (civitate Zaz) за підписом королеви
Угорщини Єлизавети (1300-1380). Грамота невели-

кого формату і за змістом коротка» [21:13]. Згідно з
цією грамотою «гості» (hospites) міста Мукачева
(villa Munkács) користувалися гербовою печаткою
з образом святого мученика Мартіна. Саме відтиск
печатки 1376 р. виявлений на документі 1577 р., де
на печаті овальної форми зображений священнослужитель з єпископською митрою на голові – Св.
Мартін, котрий стоїть у ризі з піднятою рукою для
благословення і з палицею у другій руці. Проф.
Штернберг подає легенду цієї печатки «Sigillum oppidi Mongacz» (печатка населеного пункту Монгач)
[21:13]. У 1844 р., 1903 р. з’являється нова печать,
де Св. Мартін зображений вершником-легіонером.
Дуже оригінальними є наступні сфрагістичні розвідки Я. Штенберга про населені пункти Сваляву,
Волівець та Нижні Ворота. Зокрема, щодо овальної
печатки м. Сваляви 1804 р. (Sigillum opidis Szolyvaalso 1804), де зображений диба лев з шестикутною зіркою та півмісяцем дуже нагадує символи
Берегова, що стало приводом до зміни печатки
Сваляви у 1843 р., де зображено чоловіка, який ллє
з глечика мінеральну воду до бочки (Szolyva m(ező)
város pecsétie – Печать містечка Сольва. 1843). На
круглій печатці Волівця 1844 р. три загострені дерева з ободком легенди на угорській мові: «Volotz
helysegnek pecsetje 1844» (Печать поселення Волоц
1844). І свого роду унікальною є кругла гербова печатка міста Нижні Верецьки 1844 р. із зображенням крокуючого леопардового лева з піднятою лапою та легендою угорською: «Аlso Veretzke város pecsetye» (Печать міста Нижніх Верецьких. 1844)
[22:13]. Серед населених пунктів Іршавського
району проф. Я. Штенберг опублікував печатки м.
Іршава (Ілошва), сіл Ільниці (Ілонцо), Білок (Білке),
Імстичева (Містице). Так, на овальній печатці Іршави зображено коло дерева на постаменті чоловіка з
шапкою, котрий в правій руці тримає три риби, а
навколо зображення напис угорською «Ilosva helyseg» (Поселення Ілошва). Вона, На думку Я. Штенберга, створена в середині ХІХ ст. Щодо печатки с.
Білки, дослідник зазначає: «Печать 1844 року описана Тиводаром Легоцьким… Справа зображена виноградна лоза, а зліва – фруктове дерево. Напис
угорською: «Печать міста Більки. 1844». У виданому в Будапешті в 1880 році гербовнику з гербами і
печатями міст та містечок Угорщини наведена інша печать – з латинським надписом «Oppidum Bilkei» (містечко Білки). На ній листя дуба і жолуді, а з
другого боку – гілка з гронами винограду» [23:12].
Щодо печатки Імстичева, то вона відома з 1844 р.
З приводу цього Я. Штенберг висловлював наступне: «Печать села, складена за правилами феодальної сфрагістики та геральдики, зображує лева, що
стоїть на задніх лапах, із шаблею в передніх лапах.
Напис угорською умовою: «Печать поселення Містіце. 1844 (Miszticze helysegenek pecsetje. 1844)»
[22:13]. Печатка міста Берегова (Берегсас), на думку Я. Штенберга, могла з ̕явитися 1376 р. Коли королева Єлизавета надала право користуватися печаткою м. Мукачеву: «Кругла печать діаметром 3 см
зображує лева з відкритою пащею та піднятим хвостом, на задніх лапах, готового до стрибка». Напис
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латинською мовою стилізованим готичним шрифтом (S[igillum] hospitum de Luprechtzaz – печать
гостей з Лумпрехтсаса). Зліва зображений півмісяць, справа – шестикутна зірка… Друга, менша печать належить до XV cт. (S[igillum] hospitum de Lompertzaza). Серед населених пунктів Берегівського
району Я. Штенберг подав опис наступних печаток:
«Перша датована печать Варів із 1659 р. На ній нагрудний портрет імператора Австрії Леопольда І
(1657-1705), обвитий лавровим вінком і увінчаний
дворянською короною… Печать 1659 року збереглася в трьох варіантах, на них той же самий напис
латинською мовою “Sigillum oppidi Vary. 1659”»
(Печать містечка Вари). На одній із печатей 1659 р.
описаній Тиводаром Легоцьким, – вінок, що обвиває портрет, тримають два леви.
У 1844 р. з‘являється нова печать із тим же імператорським портретом, проте напис уже угорською мовою «Печать вільного міста Вари.1844» [25:
12]; «Печать Берегів належить до найстаріших містечкових і сільських печаток краю. Датується 1567
роком і зображує бичачу голову… На печатці 1760
року це ж зображення (голова бика – І. М.) обвите
лавровим листям з написом латинською мовою
«Sigillum oppidi 1760» (Печать містечка Берег). На
печаті 1794 р. це зображення повторюється з угорським написом «Печать міста Берег» [25:12]; «Найстаріша печатка Косина, що є в нашому розпорядженні, не датована. Судячи із стилю, вона створена у ХVІІІ столітті, на ній зображений щит німецької форми, на ньому – гілка з плодами. Щит увінчаний дворянською короною, над нею рука, що тримає три жолуді. Напис латинською мовою «Oppidum Kaszon» (Містечко Касон). Зовсім інший мотив
на продовгуватій печаті 1814 р. Тут зображений
лев, що стоїть на задніх лапах, у передній правій
лапі якого меч, а в лівій – три жолуді. Напис латинською мовою «Sig(illum) (Nob(illis) Opidi M(ező)
Kaszonyiensium. 1814» (Пе(чать) двор(янс) містечка М(езе) Касонь. 1814). На новій печатці 1844 року
знову інший сюжет. Щит, прикрашений наметом,
на ньому виноградна лоза з чотирма гронами, над
щитом меч і дворянська корона, а також рука з жолудями. Напис угорською мовою «Печать міста Мезекасонь. 1844» [25:12]; «На старій печаті (Зміївки –
І. М.) 1551 року зображено щит і на ньому змія, що
звивається вгору (це найстаріша серед сільських та
містечкових печатей краю). Над щитом напис «Кідьош», тобто «Зміївка». Цей мотив на печаті 1837
року» [25:12].
Щодо печаток сучасного Мукачівського району,
Я. Штенберг подав описи відбитків печатей Чинадієва (Сент Міклош), Великих Лучок (Нодь Лучка),
Ракошина (Ракош): «Стилізоване зображення замку Б(ерег) Сент Міклош (Іл. 6) ми знаходимо на печаті 1843 року. Над будівлею – ранішнє сонце, а поряд дерево. Напис угорською «Печать поселення
Сент-Міклош. 1843» [26:11]; «…печать Великих Лучок датована найімовірніше кінцем ХVІІІ століття,
із зображенням кукурудзяного стебла. Напис латинською мовою гласить: «Possesio Nagy Lotska»
(поселення Велика Лочка). Три стеблини куку190

рудзи вигравійовані на печаті (Великих Лучок – І. М.)
1844 р., де напис поданий угорською мовою [26:11];
«На печаті (Ракошино – І. М.) 1844 р. зображені рак
і напис: «Печать поселення Ракош. 1844» (Rakos
helysegnek pecsétie. 1844)» [26:11]. Також Я. Штенберг описав печатки приміських сіл Мукачева. Серед них – Оросвигово (Росвигово – І. М.) Підмонастир, Паланок, Підгород, Підгоряни, Шелестово,
Фрідєшов: «На печатці Оросвигова зображені дві
риби, що пливуть у різні сторони. Риби найчастіше
фігурують на сільських печатях краю. Це зображення свідчить про рибні багатства Латориці, на
березі якої розкинулося село. На жаль, сажевий відтиск печаті в колекції обласного краєзнавчого музею низької якості. На реконструйованому зображенні риби значно крупніші, ніж на відтиску. Напис угорською мовою: «Печать поселення Оросвигово» [27: 11]; на печаті села Підмонастир (Клоштромольйо – І. М.) зображено дворянську корону, обрамлену вінком із дубового листя, і над короною
голуб. Угорський напис гласить: «Печать поселення Клаштромаля (Підмонастир)» [27:11]. Відома
печатка с. Паланок – напис німецькою мовою: «Община при фортеці Паланк. 1720» [27:11]. На печаті
(Підгорода) 1844 р. стилізоване зображення фортеці, що височіє над селом. Напис угорською мовою:
«Печать поселення Вараля. 1844» [27:11]. Печать
1844 р. (Підгоряни – І. М.) зображує виноградний
кущ з багатими плодами… Напис угорською мовою: «Печать поселення Подгерінг. 1844» [27:11].
На печаті Шелестова 1844 р. зображено жеребця,
який скаче. Напис угорською мовою: «Печать поселення Шелестова. 1844». Незвичною є печать
Фрідєшова кінця ХІХ ст., яка повністю відходить
від канонів класичної геральдики. На малюнку без
щита чи рамки зображені схрещені молот і кувалда, а внизу напис угорською мовою: «Печать поселення Фрідєшова» [27:11].
Заслуговують на увагу сфрагістичні дослідження Я. Штенберга печаток м. Ужгорода, Чопа, Середнього, Великої Доброні, Радванки та Доманинець.
Щодо печатки м. Ужгород, то Я. І. Штенберг виявив
її у Національному архіві Угорщини за допомогою
угорських колег навесні 1991 р. Ось що з цього
приводу пише Я. Штенберг: «І ось першого дня весни, 22 березня, перед нами розпустилося листя старого міського герба. Який ми так довго шукали. З
безпосередньою допомогою угорського вченого на
нашому столі опинилося більше 10 листів XVI–XVII
століть з підписами тодішніх міських старост. На 6
із них періоду 70-90-х років XVI століття була печать 1561 року. Найбільш чітко її контури вимальовувалися на документі, написаному угорською
мовою і підписаному старостою Больдижаром (це
ім’я) Кальмаром рівно 400 років тому – 14 квітня
1591 року за старим календарем… На старій печаті,
реконструйованій запрошеним нами художником,
на підставі всіх виявлених відтисків – а вони зроблені не на воску, а на папері темнішого кольору –
зображена гілка з чотирма листками, праворуч
зверху намальовану зірку, а вгорі виведено слово
WNG (голосний «у» позначався подвійною буквою
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«в» латинського алфавіту) (Іл. 7). Через що змінювалася в 1635 році стара печать новою – сказати
важко. У всякому разі зображена тут виноградна
лоза більш прив’язана до місця, яке славилося своїми виноградними насадженнями, що оточували
місто зусібіч. Латинський напис нової печаті однозначно свідчить про міський статус поселення:
Sigillum civitas de Ung (Печать міста Унг. 1635 рік) –
гласить переклад цього тексту [28:11]. З кінця XVIII ст.
відома печать Чопа: людина у човні з веслом на ріці
Тиса з угорським написом: Csap hely(ség) pets(ete)
(Печать поселення Чоп) [29:12]. На печаті Середнього 1860 р. зображено вівцю, у першій нозі якої
прапор з хрестом, а навколо зображення напис латиною: «Печать містечка Середнє. 1860» [29:12]. Щодо печатки Великої Доброні, Я. Штенберг повідомляв наступне: «Печать 1844 року, на якій зображено гілку дуба і дві риби, описав Тиводар Легоцький
у 1881 році. Легоцький не знав про печать 1777 року, яку відтворюємо з документа 1818 року, люб’язно представленого нам журналістом Калманом
Моріцом, який готує нарис про минуле рідного села. Сюжет цієї печаті гранично простий. На лівому
боці зображено рибу, а справа дата 1777 рік. Латинський напис гласить: «posesio Nag Dobron» (Поселення Велика Добронь) [29:12]. На печатці с. Дравці
зображено дерево і напис угорською: «Печать поселення Дароц» [29:12]. Печатка с. Радванка відома з
кінця XVIII ст., на ній примітивно зображено хатину, біля якої людина, напис по-угорськи: «Печать поселення Радванц») [29:12]. Щодо печатки
с. Доманинці, Я. Штенберг повідомляв: «Печать кінця ХІХ століття виявлена в обласному державному
архіві Закарпатської області (фонд 4, опис 15, од.
зб. 2630). Вона не становить собою інтересу, оскільки на ній нема зображення. Текст угорською
мовою: «Печать Альшо Домоня» [29: 12].
Серед відбитків печаток сучасного Перечинського району Я. І. Штенберг описав печатки наступних населених пунктів: Перечина («Перша відома
нам печать Перечина датується 1823 роком. На цій
двоступінчатій емблемі примітивний малюнок. У
верхній її частині зображено церкву і три дерева, у
нижній частині – людська постать, очевидно, це робітник, зайнятий випалюванням вапна. Напис угорською мовою: «Perecsin helseg pecset» (Печать поселення Перечин). Цей сюжет зображений професійним гравером на печаті Перечина 1873 року»); Сімера (на печаті 1857 року зображений віл, що несе
щит (червоного кольору), а над ним три ножі (чи
ложки), а ще вище лавровий вінок, навколо печаті
напис угорською мовою: «Oszimira pecse(te). 1857»
(Печ(ать) Старого Сіміра. 1857); Порошкова та Дубриничів (збереглася печать Порошкова 1857 року.
На ній постать селянина в характерному вбранні
того часу. У правій руці риба, найчастіше зображувана на сільських печатях краю. У лівій, піднятій
руці селянина невстановлений предмет. Напис німецькою мовою: «Gemeinde Turia Porosko (Община
Тур’я Порошко)». Печать Дубриничів кінця ХІХ століття, що знаходиться в Закарпатському обласному
архіві в Берегові, не має малюнка. Напис угор-

ською: «Печать поселення Дубринич». Я. І. Штенберг, працюючи в Національному архіві Угорщини,
разом з угорським колегою виявили печать с. Тур̕ ї
Ремети за 1846 р., на якій зображено легендарного
листоношу Федора Фекете з палицею в руці і в характерному головному уборі. Навколо печатки напис
угорською: «Печать Тур̕ їх Реміт Ужанського комітату». Щодо найстарішої печатки Тур̕ ї Ремети, Я. І.
Штенберг повідомляє: «В обласному архіві в Берегові збереглася більш рання печать села. На ній
зображення частково стерте, але судячи з усього,
тут виведена черепаха – символ неквапливості,
спокою і мудрості. Цю емблему змінила постать
Федора Фекети» [30:11]. Щодо печатки с. Зарічово,
то, на думку Я. Штенберга, вона відома із середини
ХІХ ст.: «На печаті села зображено церкву (треба гадати, що церква села), а поряд високе дерево. Напис
німецькою і церковнослов’янською мовами: «Gemeinde Zaritschof» (Зарічоф), Печать весі Зарочівскія.
1858» [30:11].
Серед печаток Виноградівщини Я. Штенберг
описав відбитки населених пунктів Виноградова,
Шаланок, Чорнотисова. Зображення виноградаря в
одязі угорського гусара, що тримає в руці одне велике гроно винограду, – на печаті міста Виноградова 20-30-х років минулого століття; навколо герба
печатки напис чеський та український: «Obecni
úrad SEVLUS, уряд громадський Севлюш. На печатці
села Шаланки XVIII ст. «у центрі щита, обвитого декоративним вінком, три зуби дракона. Латинський
напис на печаті навколо герба гласить «Печать містечка Шаланки». Виявлено також давнішу печать
(XVI або XVII ст.). На ній теж зуби дракона, та значно
примітивніше виконання малюнка» [31:13]. Відома
печатка с. Чорнотисово (до 1944 р. – Чорний Ардів)
за часів революції 1848-1849 років, на ній надпис:
«Угочанський комітат. Чорноардів. 1849» [31:13].
Серед населених пунктів колишнього комітату
Мараморош Я. І. Штенберг подав описи печаток
Хуста, Вишкова (Вішк), Тячева, Буштина, Рахова,
Великого Бичкова (Нодь Бочко) та Ясіня. На XVII ст.
у п’яти коронних міст у полі печаті козел – символ
Вишкова (Вішк), орел у верхньому лівому куті –
символ Тячева, стріла пронизує орла – символ Хуста, а голови зубра – символи Сігета і Довгого Поля,
а навколо поля щита печатки напис латинською
мовою: «Печать п’яти привілейованих міст Марамороського комітату Вишкова, Хуста, Довгого Поля, Сігета, Тячева». У 20-30-х рр. минулого століття
відома печатка Хуста із зображенням руїни Хустського замку, а навколо печатки напис російською і
чеською мовами: «Городъ Хустъ – Округъ Хустъ,
Mesto Chust – Okres Chust». Щодо печаті Вишкова,
то Я. Штенберг констатував: «На печаті села 1620
року зображено гірського козла, виведеного крупним планом на печаті п’яти коронних міст XVII століття. Напис угорською мовою: «Місто Вишк. Ісус.
1620» [32:11]. Перша печатка Тячева відноситься
до 1608 року. На печаті зображено орла. А навколо
зображення напис угорською мовою: «Місто Тячів.
1608». У 20-30-х рр. минулого століття відома печать Буштина, на якій зображено граблі, коса і
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бджолиний вулик. А навколо зображення напис
чеською та українською мовою: «obecni urad v bustine – okres tiacevo. Громада Буштина». Щодо печаті
м. Рахів, Я. Штенберг повідомляв наступне: «Стара
печать Рахова не виявлена. Нам відомі два варіанти емблеми 20-30 років нашого століття, які, очевидно, відображають мотиви попередньої печаті.
На одній з них зображено голову оленя. На ній напис чеською, а також українською мовою, який гласить «cѣлський уряд Рахов. Obecni úrad Rachov». Відома й інша печатка Рахова, на якій олень, що стоїть, дивиться геральдично вправо» [33:12]. Щодо
печаток Великого Бичкова та Ясіня Я. Штенберг
констатував: «На печаті Великого Бичкова 1844 року зображено селянина, який у поті чола оре землю
двома волами. На ній напис угорською мовою: «Печать поселення Великий Бочко. 1846». Виявлено
також овальну печать Великого Бичкова 1781 року. На ній у пишному обрамленні в стилі бароко
зображення того ж землероба, що оре волами. Судячи з напису, це печать казенного складу по зберіганню солі та іншої продукції, що була тут. Навколо своєрідного герба латинською мовою написано:
«Печать казенного (камерального) депо Бочко.
1781»… На печаті Ясіня 1863 року дерево, під яким
чоловік пасе кіз… Напис угорською мовою: «Печать
поселення Керешмезе 1863» [33:12].
Серед печаток сучасних Великоберезнянського
та Міжгірського районів Я. Штенберг приділив увагу наступним населеним пунктам: Великий Березний («На печаті Великого Березного першої половини ХІХ століття в обрамленні лаврового вінка
герб Угорщини. Напис угорською: «Печать міста
Великий Березний»), Малий Березний («На печаті
села першої половини ХІХ століття примітивний
малюнок головної примітності села – монастиря.
Латинський напис гласить: «Печать Малого Березного»), Люта («Зображуваний на печаті першої половини ХІХ століття, так само, як і на емблемі Рахова, олень, – одна із улюблених тварин в геральдиці… Напис угорською мовою: «Поселення Люта»),
Міжгір̕ я – стара назва Волове («Печать села Волового 50-х років ХІХ ст. – зображено вола і шестикутну зірку. Примітністю цієї печаті є напис кирилицею: «Печать села Волового»), Присліп («На печаті
1842 року – примітивний малюнок, на якому зображено гірського козла, що стоїть на задніх ногах,
який зустрічається і на гербі Марамороського комітату. Напис угорською мовою: «Печать поселення
Присліп. 1842») [34:13].
Усі ці нариси Я. Штенберга зацікавили мукачівця О. Філіппова, який за короткий час здійснив низку публікацій, присвячених сфрагістиці Мукачева,
Мукачівщини та Закарпаття. Результатом довготривалих наукових пошуків протягом 2002-2012 рр. в
Державному архіві Закарпатської області в м. Берегово стало видання праці О. Філіппова про історичну символіку поселень сучасного Мукачівського
району, що вийшла друком у 2012 р. У давнину ці
поселення були у складі комітату Берег: Бабичі, Белашовці, Барбове, Баркасове, Белебово, Бенедиківці, Березинка, Бистриця, Бобовище, Брестів, Буко192

винка, Вільховиця, Верхя Визниця, Нижня Визниця,
Гандеровиця, Герцівці, Глинянець, Горонда, Грабівниця, Грабове, Грибівці, Нове Давидкове, Старе Давидкове, Дерцен, Ділок, Дубини, Жборівці, Жнятине, Жукове, Завидове, Залужжя, Зняцеве, Зубівка,
Іванівці, Ільківці, Кайданове, Кальник, Кендерешів,
Кленовець, Клочки, Ключарки, Клячанове, Кольчине, Копинівці, Верхній Коропець, Нижній Коропець,
Косине, Крите, Кузьмине, Кучава, Руська Кучава,
Куштановиця, Лавки, Лалове, Лецовиця, Лісарня,
Лохове, Ленювці, Великі Лучки, Макарове, Медведівці, Микулівці, Мукачеве, Нєгрово, Новоселиця,
Обава, Павшин, Паланок, Підгород, Підгоряни, Підмонастир, Пістрялове, Пузняківці, Ракошино, Ромочевиця, Росвигово, Руське, Серне, Синяк, Софія, Станове, Страбичове, Тростяниця, Форнош, Фрідєшово,
Чабин, Червеневе, Череївці, Чинадієве, Чомонин, Чопівці, Шелестово, Шенборн, Шкуратівці, Щасливе,
Яблунів [19:16-84]. О. Філіппов подав різні назви
сіл, міста Мукачева, короткі статистичні дані про
віросповідання жителів населених пунктів вказаного району, подав та описав відбитки печаток сіл,
їх легенди, діаметр печаток, які використовувались
у ділових документах (Додаток 1) [20:18].
Ще одним результатом довготривалих наукових пошуків протягом 1992-2012 рр. стало видання
іншої праці О. Філіппова, присвяченої сфрагістиці
міського герба Мукачева, якій передували ще ранішні публікації автора про образ св. Мартіна як у
наукових [16:95-97], так і періодичних виданнях
[17:4; 18:12]. Олексій Філіппов описав латунну матрицю печатки (20×36 мм, 50 мм – довжина рукоятки) 1652 р.: «У полі печатки – зображення звичайної постаті священика, який лівою рукою тримає
єпископський посох, а правицю підняв для благословення. Легенда по краю печатки 5 мм латинською “oppidi Munkacs”» (Іл. 8) [20:37]; таку саму
печатку 1791 року (20×36 мм), відбиток печатки на
документі 1816 року з червоного сургучу, овальна
20×35 мм, зображення священика (Св. Мартін – авт.),
а легенда на краю печатки гласить «oppidi Munkács».
На інших печатках м. Мукачева зображено св.
Мартіна на коні, де святий відтинає шмат свого
плаща жебракові: кругла печатка 1844 р. з червоного сургучу, з угорською легендою по краю печатки:
«Szabad Munkács város pecsétje 1844» [20:38]; відбиток чорнильної круглої печатки (діаметр 37 мм)
1873 р. – із зображенням св. Мартіна на коні, який
дає частину свого плаща бідняку, з угорською легендою (завширшки 5 мм): «Munkács város rendezett tanácsa 1873» [20:39], «Відбиток печатки 1902
року виготовлення на документі 1914 року: чорнильна, кругла, діаметром 36 мм. У полі печатки –
зображення в тинктурі міського герба «Святий
Мартін» у щиті німецької форми. З короною, верхівка герба трохи змазана. Легенда покраю печатки угорською «Bereg vármegye Munkács r.t. város
1376-1902» [20:39]. Образ Святого Мартіна в щиті з
короною відомий на відбитках печаток 1902, 1916,
1923, 1925 рр., а на відбитках печаток 1928 р.
(Додаток 2), 1929, 1933, 1938, 1943 рр. – без корони
[20:39-40].
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Висновки і перспективи. Автор у статті спробував оцінити сфрагістику в науковій спадщині Т. Легоцького, Я. Штенберга та О. Філіппова. Т. Легоцький
вперше опублікував описи відбитків сургучних печаток комітату Берег, котрі були введені в діловий
обіг протягом 1844-1863 рр., а також найдавніші
печатки міст Берегова та Мукачева. Проф. Я. Штенберг опублікував сфрагістичні нариси про 54 населені пункти сучасної Закарпатської області, охопивши майже всі районні центри. Нещодавно О. Філіппов видав своє сфрагістичне дослідження про
печатки (відбитки печатей) приблизно 100 населених пунктів сучасного Мукачівського району.
Проте, по-перше, з усіх районів Закарпаття на сьогодні ми маємо тільки одне видання про печатки
Мукачівського району. По-друге, описи печаток комітату Берег (сучасні Берегівський, Воловецький,
Іршавський, Мукачівський, Свалявський райони
Закарпаття), опубліковані Т. Легоцьким, повинні
бути доповнені ілюстративним сфрагістичним матеріалом, який зберігається в архівах Угорщини та
України. По-третє, слід продовжити сфрагістичні
пошуки печаток Виноградівського, Міжгірського,
Рахівського, Тячівського, Ужгородського, Хустського районів в музейних та архівних установах України, Словаччини, Румунії та Угорщини. І насамкінець, по-четверте, на основі печатей та їх відбитків можна відтворити герби, гербові печаті населених пунктів Закарпаття.

Додаток 1
Витяг із книги О. Філіппова «Історична символіка
поселень Мукачівського району»
Баркасове 89654
(hu: Barkaszó, cs: Barkasovo, rus: Баркасово)
Село відоме з 1312 року. Його заснував син магістра
Даніела Томас разом із Міклошем Фелунгом.
У 1824 році тут проживали угорці, які були реформатськими вірниками. У 1880 році в 174 хатах жили 977
осіб. У 1921 році в селі нараховувалося 1275 жителів
(628 чоловіків і 647 жінок). За національною ознакою були 9 чехословаків, 58 руських, 1080 мадярів, 109 євреїв,
19 іноземців. За конфесійним складом статистика нарахувала 95 римо-католиків, 166 греко-католиків, 859
євангелістів-реформатів, 151 ізраеліта, 4 інших. У 1930
році в селі було 1630 жителів, із них 38 чехословаків, 230
русинів, 1156 мадярів, 139 євреїв, 48 німців, 19 іноземців.
За конфесійним складом нараховувалося 127 римо-католиків, 265 греко-католиків, 1074 євангелісти-реформати,
14 православних, 139 ізраелітів, 11 інших.

a)

b)

a) Hu: з червоного сургучу, круглий, діаметр 36 мм. У
центрі поля печатки: ясла, над ними розкритий ціп (ro-

vátkos szuszék, felette egy kiterjestett csép). Легенда завширшки 5 мм угорською «Barkaszó helységének pecsétje 1844»;
b) Čs: чорнильний, круглий, діаметр 34 мм. Легенда
чеською і руською «Obec Barkasovo. Громада Баркасово»
[19:18-19] .
Додаток 2
Печатка Мукачева в чехословацьку добу
Перша світова війна 1914-1918 років змінила не лише
попередні кордони багатьох європейських країн, але й
державний устрій в багатьох із них. Замість середньовічних монархій з'явилися демократичні республіки, в яких
державна влада належала не одній династії, а всім громадянам держави. Виникла потреба й у зміні символіки.
Наприкінці травня – на початку червня 1921 року Цивільна управа Підкарпатської Русі в Ужгороді звернула
увагу жупанських урядів в Берегсасі, Ужгороді, Мукачеві,
Акна Слатині на протиправне вживання у діловодстві
окремих нотарських і сільських установ печаток з написами легенд угорською мовою. На той час цим урядам,
які входили до складу державної виконавської влади Чехословаччини, дозволялися написи на печатках лише
урядовою мовою (31).
У вересні того ж року Міністерство внутрішніх справ
ЧСР, до функціональних обов'язків якого входило також
питання регулювання печаток органів влади, звернулося
до шефа Цивільної управи Підкарпатської Русі в Ужгороді з нагадуванням про те, що на засіданні 23 березня
1921 р. у Празі Міністерська рада встановила засади
створення металевих і каучукових урядових печаток для
всіх державних структур. Цим правилам мали відповідати й печатки низових нотаріатів і сільських урядів (32).
20 березня 1923 року в Мукачівському жупанському
уряді на прохання Президії Політичної управи Підкарпатської Русі в Ужгороді з явився проект ліквідації магістратів на території краю. Пропонувалося міста з самоврядними магістратами Мукачево і Берегово адміністративно перетворити у великі села та приєднати їх до Мукачівського і Тисогатського районів (33).
З квітня 1924 року міський староста Петр Петрігалла
підписав Організаційний статут міста Мукачево, який
прийняли того ж дня Представницькі збори міста.
У березні 1925 року Міністерство внутрішніх справ
ЧСР знову нагадало тепер уже Політичній управі Підкарпатської Русі про те, що на території краю місцевими органами влади використовуються неправильні печатки. У
відповідь жупанські уряди зібрали і надіслали в Ужгород
зразки печаток всіх окружних управлінь, сільських рад і
урядів (35).
Такий спосіб перевірки на відповідність правилам
геральдики тих сфрагістичних предметів, з якими працювали органи місцевої влади, виявив у грудні 1925
року, зокрема, те, що Мукачівський магістрат неправильно використовував написи і символіку на своїх печатках. Активне листування між начальником Мукачівського жупанського уряду Тоупаликом і старостою
міського магістрату Петром Петрігаллою призвело до
прийняття рішення щодо ліквідації на гербі Мукачева
монархічного символу – князівської корони, розташованої над щитом герба. Раніше вона відповідала статусу Мукачева як самоврядного міста в Угорському королівстві. До 12 години 6 березня 1926 року ліквідацію
цієї корони на всіх печатках магістрату здійснив спеціально запрошений гравер [20:28–29].
… 22. Відбиток печатки без вказування року виготовлення на документі 1928 року: чорнильна, кругла, діаметром 36 мм. У полі печатки – зображення без тинктури
міського герба «Св. Мартін» у щиті німецької форми, без
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корони. Легенда по краю печатки завширшки 10 мм російською, чеською та угорською «Городъ Мукачево съ установленнымъ магистратомъ. Mĕsto Mukačevo se zřiseným
magistrátem. Munkács r. t. város» // ДАЗО – Ф. 1554 [20:42].
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1. Відбиток печатки міста Берегова 1. Фото І. Міськова
2. Відбиток печатки міста Берегова 2. Фото І. Міськова
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3. Ліквідований відбиток печатки Берегова 2.
Фото М. Єрьомкіної
4. Відбиток печатки із зображенням Св. Мартіна.
Фото І. Міськова
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5. Печатка Березького комітату ХІХ ст.
(Закарпатський краєзнавчий музей). Фото І. Міськова
6. Відбиток печатки поселення Берег Сент-Міклош. 1843 р.
Фото О. Філіппова

7
8
7. Відбиток печатки Ужгорода XVI ст.,
знайденої Я. Штенбергом
8. Матриця печатки Мукачева 1652 р.
Фото О. Філіппова
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Малець О. О., Малець Н. Б. Етнокультурний розвиток румунів Закарпаття 1944-1990 рр. ХХ ст. У статті
розглядається період встановлення радянської влади в
Закарпатті. У радянські часи офіційні суспільні науки
старанно уникали питання про роль румунів Закарпаття
та їхньої культури в процесах історичного, соціального і
культурного розвитку краю. Якщо такі питання і піднімались, то виключно розглядались під кутом зору «пролетарського інтернаціоналізму», «радянського патріотизму» і «благородного впливу культури великого російського народу». Радянська наука ігнорувала вивчення
етнополітичних процесів, в тому числі таких, як взаємовідносини етнічних і національних меншин Закарпаття з
державою і між собою.
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Малец А. Е., Малец Н. Б. Этнокультурное развитие
румын Закарпатья 1944-1990 гг. ХХ века. В статье рассматривается период установления советской власти в
Закарпатье. В советское время официальные социальные науки всячески избегали вопросов о роли румын в
Закарпатье и их культуры в процессе исторического, социального и культурного развития. Если такие вопросы
и поднимались, то исключительно с точки зрения «пролетарского интернационализма», «советского патриотизма» и «благородного влияния культуры великого русского
народа».
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Malets A., Malets N. Ethnocultural development of Romanian Carpathians 1944-1990 of the 20th century. The
article is considered the period of establishment of Soviet
power in Transcarpathia. In Soviet times, the official social
sciences assiduously avoided questions about the role of
Romanians and their culture in processes of historical, social
and cultural development. If such questions raised, then
exclusively examined under the angle of «proletarian internationalism», «Soviet patriotism» and «the noble influence of
the culture of the great Russian people». The Soviet science
ignored the study etnopolitical processes, such as the relationship between ethnic and national minorities of the State
and the Region, avoided problems of ethnic and political
views, orientation of the ethnopolitical behaviors, feelings,
values, etc.
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Постановка проблеми. За роки радянської
влади в Закарпатті відбувались значні етнодемографічні зрушення. Матеріали засвідчують, що питома вага українців у структурі населення області
із 67,9% у 1946 р. зросла до 78,4% у 1989 р. За цей
же час численність росіян зросла з 1, % до 4%, румун – з 2% до 2,4%, циган – з 0,6% до 1%. Питома
вага інших національних меншин, зокрема угорців,
німців, словаків і чехів, євреїв, болгар, у структурі
населення області постійно зменшувалась. Так,
угорці в 1946 р. складали ще 17,3% загальної кількості населення, а в 1989 р. – лише 12,5%. За цей же
час численність чехів зі словаками з 1,7% зменшилась до 0,6%, німців – з 0,4% до 0,3%, євреїв – з
0,8% до 0,2% [4:267–276].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Певні аспекти розвитку румунської національної
меншини в Україні висвітлено в монографії Рендюка Т. Г. [39]. Що стосується етнополітичних та етнокультурних процесів румунів на сучасному етапі в Закарпатті, то це висвітлено в працях: Тиводара М. П.
[34], Марини В. В. [35], Зана М. П. [36], Коцана В. В.
[37], Сергієнко Т. С. [38].
Мета статті полягає у спробі проаналізувати етнополітичні та етнокультурні процеси румунів Закарпаття другої пол. ХХ – першої пол. ХХІ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Румуни в Закарпатті проживають на межі Рахівського і Тячівського районів. У таких майже виключно одноетнічних селах, як Середнє Водяне, Добрик,
Плаюц, Біла Церква, Діброва, Глибокий Потік, Топчино, Подішор, Печера та в селищі міського типу
Солотвино. У 1975 р. 99,2% румун проживало в одноетнічних селах. Статистичні дані засвідчують поступове кількісне зростання румун у межах нинішнього Закарпаття. Якщо у 1921 р. їх нараховувалось
всього 11867 чол., то в 1930 р. їхня кількість складала 12777, у 1959 р. – 18346, у 1970 р. – 23454, у
1979 р. – 27155, а в 1989 р. – вже 29845 чоловік [7;
8; 9]. Кількісне зростання румунів мало виключно
природний характер, припливу румунського населення, за винятком поодиноких випадків прибуття
спеціалістів з Молдовії і Буковини, сюди не спостерігалось. Про це, зокрема, свідчать статистичні дані з етнічного румунського села Середнє Водяне. У
1948 р. в селі проживало всього 600 жителів, а в
1989 р. в селі вже налічувалось 6163 мешканці
[13:529; 14:418; 15:59]. За 40 років численність
мешканців села виросла в 10 разів. У 1998 р. проведено обслідування 300 сімей Середнього Водяного. На основі аналізу господарських книг було
встановлено, що найшвидше численність жителів
зростала впродовж 1945-1975 рр., коли в селі в
40% сімей було не менше трьох дітей. У наступні
роки кількість жителів села не так швидко зростала. Це засвідчується й тим, що в 1988 р. вже лише в
25,3% сімей було по три дитини і більше. Аналогічною була ситуація в с. Діброва, в якому в 1981 р. налічувалось 270 багатодітних сімей, 10 жінок було
нагороджено орденом «Мати-героїня», а 18 – орденом «Материнська слава» 1-го і 2-го ступеня [16;
14:467].
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Етнополітичні процеси 1944–1990 рр. не пройшли осторонь і румунські національні меншини
Закарпаття. З перших років визволення та встановлення радянської влади в румунів краю набули поширення всі ті процеси, що й в українців. Їх не віднесли до ворожих націй і не проводили проти них
масових репресій, а поступово втягували, як і українців, в радянську суспільно-політичну систему. Це
засвідчено тим, що вже наприкінці 1944 – на початку
1945 рр. близько 50 румунів добровільно чи примусово було залучено до лав Радянської армії, а понад 80 – вступило до складу Чехословацького військового корпусу генерала Л. Свободи. Крім того,
вони залучались до вирішення історичної долі краю,
бо 4 делегати І з’їзду Народних комітетів від румунських сіл підтримали возз’єднання Закарпаття з Україною [17:5; 13:414-419; 14:464-465, 466-467, 486].
Нарівні з українцями румуни були втягнуті в
усі соціально-політичні та національно-культурні
процеси радянської доби. Примусова колективізація викликала опір селян. Коли в липні 1947 р. в с.
Діброва селян примусово загнали в колгосп, то вони вже в серпні 1947 р. вбили привезеного в село
голову колгоспу І. Черничка [13:605-606]. Але це не
зупинило колективізації. Цьому сприяло розкуркулення тих 85 румунських господарств, що в серпні
1950 р. було внесено до списку куркулів. Колективізація румунів Закарпаття повністю була завершена вже в 1950 р. Оскільки виняткова більшість румунів проживає в сільській місцевості, то понад 82%
з них формально вважались працюючими в колгоспах, а 18% – в лісгоспах і промисловості [15:59]. Навіть солотвинські румуни переважно працювали в
сільському господарстві і лише незначна їх частина
була зайнята в промисловості.
Головною проблемою етносоціального життя
румунів Закарпаття була проблема зайнятості працездатного населення і відсутність робочих місць
по місцю проживання. Важко було працевлаштуватись і в найближчих населених пунктах. Так, у 1989 р.
лише 15 жителів с. Середнього Водяного мали постійну роботу за межами села: 12 – в межах Рахівського району, а 3 – за межами самого села [16]. Постійну роботу з оплатою праці в колгоспах мали
лише керівники, спеціалісти, бригадири і ланкові,
кілька десятків механізаторів і доярок та незначне
число рядових колгоспників, а виняткова більшість останніх працювала безплатно. Як винагорода за працю їм вважалось надання колгоспної присадибної ділянки. Виняткова більшість працездатного населення чоловічої статі не мала постійної
роботи і регулярно виїздила на сезонні роботи за
межі Закарпаття і України.
Виїзд на сезонні роботи за межі області в румунських селах набув масового характеру, став невід’ємною частиною способу життя їх мешканців. З
довідок, що надсилались службовцями сільських
рад в районні та обласне управління статистики,
важко встановити справжню кількість тих, які постійно виїжджали на сезонні роботи. Обласна та
районні організації КПРС розглядали виїзди на сезонні роботи за негативне явище, бо вони свідчили
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про економічну дискримінацію румунів. В угоду вищестоящому начальству місцеві функціонери, маніпулюючи цифрами, всіляко приховували справжню
кількість виїжджаючих на заробітки. Так, наприклад, з даних Глибокопотіцької сільради випливає,
що станом на 31.12.1990 р. в селі проживало 5301
мешканець, з них 2007 мали постійну роботу, 201
були працівниками освіти, культури, торгівлі, кооперативів, а 42 людини працювало в інших організаціях. А де працювала решта 1754 жителів села –
довідка не повідомляла. Крім того, з довідки дізнаємось, що на сезонні роботи за межі області виїжджало 1913 чоловік [18]. Такі ж сфальсифіковані
дані подавала і Дібровська сільська рада. З її довідки випливає, що станом на 31.12.1990 р. в селі проживало 9850 мешканців, з них 5743 – працездатні.
З усіх працездатних 1469 чоловік нібито працювало в колгоспі, що є явним перебільшенням, та ще
952 людини в різних організаціях і установах села.
Таким чином загальна кількість постійно працюючих підвищувалась до 2421 людини. Водночас довідка свідчила, що в селі лише 3015 чоловік не мали постійної роботи [18]. Найпростіші арифметичні дії з наведеними цифрами свідчать, що чисельність непрацюючих в селі мала б складати щонайменше 3322 людини. Реальна кількість тих, що не
мали постійної роботи в румунських селах Закарпаття, складала 80% від працездатного населення.
Це означає, що в с. Діброва 4594 мешканці не мали
постійної роботи. З них 2252 чоловіки регулярно виїжджали на сезонні роботи. З 2342 працездатних жінок на сезонні роботи виїжджало понад 700 (30%).
Аналіз господарських книг с. Середнього Водяного засвідчив, що в 1988 р. в селі проживало
6163 мешканці, з них близько 5115 працездатних
не мали постійної роботи. Лише близько 500 працездатних мали постійну роботу в закладах освіти і
культури, медичних закладах, колгоспі і лісгоспі і т.
ін. Майже з 2262 працездатних осіб щороку на сезонні роботи виїжджало від 1500 до 2240, тобто від
70 до 85 %. Так, у 1977 р. з села на сезонні роботи
виїхало 1520 мешканців, в 1978 р. – 1940, в 1979 р.
– 2020, в 1980 р. – 1780, в 1981 р. – 2040, в 1982 р. –
2240, в 1983 р. – 2020, в 1986 р. – 2140, в 1987 р. –
2220, в 1989 р. – 2160 [16].
Відомий український дослідник сезонних міграцій в Карпатах М. І. Долішний навіть виділив Середньоводянське вогнище сезонних міграцій. До
нього він відніс румунські села Середнє Водяне, Білу Церкву, Діброву та Глибокий Потік з їх присілками. За його підрахунками, в 1990 р. з цього вогнища на сезонні роботи виїжджало понад 6 тис. чоловік [19:91]. За підрахунками 1991 р. на сезонні роботи з названого міграційного вогнища виїжджало
понад 6,5 тис. чоловік. Аналізуючи інтенсивність
цих виїздів, зауважимо, що реальні кількісні показники важко встановити, бо вони мали неорганізований, стихійний характер, а окремі мігранти впродовж року виїжджали на сезонні роботи по 2-3 рази. В сезонних роботах активну участь брали й жінки. У сезонних роботах на лісозаготівлях, будівництві цивільних і промислових об’єктів, реставра-

ційних роботах і т. ін. брали участь майже виключно чоловіки. Взагалі серед румунських сезонних
робітників чоловіки складали від 70 до 75%.
Масові виїзди на сезонні роботи значною мірою мали негативний вплив на сімейно-побутовий
уклад румунів Закарпаття, на внутрішньосімейні
стосунки та зміну моральних цінностей і пріоритетів. Крім того, всі, хто виїздив на сезонні роботи,
були позбавлені всякого соціального захисту. Повертаючись із сезонних робіт, заробітчани з місць
своєї праці привозили дефіцитні промислові товари, зерно, соняшник, цукор, ліс і лісоматеріали і т.
ін. Вони їх продавали на внутрішньому ринку Закарпаття, де постійно був відчутний товарний голод. Через це партійні і державні органи влади ставились до заробітчан негативно, офіційно розглядали їх як «спекулянтів», «ділків», «сектантів», діяльність яких суперечить радянському законодавству, наносить соціалістичній соціально-економічній системі «...в кінцевому підсумку великий моральний і економічний збиток» [18]. Радянські і
партійні органи влади розглядали сезонні виїзди
на роботу як зло, а тому прагнули обмежити їх або
встановити над ними свій контроль. Під гаслами
боротьби з приватновласницькою психологією було навіть прийнято рішення Тячівського райкому
КПРС, в якому постановлялось: «... зобов’язати райвиконком, відділ внутрішніх справ, суд, прокуратуру надати практичну допомогу місцевим органам
влади в боротьбі з пережитком минулого» [20].
Аби призупинити сезонні виїзди на роботу, сім’ям сезонників обмежували розміри присадибних
ділянок, відмовляли їм у видачі необхідних для виїзду довідок, направляли листи і своїх представників на місця виїзду сезонників з вимогою, щоб ті не
приймали «шабашників» без дозволу органів місцевої влади Закарпаття і т. п. Водночас постанова
дала підставу прокуратурі, міліції, КДБ, судам для
брутального втручання в особисте і громадське
життя румунів. У результаті реалізації постанови
було спровоковано чимало судових справ, незаконно засуджено десятки громадян [20], незаконно
конфіскувались завезені заробітчанами промислові та сільськогосподарські товари. Всі ці заходи
спонукали заробітчан до дачі хабарів державним
службовцям, а побори з румунів для партійних і радянських працівників, прокурорів, суддів і міліціонерів стали справжнім промислом.
Партійні і радянські органи влади проблему сезонних виїздів на заробітки звично розглядали не
в економічній, а в ідеологічній площині. Це хибний
підхід. Між тим, міграції набули виразного соціального звучання, бо супроводжувались відносно високими заробітками. Під їх впливом значною мірою формувалась психологія місцевого румунського населення. Сезонні робітники, маючи добрі заробітки, швидко і якісно розбудовували свої садиби з комфортним житлом, умебльовували і облаштовували його імпортними меблями, побутовим
обладнанням і т. ін. Тому заробітчани в румунських
селах користувались славою добрих і старанних
господарів. Це сприяло участі в сезонних роботах
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майже всіх молодих чоловіків віком до 35 років, які
прагнули розбудувати власну садибу з хатою і облаштувати їх. Так зусиллями партійних і державних органів була штучна створена дуже суперечлива ситуація в румунських селах Закарпаття. При
проведенні різноманітних пропагандистських компаній, всі успіхи в індивідуальному будівництві
приписувались досягненням радянської влади і соціалістичної системи, а в ідеологічній роботі заробітчанство тлумачилось як зло, «діляцтво», «шабашка» і т. п.
Оскільки виїзди на сезонні роботи стали домінуючими в соціальному житті румунських сіл, то
спроби їх обмеження і переслідування за завезення
дефіцитних товарів викликали протести місцевого
населення. Однією з масових форм протесту проти
політичного, економічного та ідеологічного диктату режиму став вступ до різних релігійних сект,
зокрема секти «Свідків Єгови». Особливої популярності секта набула в с. Біла Церква, де до неї входила значна кількість учнівської молоді. Єговізм набув поширення також в Діброві, Глибокому Потоці
та Середньому Водяному. Офіційні документи районних партійних організацій КПРС свідчать, що
єговісти категорично відмовлялись співати гімн
СРСР, читати і розповідати вірші і оповідання про
керівників радянської влади і армії і т. ін. [21; 22].
Ще однією формою протесту була відмова румунів
від служби в армії. Так, 18. ХІІ.1966 р. воєнком Рахівського району на сесії сільської Ради Середнього
Водяного повідомляв, що від служби в армії в селі
ухилялось 110 юнаків. Щоб не йти до армії, юнаки
призивного віку на час призову виїздили за межі
області. Згідно акту перевірки від 18.ІІІ.1967 р. в с.
Глибокий Потік із 42 призовників 9 ухилялись від
служби в армії через виїзди в інші області [23]. Такою ж була ситуація в усіх румунських селах Закарпаття.
Партійні і державні органи всі проблеми соціально-економічного життя румунів звично зводили в
ідеологічну площину. Вони приймали рішення і постанови про необхідність посилення ідейно-виховної роботи, пропаганди радянського патріотизму
та інтернаціоналізму за місцем проживання румунів. З цією метою в 1987 р. почався молдавомовний
дубляж газети «Дружба» («Прієтенія») – друкованого органу Тячівського райкому КПРС і райвиконкому. Ще раніше при обласному радіокомітеті почала діяти молдавська редакція.
Свої невдачі в ідейно-виховній роботі ідеологи
Закарпатського обкому КПРС пояснювали такими
факторами: наявністю державних кордонів з Румунією, Угорщиною, Польщею і Чехословаччиною; багатоетнічним і багатоконфесійним населенням краю,
широкими родинними зв’язками закарпатців з іноземцями; історичним минулим краю; доступністю
ідеологічно невитриманих телепередач і радіопередач з сусідніх країн і т. ін. Зауважимо, що про широкі контакти закарпатців зі своїми закордонними
родичами важко говорити, адже в 1977 р. за кордоном побувало всього 7 тис. жителів області, в тому
числі члени офіційних делегацій й туристи [24].
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Ще складнішою була проблема родинних
зв’язків закарпатських румунів зі своїми родичами
в Румунії, бо з 1970-х років почалось заморожування радянсько-румунських відносин. Що ж стосується постанови ЦК КПРС про тісні зв’язки Закарпатської області з Сату-Марським повітом Румунії, то
вона поширювалась на партійних, радянських,
профспілкових і комсомольських активістів. Такими ж були зв’язки Закарпаття з прикордонними
областями всіх сусідніх країн. Так, наприклад, в
1974 р. по лінії дружніх зв’язків в сусідніх країнах
(ЧССР, УНР, СРР) побувало 193 закарпатські делегації і спецгрупи, а із зворотнім візитом до Закарпаття прибуло 197 делегацій [25-28;]. Ідеологічний наступ на румунське населення Закарпаття посилився у зв’язку з прийняттям постанови ЦК КПРС «Про
додаткові заходи в галузі ідеологічної роботи у
зв’язку з посиленням румунської націоналістичної
пропаганди, що зачіпає інтереси СРСР».
Прагнучи вийти із складної ситуації, ідеологи
Закарпатського обкому КПРС спробували знайти
хоч якісь підстави для віднесення закарпатських
румунів до молдаван. Але науковці історичного факультету УжДУ в своїй довідці обґрунтували румунську, а не молдавську етнічну належність мешканців сіл Середнього Водяного, Білої Церкви, Діброви, Глибокого Потока та їх присілків. Прийнята
Закарпатським обкомом КПРС постанова давала
вказівку правоохоронним органам викорінювати
будь-які спроби румунської сторони пропагувати в
краї ідеї румунського націоналізму, а партійним
органам області рекомендувала: покращити ідейно-політичний зміст передач молдавською мовою
на обласному радіо і телебаченні; укомплектувати
бібліотеки кращими творами російських, українських і молдавських авторів; створити в селах Діброва і Середнє Водяне на громадських засадах історико-краєзнавчі музеї; посилити атеїстичне виховання і
антирелігійну пропаганду і т. ін. [29-32].
Домінування соціально-побутових інтересів,
відносна байдужість румунів до національно-культурного і громадського життя в 1944-1986 рр. у поєднанні з недостатнім господарським і соціальним
розвитком їхніх сіл та загальнорадянська ідеологічна кон’юнктура стали визначальними факторами, що затримували їх соціально-культурний розвиток. У румунських, як і в угорських, селах школи,
клуби, бібліотеки, дитячі дошкільні заклади і т. ін.
споруджувались переважно за кошти колгоспів.
Національно-культурне життя румунів Закарпаття
ускладнювалось ще й тим, що всі їхні національні
школи і бібліотеки працювали в режимі молдавської літературної мови з кириличним письмом.
Саме з Молдавської РСР та почасти з Чернівецької
області вони одержували літературу, підручники,
газети і журнали.
Система шкільної освіти рідною мовою в румунів області почала складатись ще в 1919 р., коли
Закарпаття було включено до складу Чехословаччини. Вже в 1934 р. румунською мовою велось навчання в 31 класі в 4 початкових школах, в яких навчались 1772 учні. Всі підручники до шкіл тоді по-
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ставлялись з Румунії. Неповну середню і середню
освіту рідною мовою учні одержували в сусідніх
румунських містах. Радянська система молдавомовної освіти румунів Закарпаття почала складатись ще в 1945-1946 н. р., коли запрацювали семирічки в Солотвині, Діброві, Білій Церкві і Середньому Водяному [33; 14:465-467]. Водночас впроваджувались заходи ідеологічного впливу на населення,
здійснювалась ліквідація неписьменності і малописьменності.
Закарпатський обком КПРС 4 вересня 1947 р.
прийняв спеціальне рішення про занедбання масово-політичної роботи в румунських селах Діброва,
Глибокий Потік, Середнє Водяне і Біла Церква, в
яких не було створено гуртків ліквідації неписьменності, політгуртків, гуртків художньої самодіяльності, несистематично випускались стінні газети і т. п. Зобов’язавши місцеві організації КПРС та
органи державної влади усунути названі недоліки,
рішення обкому вимагало виділити з місцевих бюджетів кошти для ліквідації неписьменності. Керуючись постановою, Середньоводянська сільрада в
1950 р. для ліквідації неписьменності виділила 17
тис. крб., а Солотвинська селищна рада – 49 тис. крб.
Справа ліквідації неписьменності просувалась дуже повільно. Наприклад, ще навіть у 1953 р. в Глибокопотіцькій раді не було складено навіть списків
неписьменних і малописьменних [34].
Якщо ліквідація неписьменності і малописьменності та здобуття неповної середньої освіти
молдавською мовою вирішувались більш-менш
успішно, то здобуття середньої освіти цією ж
мовою було достатньо проблематичним. Ще навіть
у 1979 р. для 27 тис. румунів працювала всього
одна середня школа. Навіть у перебудовчому 1989
р. для 29485 румунів працювало 10 шкіл, а з них
лише 2 середні (1 середня школа для 14742
румунів). Це значною мірою вплинуло на
достатньо низький рівень освіченості румунів у
порівнянні з росіянами, українцями, угорцями,
словаками.
Рівень освіченості етнічних груп Закарпаття
(на 1000 чоловік) станом на 1989 р.
Ет- Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта Освіта
нічна вища неза- середня се- непов- початгрупа
кінчена спеці- редня на се- кова
вища
альна
редня
укра68
10
149
367
218
145
їнці
росі246
25
267
310
34
яни
угорці
37
7
98
427
264
155
румуни 17
3
38
208
451
181
слова88
12
157
385
101
ки
цигани
7
97
431
387

Програма ідеологічної роботи передбачала
розгортання діяльності культосвітніх закладів. У
кожному румунському селі було створено хати-читальні, клуби, сільські і шкільні бібліотеки. Але

працювали вони формально. Постанова Рахівського райкому КПРС від 5 серпня 1955 р., відзначаючи
незадовільну роботу місцевих культосвітніх закладів, наголошувала, що в бібліотеках немає достатньої кількості літератури, абонентами газет стали
лише 14 чоловік, а в 740 садибах працювало всього
18 радіоточок. Постанова вимагала розгортання
художньої самодіяльності в румунських селах,
транслювання через Солотвинський радіовузол передач румунською мовою і радіопередач молдавською мовою з Кишинева [40]. Аналогічне становище
було і в румунських селах Тячівщини. Так, у 1952 р. в
с. Діброва в сільській бібліотеці налічувалось всього
49 читачів на 650 дворів, а постанова Тячівського
райкому КПРС відзначала, що в с. Глибокий Потік
не проводиться жодної масово-політичної роботи.
Таке ж саме становище фіксували постанови і рішення райкомів КПРС і в наступні 1960-1970 рр. [18].
Соціально-економічний, політичний та ідеологічний тиск розполовинили все побутово-культурне життя румунів Закарпаття. На перший погляд,
всі румунські села вели типове життя колгоспних
сіл, в яких велась пропаганда комуністичних ідей,
велась атеїстична пропаганда, влаштовувались вечори, дні і тижні інтернаціоналізму, впроваджувалися радянські свята і обряди, пропагувався радянський патріотизм, заохочувалось зросійщення і т. ін.
Насправді румуни області проживали в силовому
полі традиційно-побутового життя, що найповніше
проявлялось в сім’ї і сімейному побуті, святах, обрядах, віруваннях, народній творчості, ментальності, етнічних стереотипах і т. ін. Тому не дивно, що
навіть на обласних партійних конференціях жорстко критикувались весільні та інші традиції румунів
Закарпаття, що нібито суперечили радянському
способу життя [10; 11; 5].
Переважно аграрний розвиток сіл, майже повна їх одноетнічність і ендогамність, виключна одноетнічність шлюбів закарпатських румунів сприяли збереженню їх етнічної стабільності та сталості.
Вони зберегли майже недоторканими ззовні етнічне середовище, етнічну специфіку, мову, традиції і
фольклор, національну самосвідомість. Це підтверджується й тим, що дуже незначний відсоток румунів визнавав мову іншого етносу, зокрема українську і російську, за рідну. Радянські переписи обґрунтовано вважали для румунів нерідною молдавську мову. Незважаючи на це всі школи в румунських селах Закарпаття працювали в режимі молдавської мови. У 1959 р. лише 99 румунів називали
рідною молдавську мову, в 1970 р. – їх число виросло до 652, в 1979 р. – до 962, а в 1989 р. – різко
зменшилось до 170 чоловік. В 1989 р. закарпатські
румуни самі розвінчали політичну кон’юнктуру
проблеми молдавської рідної мови [41:65; 42:134;
43,15;29].
Висновки. Загалом для закарпатських румунів характерний високий рівень національної самосвідомості та сильні почуття локального патріотизму. Вони майже не асимілювались і не переселялись за кордон та в інші області Радянського
Союзу. Однією з вагомих причин такої сталості був
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відносно високий рівень матеріального добробуту,
що спирався на переслідувані комуністами виїзди
на сезонні роботи.
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Постановка проблеми. Рисунок – важливий засіб вивчення та відображення дійсності, першооснова всього реалістичного образотворчого мистецтва. Володіння рисунком необхідне художникам
усіх спеціальностей: графікам, живописцям, скульпторам, архітекторам, дизайнерам, майстрам декоративно-прикладного мистецтва. Визначний художник доби Відродження Мікеланджело Буонаротті, який водночас був і живописцем, і скульптором, і архітектором, говорив: «Рисунок є вища точка і живопису, і скульптури, і архітектури; рисунок
– джерело і корінь всякої науки».
Рисунок як предмет навчання є головною профілюючою дисципліною у вищих навчальних закладах мистецького спрямування (образотворчого
мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва,
дизайну, архітектури), що спеціалізуються на підготовці живописців, графіків, скульпторів, дизайнерів, архітекторів, художників декоративного мистецтва, усіх тих спеціалістів, яким необхідна образотворча грамота.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Теоретичні та методичні питання образотворчої грамоти з рисунку розглянуті в навчальних посібниках Г. Беди [1], М. Кириченко [2], М. Лі [3], М. Опанащука [4], М. Ростовцева [5], методичних рекомендаціях викладачів мистецьких закладів України,
опублікованих у фахових виданнях «Українська
академія мистецтва», «Вісник Львівської національної академії мистецтв».
Мета запропонованої статті – закцентувати
увагу на важливості вивчення рисунка як дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
бакалаврів у Косівському інституті прикладного та
декоративного мистецтва Львівської національної
академії мистецтв. Особливу увагу приділимо виконанню завдань з рисунка «Фігура людини».
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сенс художньої освіти полягає в засвоєнні майстерності рисунка, що є основою всіх пластичних
мистецтв – від архітектури до живопису. Оволодіти
майстерністю рисунка означає засвоїти методи малювання, «поставити» око, натренувати руку, досконало вивчити рисувальну техніку. Необхідно також засвоїти особливості різних рисувальних матеріалів, здобути знання з пластичної анатомії та лінійної перспективи.
Мета художньої освіти – виховати майбутнього
фахівця. Методика досягнення цієї мети була відпрацьована багатовіковою практикою різних країн. Ще в ХVІ ст. італійські брати Карраччі заснували
Болонську академію мистецтв і заклали фундамент
академічного навчання рисунку. Умовно такий
процес можна поділити на три основні етапи. На
першому учні копіювали кращі автентичні рисунки видатних майстрів, потім училися передавати
об'ємну форму, малюючи гіпсові зліпки з античних
скульптур. І тільки на третьому етапі починали малювати живу натуру. Така система діяла до ХІХ ст. в
багатьох академіях мистецтв Європи [6]. Далі відбулася модифікація цієї системи в бік збільшення
часу малювання з натури.
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На кращих традиціях академічної школи базується викладання рисунка в Косівському інституті
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, адже це – важлива дисципліна циклу професійної та практичної
підготовки бакалаврів, що вивчається впродовж
чотирьох років навчання за напрямами підготовки
«Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн».
Застосування довготривалого малювання з натури – один із засобів навчання рисунку. Довготривалий рисунок із глибоким фундаментальним вивченням натури є головною формою навчання образотворчому мистецтву. Малювання з нерухомої
моделі по 30-40 годин привчає студентів до уважного аналізу та детального студіювання. Нормативні навчальні програми з рисунка передбачають
поступове ускладнення завдань від курсу до курсу
(голова, торс, фігура). Поряд з основним академічним рисунком упроваджені короткотермінові начерки й замальовки, що студенти виконують як в
аудиторії, так і під час самостійної роботи. Це дозволяє не втрачати зв'язок з оточуючим середовищем і дає можливість експериментувати з матеріалами та техніками.
У наш час для виконання рисунка художники
використовують різноманітні матеріали – графітні
олівці, вугіль рисувальний, сангіну, соус. Перший і
найбільш поширений з них – звичайний графітний
олівець. Якщо зробити невеличкий екскурс, можемо пригадати короткі історичні відомості.
Колись олівцями служили палички зі свинцю чи
срібла, що давали чіткі сірі штрихи на папері. Срібними олівцями користувалися великі майстри Відродження – Ботічеллі, Гольбейн, Рафаель, роботи
яких збереглися до сьогодні.
Перший опис графітного олівця було знайдено
в працях швейцарського дослідника К. Гейслера,
датованих 1564 р. Тоді ж у Англії поблизу міста
Кемберленд було відкрито родовища графіту. Спочатку його розпилювали на стержні й використовували як рисувальний матеріал. Такі графітові
стержні мали суттєві недоліки: вони бруднили руки й були ламкими. У порівнянні з металевими
(срібними та свинцевими) графітні олівці є темнішими й дешевшими. Наприкінці ХVІІІ ст. почали
виготовляти стержні із суміші графіту та глини з
наступним випалом. Так з’явилися графітові стержні,
що нагадують сучасні. Змінюючи пропорційні співвідношення графіту й глини, що давалися, можна
було отримати стержні різної твердості. Рисунки,
виконані олівцем, мають сіруватий тон з легким
блиском.
Графітні олівці в наш час дуже популярні й мають широке застосування. Їх випускають різних
видів. Вони придатні для виконання невеликих
розмірів самостійних рисунків, що добре зберігаються без фіксації.
Італійський олівець є одним із видів рисувальних матеріалів. Його характерною особливістю є
глибокий, матовий і бархатистий чорний колір, що
легко розтирається на папері. Вони відомі з доби
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Ренесансу. Їх виготовляли з особливого італійського сланцю, що інколи називали чорною крейдою. У
ХVІІІ-ХІХ ст. в Академії мистецтв у Петербурзі рисунок італійським олівцем розглядали як обов’язковий, перехідний до живопису. Італійськими олівцями виконували портрети, а також рисунки оголеного тіла на тонованому папері.
Рисунок для художника є засобом вивчення довкілля. Він дає можливість не тільки досліджувати
форми природи, а й творчо оволодівати ними, перевтілювати їх у форми мистецтва.
Педагогічна практика засвідчує, що з перших
завдань студентів потрібно послідовно налаштовувати на конструктивне сприйняття форми, на аналітичний спосіб мислення під час рисування, на розуміння анатомічної будови натури, тобто не допускати механічного, поверхневого зрисовування.
До рисунка можна підходити з двох позицій: з
навчально-пізнавальної, коли він є засобом вивчення натури й набуття професійних знань, та
творчої, коли рисунок є вираженням задуму художника, який оволодів професійними знаннями й навичками, і становить основу для створення художнього образу.
Творчому малюванню в буквальному розумінні
цього слова навчити неможливо, бо воно вже саме
по собі є результатом навчальної професійної підготовки, виявленням авторського таланту, темпераменту, індивідуальності. А студійному, так званому академічному рисунку – можна й треба, оскільки
саме це робить відчутною межу між аматорським і
професійним світосприйняттям. У цьому полягає
різниця між творчим і навчальним рисунком. Але є
також об’єднуючі чинники. Так, тон і лінія – основні складові навчального рисунка – зберігають своє
значення й у творчості зрілих художників та відіграють велику роль у їхній майстерності.
Людина, її думки та почуття, праця й відпочинок складають основний зміст образотворчого мистецтва. Отже, зображення людини є основним завданням усього курсу навчання образотворчої грамоти – уміння зображувати з натури предмети в
просторі, передавати пропорції, об’єм, матеріал,
освітлення, характерні особливості та властивості.
Правила та закони зображення предметів і явищ з
натури зміцнюють можливості художника у
вивченні форм природи.
Основним завданням рисунка є не тільки пізнання навколишньої дійсності, але й відтворення
задуму художника.
Художник декоративно-прикладного мистецтва
повинен не тільки досконало володіти рисунком,
але й уміло використовувати вивчений матеріал,
уміти робити певний відбір, стилізувати у своїх
декоративних композиціях.
Грамотно виконаний рисунок з натури дає можливість визначити ступінь професійної підготовки
студентів художнього вузу. Уміння розмістити
зображуваний об’єкт на заданому форматі, правильна постановка моделі, визначення пропорцій
об’ємної форми та передача простору на площині –
все це є обов’язковим для майбутніх художників

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

декоративно-прикладного мистецтва, дизайнерів
чи художників-монументалістів усіх спеціалізацій
напрямів підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн», «Образотворче мистецтво»
ОКР «бакалавр».
Із різноманітних форм природи людська фігура
– найдосконаліша та найскладніша. Її вивчення озброює художника професійними вміннями, необхідними для роботи в усіх видах і жанрах образотворчого мистецтва. Зображення натури повинно
опиратися на глибокі знання пластичної анатомії
та перспективи, здатність швидко та правильно
вловлювати пропорції, вміння бачити та зображувати форми конструктивно.
Не навчившись грамотно зображувати натуру,
неможливо успішно рухатися шляхом реалістичного мистецтва. Художник, який на певному етапі
власних пошуків перестає вивчати натуру, прирікає себе на безрезультатність своєї роботи.
Людина – найскладніший об’єкт для рисунка.
Окрім того, що форми складні, вони постійно в русі,
динамічні й пластичні. Програмовий матеріал з вивчення фігури людини охоплює певну кількість завдань і в такій послідовності, при дотриманні якої
студенти набувають необхідних знань і навичок.
Постановка завдань за методологічною послідовністю поділяється на довготривалі навчальні
рисунки, короткочасні зарисовки та начерки. Довготривалі рисунки є основними. У процесі вивчення та
аналізу фігури людини, виконання академічного рисунка студенти повинні отримати ґрунтовні знання
законів реалістичного зображення: компонування
рисунка в заданому форматі, правильної побудови
пропорцій, засобами лінійного, об’ємного та світлотіньового вирішення, аналізу конструкції форм
та передачі пластичних об’ємів у просторі.
Короткочасні навчальні рисунки, зарисовки з
натури та начерки повинні урізноманітнювати
процес вивчення фігури людини, розвивати вміння
швидко узагальнювати свої спостереження, фіксувати їх на папері, визначаючи при цьому характерне, типове. Незважаючи на те, що начерки й зарисовки є допоміжними завданнями, проте вони приносять велику користь.
На перших етапах роботи необхідно звернути
увагу студентів на постановку фігури, тобто точне
визначення центру ваги в конкретному положенні.
Після того, як рух та основні пропорції визначені
правильно, конкретизуються та моделюються форми великих об’ємів. Зв'язок форм – досить важливий момент у рисунку фігури людини. Весь процес
роботи повинен йти від загального до деталей і
знову до загального. Після прорисовки й ліпки
форми кожного м’яза переходять до узагальнення
рисунка, тобто підпорядковують другорядне головному – великій формі, загальному, цільному.
Без знань пластичної анатомії не може бути
добре поставлений рисунок фігури людини. Для
виконання анатомічного рисунка в навчальній
програмі відводиться необхідна кількість часу.
Використовуючи анатомічні таблиці, необхідно
супроводжувати роботу теоретичним поясненням

завдань, зосереджуючи увагу на пропорціях частин
фігури, указувати на низку важливих точок побудови.
У визначенні мети завдань для студентів напрямів підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн», «Образотворче мистецтво» ОКР «бакалавр», зокрема у КІПДМ ЛНАМ, важливе значення має оволодіння об'ємно-просторовим зображенням форми. Якщо на перших етапах здійснюється
тільки частково орієнтація на декоративність, то
на подальших – уміння активного аналізу – узагальнення цієї форми в декоративну. На узагальнене тональне декоративне вирішення на основі
світлотіньових відношень з обмеженою кількістю
тонів відводиться завдання (портрет, фігура).
Під час виконання останніх завдань з рисунка
фігури людини ставлять вимоги ускладнених постановок: рух, ракурс, фігура в просторі.
Кожен штрих рисунка з натури повинен бути
анатомічно обґрунтованим. «Чим більше знаєш,
тим більше бачиш» – повторював П. Чистяков.
Із викладеного вище можна зробити висновок,
що головна мета занять з рисунка в мистецькому
навчальному закладі – навчити студентів об’ємно
сприймати натуру, аналітично мислити, досягати
цільності зображення, виявляти характерні риси
зображуваного. Наставляючи студентів таким чином, ми закладаємо надійний фундамент для їхнього професійного зростання.
У спеціальних навчальних художніх закладах
рисунок є найважливішим для розвитку творчих
здібностей майбутніх митців, тому включається в
навчальні системи як один із профілюючих загальнохудожніх предметів. Синтез матеріалу та зображальних засобів у оволодінні спеціальністю є суттєвим навчальним чинником. Декоративна пластика й площинна графічна стилістика декоративноприкладного мистецтва, дизайн ужиткових речей,
декорування та оригінальне сучасне проектування
потребують володіння специфічним мистецтвом
рисунка, що є суттєвою, найважливішою формою
свідомості митця в образотворчому, декоративноприкладному мистецтві та мистецтві дизайну.
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Постановка проблеми. Вивчення теорії та
практики організації навчання учнів образотворчому мистецтву в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Європі та на Україні є важливим, оскільки в цей період відбувалося становлення малювання як навчального предмета, накопичувався теоретичний
та методичний досвід застосування різних методів
і форм навчання, велика увага приділялася розвитку дитячої творчості. Розмірковуванням над цими
питаннями займалися не тільки художники-педагоги, але і мистецтвознавці, психологи, лікарі, які
вели спостереження за учнями, проводили експерименти і на їх основі пропонували нові форми і
методи навчання із застосуванням спеціальних моделей, наочних допоміжних матеріалів задля допомоги учням швидше і краще засвоїти навчальний
матеріал.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Видатні вітчизняні та закордонні педагоги минулого – М. Бунге, Е. Гроссе, Г. Кершенштейнер, Я. Коменський, М. Левицький, Дж. Локк, К. Мюллер, І. Песталоцці, М. Пирогов, А. Ріхард, К. Річчі, Ж.-Ж. Руссо,
Д. Селлі, К. Ушинський, Ф. Фребель та інші надавали важливого значення розвитку дитячої образотворчості, наголошували на особливостях методики навчання малюванню. Серед сучасних вчених,
які займаються вивченням історії методів навчання образотворчому мистецтву, відзначаються праці М. Безхутрої, О. Волинської, В. Немцової, М. Ростовцева, Л. Соколюк, Р. Шмагала, Н. Яворської та ін.
Метою статті є огляд підходів до методики навчання образотворчому мистецтву в загальноосвітніх школах, що склалися до початку ХХ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вивчення джерельної бази надало можливість визначення етапів становлення образотворчого мистецтва як навчального предмета в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Перший припадає на 18501870-ті рр., коли серед організаційних форм навчання образотворчому мистецтву переважали необов’язкові уроки та вільні прикладні заняття, а у
використанні методів перевага надавалася копіювальному та наслідувальному малюванню. Проведення вільних прикладних занять характеризувалося відсутністю методичних рекомендацій щодо
їх проведення, педагогічного контролю за ходом
роботи учнів, обмеженням часу, коли тривалість
занять не перевищувала 15 хвилин. Основне призначення вільних прикладних занять в цей період
полягало в наданні дітям короткого відпочинку,
забезпеченні зміни видів діяльності, залученні
школярів до корисної творчої праці. Інколи ці заняття супроводжувалися прогулянками із загальноосвітньою метою, після яких учні по пам’яті, самостійно виконували малюнки на підставі отриманих вражень. Завданнями образотворчого мистецтва були: розвиток спостережливості учнів, вироблення вміння дивитися на світ очима художника, розуміння творів мистецтва, виховання любові
до краси.
У другій половині ХІХ ст. видається велика кількість методичної літератури, в якій надавалися ре-
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комендації щодо початкового навчання малюванню. У 1852 р. в Парижі виходить книга Каве «Малювання без вчителя», в якій пропонувався метод навчання рисунку за допомогою кальки або рамки.
Перевірку свого малюнку учень здійснював самостійно по прорисовці, яка була ним нанесена на
кальку. Звичайно, такий метод малювання не міг
знайти широкого застосування.
Професор Школи мистецтв в Парижі Горас Лекок де Буабодран у пошуках розвитку зорової пам'яті учнів вів спостереження в малювальних школах. В результаті досліджень він стверджував, що
зорову пам'ять на форми образотворчого мистецтва
можна удосконалювати за допомогою ряду вправ.
Німецький методист Флінцер вважав, що мета
малювання – ввести учня у світ прекрасного, для
чого методику викладання образотворчого мистецтва необхідно будувати так, щоб школяр приходив до вирішення завдань самостійно, роль вчителя полягає у розвитку розуму і «свідомого зору»
вихованця.
Шукаючи нові шляхи художнього виховання і
методи навчання малюнку, педагог Ліберті Тедд
пропонував навчати учнів малювати спочатку правою, потім лівою рукою, а далі виконувати симетричні фігури одночасно обома руками. Після вивчення загального елементарного курсу художникпедагог пропонував учням займатися столярними
роботами, механічним і архітектурним кресленням, ліпленням з глини, різьбленням по дереву, обробкою металу.
У 1844 р. вчитель малювання Санкт-Петербурзького педагогічного інституту Г. Гіппіус видає фундаментальну працю «Нариси з теорії малювання як
загального навчального предмета». Автор стверджував, що методика навчання малювання в загальноосвітній школі повинна відрізнятися від методики спеціалізованої художньої школи, ґрунтуватися
не тільки на практичній основі, але і на даних психології. Вчитель, на думку автора, повинен досконало знати теорію педагогічної науки, використовувати різноманітні методи для досягнення хороших результатів, бути високофаховим художником, майстерно володіти акторським мистецтвом.
Вчителі загальноосвітніх шкіл приділяли пильну увагу методиці навчання образотворчому мистецтву, піднімали важливі питання. Так, Н. Зарянко
надав в Академію мистецтв в 1858 р. «Записку по
предмету малювання», в якій звертав увагу фахівців на недостатню педагогічну та методичну підготовку вчителів малювання. Він наголошував, що
велика кількість вчителів малювання в загальноосвітніх школах не вміє пояснити елементарні правила зображення предметів на площині, не володіє
мистецтвом передачі знань учням. Запеклій критиці Н. Зарянко піддав позицію вчителів малювання
«малюй як вмієш» відносно образотворчої діяльності учнів. На його думку, методика викладання мистецтва вимагає творчого підходу та серйозного
відношення до викладацької діяльності.
До кінця XIX ст. фахівці шкільного викладання
малювання розділилися на дві групи: в одній об'єд-

налися прихильники геометрального методу, в іншій – натурального. На думку представників геометрального методу, всі предмети навколишньої
дійсності можуть розглядатися з геометричної
точки зору, оскільки в основі форми кожного предмета виявляється геометрична фігура. Така методика викладання полегшує оволодіння малюнком,
допомагає зрозуміти основи реалістичного зображення. Представники геометрального методу обстоювали академічний напрям у навчанні малюнку, науковий зміст і керівну роль педагога. Проте
зусилля окремих художників-педагогів обстояти
наукові основи малюнка, дати правильний напрям
викладанню вже не могли зупинити широкого відходу від традицій академічної школи.
Представники натурального методу навчання
наполягали на тому, що учень повинен малювати
предмети так, як він їх бачить, без геометризації
форми. На їх думку, геометральний метод придатний тільки для професійного навчання малюнку і
абсолютно неприйнятний для загальноосвітньої
школи, оскільки він не враховує вікові особливості
дітей і їх інтереси. Представники натурального методу, відкидаючи академічний напрям у мистецтві
і направляючу роль вчителя в навчанні малюнку,
дотримувалися методу «вільного виховання».
Розбіжності між представниками натурального
і геометрального методів відбувалися і з питань
оцінки навчальних малюнків і вимог до них. Представники геометрального методу вважали, що малюнок учня повинен грамотно і правильно передавати характер форми предметів і пропорції. При
виявленні спотворення у малюнку школяра, вчитель зобов’язаний виправити його помилки з наочним показом правильної побудови і детальними
поясненнями. Неправильний малюнок не може
оцінюватися високою оцінкою.
Представники натурального методу вважали,
якщо дитина неправильно зображує форму предмета, вчитель не повинен нав'язувати йому своє
бачення, тому що наївний дитячий малюнок вирізняє живе, безпосереднє сприйняття натури.
Аналізуючи дитячі малюнки на міжнародних
виставках, де експонувалися роботи обох методичних напрямів – геометрального та натурального,
доходимо висновків, що творчі роботи дітей дошкільного віку представників натурального методу навчання майже нічим не відрізнялися від робіт дітей шкільного віку, різниці в образотворчих
знаннях і навичках у 5-7-річних і 15-річних авторів
немає.
Другий період становлення малювання як загальноосвітнього предмета припадає на 1880-ті –
перші десятиліття ХХ ст. Активне впровадження
малювання в шкільну практику відбулося у зв’язку
з відкриттям Академії образотворчих мистецтв в
Києві (1917), що започаткувало історію вищої художньої освіти в Україні, до створення якої долучилися М. Грушевський, видатні художники М. Бойчук,
В. Кричевський, Ф. Кричевський, О. Мурашко, Г. Нарбут. Просвітницька діяльність педагогів-художників, які розробляли теоретичні та практичні питан205
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ня методики образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах, проявлялася у популяризації
художньої освіти серед наукової інтелігенції, вчителів-практиків, широких верств населення. Образотворче мистецтво набуло статусу обов’язкового
навчального предмета, введені додаткові заняття,
малювання використовувалося під час вивчення
інших предметів.
Методичні посібники педагогів-художників Г. Гіппіуса, Д. Струкова та програма малювання, розроблена Академією мистецтв (автори – В. Верещагін, М. Ге, К. Гун, І. Крамськой, П. Чистяков) наполягали на тому, що мета навчання образотворчому
мистецтву полягає у формуванні графічної грамотності. За ініціативою педагогів-художників Академії були розроблені теоретико-методичні засади
впровадження педагогічного, художньо-описового
малювання, розгляд картин, панорам, художньої
розповіді-опису. Міністерством народної освіти були затверджені приблизні програми малювання,
креслення, ліплення для міських, ремісничих, початкових народних училищ. Запропоновані програми відзначалися чіткою систематизацією, академічним характером викладу матеріалу, спрямовувалися на загальний розвиток дитини засобами активних спостережень та малювання з натури.
Оригінальні підходи до навчання (орієнтація
навчального процесу на формування вражень, вільне
малювання, ознайомлення з історією та теорією
мистецтв) містили авторські програми, розроблені
З. Кіпріяновою, М. Раєвською-Івановою, Є. Шрейдером.
Методи навчання образотворчому мистецтву
передбачали використання різноманітних видів діяльності на уроці:
- наочних – педагогічне малювання на класній
дошці, спостереження натури, демонстрація моделей для малювання або ліплення;
- словесних – художня розповідь, опис, пояснення, бесіди, коментування, розгляд картин, милування природою;
- практичних – графічні вправи по клітинках,
прописах, по крапочках; наслідувальне малювання
передбачало формування художнього смаку; геометричне малювання допомагало зрозуміти складні форми предметів побуту, які малювалися учнями по пам’яті, з натури, за уявою; ілюстрування,
ліплення за зразком, технічні вправи (згинання,
вирізування, склеювання паперу).
Утвердженню позицій образотворчого мистецтва як обов’язкової загальноосвітньої дисципліни
сприяло використання елементів малювання на інших предметах під час вивчення матеріалу. Педагогічний досвід учителів А. Андронова, А. Половинкіна, М. Скворцова, М. Сутиріна та інших передбачав
поєднання малювання з вивченням природознавства, краснопису, ботаніки, географії, історії, а також використання його на додаткових заняттях
шиття, лозоплетіння, ткацтва, малярства, коли учні виконували прості графічні малюнки, ескізи виробів, схеми послідовності роботи, прийоми згинання тощо. В кінці ХІХ – на початку XX століття
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малювання в загальноосвітніх школах включало
вже чотири види занять: малювання з натури, де
займалися рисунком і живописом, декоративне малювання, тематичне малювання і бесіди про мистецтво.
Ретельно вивчав дитячий малюнок, виявляв закономірності дитячої творчості Ф. Шміт. Його роздуми зафіксовані в декількох працях: «Психологія
малювання» (1919), «Мистецтво як предмет навчання» (1923), «Чому і навіщо малюють діти»
(1925), в яких він наголошує, що дітей необхідно
виховувати на творах мистецтва, які є відповідними за стилем їхній власній творчості. Він створив
музей дитячої творчості в Харкові, кабінет творчості при Всеукраїнській академії наук у Києві.
Дослідником дитячого малюнка була Є. Фльоріна – художник-живописець і педагог. Вона написала велику кількість доповідей, методичних посібників, підручників, програм з образотворчого мистецтва, які надали вагомий поштовх для розвитку
методики навчання дітей дошкільного віку. Педагог стверджувала, що народне і декоративно-прикладне мистецтво відповідає інтересам дітей, спонукає їх до естетичних переживань і творчої діяльності.
У 30-ті роки XX століття провідними теоретиками з питань художнього виховання дітей стають: у
Німеччині – Кершенштейнер, в Америці – Дж. Дьюї,
в Росії – А. Бакушинський. Не зважаючи на різний
підхід до вирішуваної проблеми і різне її трактування, всі вони об'єднуються загальною ідеєю –
ідеєю «вільного виховання», ствердження особистості дитини з її абсолютним правом на вираз своїх
відчуттів і думок. На їх думку, творча діяльність дітей набуває емоційного забарвлення, коли вона не
скута ніякими рамками, а геометральний метод заважає формуванню особистості, розкриттю закладених в ній творчих можливостей.
З'являється ряд мистецтвознавчих робіт, присвячених дитячій творчості: в Італії К. Раччі видає
книгу «Діти-художники»; у Німеччині професор
Лейпцігського університету Лампрехт очолює рух
по збиранню дитячого малюнка; в Росії вчитель Д. Лепілов, психіатр Л. Оршанський, мистецтвознавець,
дослідник психології творчості та психології сприйняття мистецтва А. Бакушинський і інші присвячують художній творчості дітей свої теоретичні
праці. Однак увага вчених була зосереджена не
стільки на розробці методики викладання, скільки
на вивченні психіки дитини, її інтересів.
А. Бакушинський одним із перших розробив методику формування здатності учнів сприймати і
розуміти художні твори, образотворче мистецтво
різних епох та напрямів, спираючись на особливості психологічного переживання у різновікових категоріях дітей. Він підкреслював, що естетичний
вплив на особистість учня має здійснюватися в єдності навчальних дисциплін, сприятливої атмосфери, широкого спектра заходів мистецької спрямованості. Так, на думку вченого, систематичні відвідування музеїв, подальше обговорення відчуттів,
розбір живописних полотен, творів різних видів
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мистецтва (музики, літератури, театру, кіно тощо)
необхідно залучати тільки в юнацькому віці, коли
зростають пізнавальні інтереси, формується самосвідомість підлітків.
Поступово в першій половині ХХ ст. питання методики викладання малюнка, живопису, композиції перестали цікавити теоретиків і практиків мистецтва, вони вже не були предметом спеціального
обговорення серед фахівців дитячої творчості на
міжнародних форумах. Головною темою на всіх
міжнародних симпозіумах стає естетичне виховання, проблеми всебічного розвитку людини.
Висновки і перспективи. Даний період в історії розвитку методів викладання дуже складний і
суперечливий. З одного боку, інтерес до проблем
навчання росте і поширюється, методи викладання
отримують науково-теоретичне обґрунтування, з
іншого боку, чіткість і строгість малюнка помітно
знижуються, на перший план висуваються питання
художньої творчості і естетичного виховання підростаючого покоління.
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Ходанич Л. П. Имидж учителя сквозь призму истории и культуры Закарпатья. Сделана попытка выявить, в какой мере учитывались принципы компетентностного подхода лучшими педагогами прошлого на Закарпатье без их знаний о компетентностном подходе и
как это явление связывается с имиджем педагога. Выведены ключевые характеристики профессиограммы учителя и выявлены факторы влияния на индивидуальный
и профессиональный имидж педагога в различных общественных формациях исторического Закарпатья.
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Hodanych L. Teachers image throughout history and
culture of Transcarpathia. An attempt to identify the extent
taken into account the principles of competence approach of
best teachers in past without their knowledge competence
approach and how this phenomenon is linked to the image of
the teacher. Key characteristics of teacher professiogram
and impacts on personal and professional image of the teacher in different social formations of historic Transcarpathia
are taken out.
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спілкування

Виховний
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Учитель
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Ілюстра– слуга
християнин,
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«чужинець»

Чехословацької
республ.

демократичний

Етнічний

Учитель
– слуга
свого
народу

СРСР

авторитарний

Комуністичний

Постановка проблеми. Аналіз останніх джерел та публікацій. Імідж у науці досліджується не
так давно (з появою наприкінці ХХ ст. іміджелогії),
проте окремі аспекти цього явища цікавлять людство з незапам’ятних часів. За визначенням Г. Почепцова, імідж – це знакові характеристики особи
чи явища, які на основі відібраних даних створюють образ-символ, здатний ефективно впливати на
масову свідомість [3]. Імідж як явище досліджується в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців
Г. Почепцова, О. Зарецької, А. Капської. Проблема
формування іміджу розглядалася в багатьох роботах сучасних науковців, таких як С. Аминтаєва,
М. Апраксина, О. Бекетова, В. Горчакова, Л. Жарикова, О. Калюжний, О. Петрова, В. Шепель, В. Черепанова та інші. Саме зазначені дослідження надали
можливість виділити нову галузь педагогічної науки – педагогічну іміджологію.
Паралельно з дослідженням педагогічного іміджу ввійшла в освітній простір України на початку
ХХІ ст. компетентнісна парадигма навчання. Компетентнісний підхід, на відміну від звичайного,
знаннєвого підходу, – орієнтований не так на процес накопичення знань, як на особистісну діяльність. Компетентності, як сукупність навчальних
здобутків – це узагальнюючі поняття, що виражають будь-які здатності до діяльності [2:18].
Проблему компетентнісного підходу в навчанні
досліджували В. А. Болотов, В. В. Сєріков [1], І. В. Родигіна [6], В. І. Луговой, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Талангова [2] та ін. Однак досі не досліджувались зміни іміджу педагога в історичному ракурсі, так само
як і спроба у вітчизняній науковій літературі оглянути компетентність учителя в історичних ракурсах професійних іміджевих змін.
Мета статті – виявити, якою мірою враховувались принципи компетентнісного підходу кращими педагогами минулого в нашому краї без їх знань
про компетентнісний підхід і як це явище пов’язане з іміджем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як
відомо, протягом двох століть на Закарпатті історично склалося кілька суспільних епох – період Австро-Угорської імперії, на який припадає час Просвітництва, Угорської революції 1848 р., І Світової
війни (до 1919 р.), період Чехословаччини та Карпатської України (1919–1939), хортистської Угорщини (1939–1944), радянський період (1945-1991),
період незалежності (від 1991 р.). Враховуючи те,
що в період 1939-1944 рр. край був ареною подій ІІ
Світової війни, де культурно-освітні процеси завмерли, свідомо випускаємо цей період з нашого
дослідження.
Дослідження наукової, мемуарної літератури засвідчують, що кожен з названих вище періодів мав
свій виховний ідеал, свій панівний стиль педагогічного спілкування, пріоритетні завдання, домінуючий методичний інструментарій, що вело відповідно до формування особливих іміджевих рис
школи в цілому як галузі суспільного життя, так і
конкретного типового педагога.
Діахронний зріз іміджу вчителя:

Учитель
Інтелектуал,
Ілюстра– слуга
комуніст,
тивний
імперії
атеїст

Незалежної
України

демократичний

Моральноетичний
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Учитель
Проблем- Інтелектуал,
-слуга
но-пошупатріот,
свого
ковий
глобаліст
народу

Домінуючий
метод у
роботі

Проблемнопошуковий

Домінуючі
риси
педагога

Інтелектуал,
патріот,
«свій»; член
«Просвіти»

У період Австро-Угорщини вчитель сприймався
народом як представник панівного класу, який і
культурою, і поведінкою дистанціювався від селян.
І хоч в часи Чехословаччини «панськість» інтелігента-вчителя ще доволі відчутна, проте дистанція
між учителем і типовим представником народу дедалі зменшується. Імідж учителя Австро-Угорського періоду в порівнянні з іміджем учителя чехословацького періоду, як і дистанцію між інтелігентом
та народом, варто розглянути на осі «чужий» –
«свій»: перший розмовляв по-угорськи, вимагав того ж від вихованців, а другий демонстрував культуру рідної мови та професійну діяльність базував на
законах етнопедагогіки.
Ось як відбито порівняльну характеристику демократизму і гуманізму вчителя 1920-1930 рр. на
Закарпатті зі строгою авторитарністю вчителя
Австро-Угорщини у спогадах колишнього учня Марійки Підгірянки (с. Зарічево на Перечинщині) Івана Бігуна: «В останні роки угорського панування
проводилася примусова мадяризація українського
населення… дітям заборонялось розмовляти рідною мовою. З цією метою у кожній групі призначалися учні, котрі за наказом вчителя мали слідкувати за кожним і доповідати, хто розмовляє «по-своєму», за що потім жорстоко карали…
Наступила осінь 1919 року. Одного осіннього
похмурого ранку ми, як звичайно, прийшли до
школи. Пролунав дзвінок, діти побігли до класу.
Прочинилися двері, і зайшли …дві жінки. Страх і цікавість: хто вони, що буде? Десятки допитливих
очей звернули погляд на незнайомих. Але ті ласкаво посміхалися.
– Дітоньки, ми вас будемо вчити, будемо вашими вчителями, – нарешті пролунав тихий голос на
рідній мові.
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Це були перші слова незабутньої нашої вчительки
– Марійки Підгірянки. Від них повіяло незвичним
теплом, довір’ям. Діти зітхнули, зарухалися. Зник
страх, стало весело» (Підгірянка М. Зіллюся з серцем народу. – Ужгород, 1992. – С. 123-124).
Вчителі періоду Австро-Угорщини намагались
усіма засобами дистанціюватись від народу. Нові
вчителі-емігранти міжвоєнного періоду демонстрували демократизм у стосунках та житті, який згодом, у радянські часи, закріпився і посилився. У
спогадах того ж І. Бігуна читаємо: «Раніше діти
вчителів, що вважалися панськими, не дружили з
селянськими. Хлопці Домбровських виявилися напрочуд дружелюбними. Закликали до себе, показали свої книги, іграшки… Часто вони приходили і до
нас – в сільські оселі.
Домбровські жили скромно. Квартира була
тіснуватою, меблі – селянські... Марійка Підгірянка
зустрічала нас як рідних: пригостить, було, завжди
чимось, запитає про батьків, поцікавиться, скільки
нас в сім’ї, хто чим займається…» (С. 127).
Отже, стиль життя і демократизм у спілкуванні –
ознаки культури людини нового часу, яку демонстрував учитель періоду Чехословаччини. Перед ведуть
професіонали, що застосовують творчі методи діяльності і сповідують ідеї гуманізму. Передові вчителі
беруть участь у скаутському та пластунському рухах,
в діяльності «Просвіти» та інших культурно-освітніх
товариств, грають в аматорському театрі, демонструють здоровий спосіб життя.
З біографії різьбяра Василя Свиди та письменника Уласа Самчука знаємо, як учителі періоду Чехословаччини у літній період влаштовували походи на полонинські хребти у Карпатах, велопробіги
тощо.
Авторитарність – риса школи австро-угорського та радянського періоду. Її визначає такий стиль
педагогічного спілкування, коли вчитель як сильна особистість диктує поведінку дитині. Саме такий стиль відбито письменниками австро-угорського і радянського періодів у своїх реалістичних
творах. Особливість прози реалізму в тому, що з часом вона як ніяка інша здатна служити художньою
ілюстрацією історії, виступати зафіксованим в епосі культурно-духовним еталоном життя. Наприклад, час, коли в педагогіці переважав принцип авторитарності, настільки точно відбито в оповіданні Ю. Керекеша «Карбованець», що цей твір можна
використовувати як ілюстрацію радянських принципів виховання:
« – Зараз я скажу, хто взяв карбованець,– впевнено почала вчителька...
Ганна Василівна підійшла до першої парти.
Підвелася Поліна Балецька. Учителька поклала
одну руку дівчинці на голову, другою взяла злегка
за підборіддя. Балецька спокійно дивилася в
задумливі очі вчительки.
– Сідай, Поліно! Ти хороша дівчинка...
За другою партою підвелася Ганна Кропивчак. Обличчя в неї раптом зробилося таке червоне, ніби вона
цілий день простояла на жаркому літньому сонці...

– Я не взяла карбованець! – крізь сльози вигукнула Кропивчак .– То принесли нам з братиком печиво.
Я сама з’їла, а мамі сказала, що кішка...» [68].
Якісний склад учителів впливає на професійний
імідж учителя. З таблиці, наведеної нижче, бачимо,
що починаючи з австро-угорського періоду освіченість учителів як базовий фактор професійних компетентностей у краї невпинно зростала. Особливих
обертів набув цей процес у радянський період, коли почав діяти Ужгородський національний університет – кузня учительських кадрів на Закарпатті.
Період

АвстроЧехоРадянський
Часи НезаУгорський словацький
лежності
Що пе- Гімназія,
Вчит
Педучилище, Педінститут,
дагог
вчит.
семінарія,
педінститут, педколедж,
закін- семінарія університет університет університет
чив

Варто зазначити, що в часи Австро-Угорщини і
Чехословаччини (до 1945 р.) між учителями закладів різного типу була значна різниця. Так, у гімназіях працювали випускники університетів Будапешта, Праги, у той час як у народних школах вчителями ставали випускники вчительської семінарії, гімназії, навіть горожанської школи.
У часи Австро-Угорщини та Чехословаччини на
Закарпатті вчитель – випускник університету (Будапештського, Празького) – був непересічною особистістю, визначним культурно-освітнім діячем,
адже на фоні народу як всіляко гнобленої нацменшини, де людина вчена, з дипломом, була рідкістю,
уже сам імідж освіченої людини в суспільстві, яке
потребувало всебічного вдосконалення, спонукав
до активної життєвої позиції і виконання широких
суспільних функцій. Служіння спільноті ставилось
понад усе. Так, педагог Лаудон в Ужгородській гімназії був не просто вчителем біології та географії –
він ввійшов в історію краю як відомий природознавець, мандрівник, який здійснював відкриття екзотичної рослинності для своїх краян. Він заклав ботанічний сад з тропічних та субтропічних рослин,
елементи якого збереглись і понині. Лаудон завів в
Ужгороді особливий вид сакури, яка від тих часів
залишається візитною карткою міста. Йосип Бокшай – викладач образотворчого мистецтва Ужгородської гімназії – став зачинателем закарпатської
школи живопису. Августин Штефан – директор Торговельної школи в м. Мукачево – відомий математик, політичний діяч. Марійка Підгірянка, Володимир Бирчак, Іван Панькевич, Олександр Маркуш –
вчителі, які стали відомими письменниками.
Це були благодатні часи, коли авторитет знань,
освіти був високим, престижність учительської
професії задавалась як матеріальним, так і моральним факторами. Так, професор В. В. Гомоннай згадував у приватних розмовах про те, що вчителі в містечкових горожанках дорадянського періоду на Закарпатті отримували платню, достатню для утримання будинку середнього статку, кухарки чи гувернантки; могли собі дозволити придбати деякі предмети розкоші (віденський чи китайський фарфор, тво209
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ри мистецтва, замовні ілюстровані видання); здійснити поїздку у Відень, Будапешт, Прагу, на курорт.
У радянські часи, як і в часи незалежності, вчитель у суспільстві стає типовим інтелігентом, сумлінним виконавцем покладених на нього професійних обов’язків, від якого професійні обставини не вимагають креативності як обов’язкової риси. Починають діяти чіткі програми, які висувають стандартні
вимоги – процес стандартизації доводить дії вчителя
до автоматизації, відступають на задній план індивідуальні особистісні дані. Проте всупереч цьому серед
учителів часів Незалежності на Закарпатті з’являється лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка –
вчитель української мови та літератури Петро Мідянка, у школі десятки років працює член Національної
спілки письменників України Христина Керита; викладає кілька членів Національної спілки художників
України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, з десяток кандидатів наук, зокрема
Т. Чонка, Л. Балецька.
Сприяє своєрідній «девальвації» престижу професії педагога зростання загальної кількості вчителів. Так, «лише за перші 13 років існування педагогічними училищами області підготовлено 2900
учителів 1-4 класів, а Ужгородським державним
університетом – 2050 фахівців» [9:165]. Кістяк складають вихідці з селянського та робітничого середовища, які становлять інтелігенцію в першому поколінні з її домінуючим потягом до знань. У радянські часи авторитет учителя підкріплюється чисельними державними нормативними актами (вчителі
відкрито визнані рупором ідеології авторитарної
держави), авторитет професії хоч і перебуває на належній висоті, проте відносно невисокий рівень
оплати праці спричинює явище, дія якого прослідковується в освіті більшості європейських країн
починаючи з І половини ХХ ст.: в школу, за визначенням македонського дослідника К. Ангеловскі,
масово йде «середняк», у той час як відмінник долає висоти більш престижних чи високооплачуваних професій. Проте вчителі завдяки історично
складеній моделі продовжують неухильно працювати над собою в інтелектуальному плані. У більшості з них є домашні бібліотеки, вчителі передплачують фахові видання, вони залишаються тими, хто традиційно багато читає, відвідує концертні, театральні зали.
Часи незалежності збігаються в нашому краї з
девальвацією освіти у світі, з падінням інтересу до
читання та інтелектуальної праці. Масове продукування дипломів вузами низької якості спричиняє
процес девальвації освіти. Селекція випускників
шкіл, придатних до вчительської професії, як і до
навчання в цілому, порушується: у цей час масово
здобувають освіту далеко не кращі, а ті, хто здатен
за неї платити. Умови суспільного життя змушують більшість учителів як у місті, так і в селі виживати за рахунок додаткових заробітків, що негативно позначається на самоосвітній діяльності та
самозростанні кожного вчителя. Боляче вдарило
по авторитету вчителів і те, що в епоху інформатизованого суспільства не кожен з них мав змогу на210

лежним чином і вчасно опанувати комп’ютер, незважаючи на вагомі зусилля з боку держави. Особливо вразливою в цьому плані залишається категорія вчителів старшого покоління.
З фактором іміджу вчителя співвідносні нагороди за працю – визнання суспільної вартості їх праці. Нагороди за професійну працю – даність високорозвиненого суспільства, тому говорити про них
доводиться стосовно радянського періоду та періоду незалежності. У часи незалежності, крім звань
«заслужений» та «відмінник освіти», вчителі мають змогу стати лауреатом обласної педагогічної
премії ім. А. Волошина. Все перераховане вище є не
тільки виявом, а й необхідним стимулом професійного зростання.
Фактори впливу на індивідуальний та професійний імідж учителя:
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На імідж учителя в усі часи впливає:
– тип школи: церковно-парафіяльна, горожанська, гімназія – до 1945 р.; ЗОШ І, ЗОШ І-ІІ, ЗОШ І-ІІІ ст.,
гімназія, ліцей тощо – у наші часи;
– місце розташування закладу (сільська чи міська місцевість) та його історія, матеріально-технічна база;
– результативність праці вчителя і навчального
закладу в цілому;
– ситуація в країні (вчителі предмета «Захист
Вітчизни» до і після воєнних дій у зоні АТО, вчителі
української мови і літератури у радянську добу і часи незалежності).
У середовищі колективу впливовим фактором є
сам предмет, що викладає вчитель, сьогодні враховується наявність цього предмета у списку введених у ЗНО. У минулому на імідж особи в професії
впливало національне походження вчителя (пере-
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вага віддавалась державній нації: німець та угорець – в Австро-Угорщині, чех – у Чехословаччині),
починаючи з радянських часів, цей фактор не є вагомим, хоча з джерел відомо, що в радянські часи
вітались інтернаціональні сім’ї, перевага віддавалась без афішування, зокрема для керівних посад,
особам з-за меж Закарпаття.
В історії Закарпаття, яке історично входило у
різні держави, були часи, коли діяльність народного вчителя вступала у конфлікт із владою, яка нав’язувала школі чужий виховний ідеал. Так, українців-русинів засобами освіти формували мадярами
чи чехами. Педагоги-українці намагались формувати русина-патріота всупереч держзамовленню, тому імідж патріота в учительському середовищі
краю означав на практиці імідж опозиціонера, борця, який суспільством сприймався неоднозначно.
Саме через такий фактор свого часу Марійка Підгірянка з сотнями вчителів-емігрантів не отримала у
1927 р. чехословацького громадянства і була змушена покинути Закарпаття.
Є в іміджі вчителя неперехідні речі – гуманізм, толерантність, високі моральні якості, професійність,
володіння високими здобутками культури, що можна
означити як загальнокультурну, етичну та світоглядну. Сьогодні, зокрема в кризовий час, імідж учителя має містити таку світоглядну рису, як оптимізм,
що базується на вірі в перемогу добра над злом. З
цього приводу варто згадати слова педагога й письменника Бориса Жебровського: «Школа повинна працювати на світлій енергії наших сердець».
Наш час заготував для іміджу вчителя ще одне випробування – падіння авторитетів. Для дитини часів
інформатизації дорослий (батько, вчитель) втрачає
авторитет носія цінної інформації. Дитина, яка
«сидить осторонь» (вислів Х. Ортеги-і-Гассета) за
комп’ютером, буває, втрачає здатність шанувати
старших: тепер старші для неї «не все знають», «не
завжди праві». У засобах масової інформації навіть
з’явилось слівце з негативним підтекстом – «учительство», яким означають заскорузлість, небажання
іти в ногу з часом, відсутність креативу. Небезпідставно, адже педагогіка умотивовано належить до
чи не найбільш консервативних ланок людської
діяльності, де зміни утверджуються шляхом багатьох
перевірок, а неперевірене досвідом сприймається
обережно. Як викладати свій предмет, тим більше
виховувати людину нового тисячоліття, у таких
умовах? Відповідь проста: на основі принципів
гуманізму, відкритості й чесності. Учитель сьогодні –
людина, яка собою пов’язує минуле і сучасність з
усіма їх невідповідностями. Тому в сучасному світі
набуває ваги імідж учителя не тільки знаючого, а й
компромісного, гнучкого, з польотом думки – того,
який уміє зацікавити кожного учня.
Серед складових професійного іміджу вчителя
особливу роль відводимо набутому статусу: навіть
у часи, коли в суспільстві домінуючим був статус
аскриптивний (приписаний, наприклад за походженням), учитель набував свого статусу постійною невтомною працею над власним «я». Тому активна самоосвітня діяльність педагогів – той ви-

значальний фактор, який творить Учителя, як і
Людину в цілому, а безпосередньо – через вплив на
учнів – є фактором формування майбутнього як
умовою виконання соціальної функції освіти. Необхідність безперервної інтелектуальної праці, самовдосконалення та саморозвитку для особистості
сформував великий гуманіст, філософ Г. Сковорода
ще в 1764 р. в листі до свого учня Михайла Ковалинського: «…бо зазвичай стає нудно, якщо довго
залишатись на одному й тому самому місці» [4:
1170]. Зрозуміло, що, крім компетентностей загальнопедагогічного та вузько предметного рівня,
актуальними для педагога завжди залишаються
компетентності психологічна, комунікативна, загальнокультурна, етична, світоглядна.
Висновки та перспективи. Таким чином, історично імідж учителя на Закарпатті – це феномен,
пов’язаний із суспільною формацією та виконанням тих завдань, які на педагога покладає держава
і суспільство. В культурному та історичному ракурсах імідж учителя віддзеркалює ту епоху, в якій перебуває школа, вектори цивілізаційного розвитку,
які випадають на долю конкретного педагога і
його закладу. До «вічних», неперехідних рис вчителя належать професійність, потяг до новаторства в
поєднанні зі сповідуванням традицій і усталених
норм, інтелігентність, толерантність, оптимізм,
зваженість, далекоглядність, креативність. Саме ці
риси визначають незмінну суспільну повагу до
професії педагога, творять його професійний імідж,
лежать в основі життєвої стабільності і цінуються
людьми як потенційна основа майбутніх суспільних надбань. Подальші дослідження проблеми лежать, на нашу думку, перш за все в площині компаративного аналізу історично сформованих конкретних образів педагога.
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Костюк М. П. Особливості виховного процесу та
формування навичок англійського мовлення y мистецькому навчальному закладі. Вивчення особливостей формування реального виховного мистецького середовища ВНЗ дозволило відібрати тематику, визначити
вплив та роль мистецьких заходів у навчанні англійському мовленню. Результати дослідження підтримують
ідею пріоритету вибору в організації виховної роботи інтеграції традиційних та нових форм і методів навчання;
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в художественном учебном заведении. Изучение особенностей формирования реальной воспитательной среды художественных вузов позволило отобрать тематику,
определить влияние и роль мероприятий художественной тематики в обучении английской речи. Результаты
исследования подтверждают идею приоритета выбора в
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Постановка проблеми. Сьогодні одним із завдань українських педагогів, психологів, лінгвістів
залишається створення найефективніших методів
навчання мов з визначеною комунікативною спрямованістю з урахуванням особливостей засвоєння
матеріалу та особливостями виховання кожним
студентом зокрема. Чому саме виховання? Адже
виховуючи, ми навчаємо, навчаємо з використанням мови світу, через яку знайомимо вихованців з
культурою, особливостями, традиціями, звичками
того чи іншого народу.
Мета дослідження полягає у вивченні особливостей формування реального виховного мистецького середовища ВНЗ засобами мови, його ролі та
впливу на відбір мистецької тематики у навчанні
англійському мовленню.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття першого з основних термінів «art» (від лат. –
«ars») за визначенням aнгломовного словника сучасної англійської мови видавництва LONGMAN – «використання уяви для виразу ідеї або почуттів, особливо
у живописі, рисунку або в скульптурі» [9:70]. А визначення терміну «communication» – це діяльність чи
процес виразу думок, почуттів або обміну інформацією. Похідне «сommunicator» – той, хто спроможний
передати свої ідеї або почуття ясно, чітко іншим людям» [9:307]. Маємо два терміни, які поєднуються передачею ідеї, почуттів, думок, інформації: в першому
випадку за допомогою ідеї, в другому – за допомогою
слова. Тому зміст терміну «art communication» можемо трактувати як діяльність чи процес ясного виразу
думок, або почуттів, або обміну інформацією у мистецькій сфері.
Концептуальні засади виховної діяльності і життєтворчості особистості розроблені колективом
науковців – Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков, Г. М. Сагач в
середині 1990-х рр. У праці Ю. К. Бабанського «Педагогіка» дані такі визначення терміну «виховання», що вживається в педагогічній науці в чотирьох
значеннях:
– 1-шe – у широкому соціальному, коли йдеться
про виховний вплив на людину всього суспільства
і всієї дійсності, що містить в собі не лише позитивну спрямованість, а й конфлікти та протиріччя; тут
особистість може не тільки формуватися під впливом соціального середовища, а й деформуватися,
або, навпаки, загартуватись у боротьбі з труднощами, «робити саму себе»;
– 2-гe – у широкому педагогічному, коли мається на увазі виховання в діяльності закладів, де персонал керується педагогічною теорією та її практичними методичними рекомендаціями;
– 3-тє – у вузькому педагогічному, коли виховання є цілеспрямованою виховною діяльністю педагога, щоб досягти певної мети в студентському
колективі;
– 4-тe – у гранично вузькому, коли педагог або
батько вирішують конкретну індивідуальну проблему виховання або перевиховання (наприклад, у
юнака прагнуть виховати чесність, ввічливість) [6].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Педагогіка нової школи України допомагає вхо-
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дженню особистості в контекст сучасної культури,
становленню особистості як гідного людини суб’єкта і стратега життя. Стратегічний курс України
на приєднання до європейської та світової спільноти ставлять нові цілі та завдання перед освітянами
і в галузі навчання іноземних мов. За результатами
попередніх наукових розвідок можемо твердити,
що навчання професійно спрямованого говоріння
має свої особливості: вправи повинні відповідати
таким стабільним вимогам, як заданість ситуації,
професійна спрямованість завдань, природність
ситуації спілкування, вмотивованість мовленнєвої
дії студента, наявність вказівок на дію з матеріалом, новизна. Важливо також враховувати дидактичні принципи міжмовної аналогії, побудови іномовлення на відомому рідною мовою змісті. Під час
роботи над даним дослідженням було опрацьовано
джерельну базу, що дало змогу дослідити не лише
питання, пов'язані із виховним процесом мистецького середовища ВНЗ, його структурою, функціями,
але й детально розглянути проблему формування
комунікативних навичок англійського мовлення
та її подальший розвиток. Таким чином, зазначена
проблематика є вкрай актуальною і інтерес до неї
не спадає, а навпаки, загострюється у міру визрівання стійких економічних та суспільно-політичних орієнтирів.
В основу діяльності колективу Закарпатського
художнього інституту з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Указ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти України», Закон України «Про вищу освіту» [5], Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші директивні документи. Указом Президента України від
25 червня 2013 року № 344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.
Серед основних завдань Національної стратегії
є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення
фізичного, морально-духовного, культурного розвитку, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка
молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності
та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей. Єдність суспільних інтересів, інтересів самої особистості і завдань, що стоять перед вищим навчальним закладом, визначає сутність виховного процесу науково-педагогічного колективу.
Виховна робота є складовою навчального процесу і
здійснюється на засадах демократизму шляхом використання потенціалу професорсько-викладацького складу i в позанавчальний час – викладачами,
іншими суб’єктами виховання та органами студентського самоврядування.
Метою виховної діяльності у вузі є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і
переконань стосовно української державності та

національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості,
сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин. Планування та організацію виховного процесу в Закарпатському художньому інституті здійснюють ректорат, деканат,
завкафедрами, проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи, завідувач спортивним клубом,
куратори академічних груп та органи студентського самоврядування.
Виховна діяльність здійснюється згідно з планом
роботи, який складається кожного року та ухвалюється Bченою радою. Основними формами виховної роботи зі студентами Інституту є: виховання
під час навчальних занять та кураторських годин;
позаурочна та індивідуальна робота; заняття в
спортивних секціях, творчих колективах, клубах за
інтересами; участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів; робота в органах
студентського самоврядування; виховна робота в
гуртожитках. Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами виховання: національно-патріотичне; інтелектуально-духовне; громадсько-правове; моральне; екологічне; естетичне;
трудове виховання; фізичне та утвердження здорового способу життя.
Серед основних завданнь виховної роботи:
– забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
– виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
– сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
– формування духовних цінностей українського
патріота, почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, української
держави, рідної землі родини, гордості за минуле і
сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
– формування мовної культури, оволодіння та
вживання української мови як духовного коду нації; ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
– утвердження в свідомості громадян об’єктивної оцінки ролі українського війська в українській
історії, виховання у студентів бережливого, економного ставлення до державного майна;
– забезпечення високої художньо-естетичної
культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
– вироблення екологічної культури, розуміння
необхідності гармонії її відносин з природою; виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
– формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.
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За новою парадигмою виховання включає принципи інтеграції традиційних і нових форм виховної
роботи, вмілого поєднання кращих традицій вітчизняного досвіду з новими напрямами у молодіжній політиці. Тому інноваційна модель майбутнього фахівця повинна включати перелік якостей особистості, професійно, соціально і особистісно значущих для майбутнього фахівця-професіонала. Напрямки виховної роботи тісно пов’язані і утворюють цілісну систему національного виховання студентів. Центром національно-патріотичного виховання студентів є Закарпатський музей народної
архітектури та побуту, аналог якого розташований
також в м. Пряшеві (Словаччина). У структурі виховної роботи важливе місце займає студентське
самоврядування, яке здійснюється за схемою: на
рівні інституту – це студентська рада та студентський профспілковий комітет; в академічних групах – студентські ради; в гуртожитках – студентські ради.
Моніторинг тенденцій, що домінують у студентському середовищі, показує значну активність студентської молоді. Ці тенденції проявляються у їх
бажанні розкрити набуті раніше навички та здібності та одержати нові. Діяльність самоврядних органів визначається «Положенням про студентське
самоврядування», яке спрямоване на розв’язання
таких завдань: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, виховання ініціативності, дисциплінованості, організованості, старанності у навчанні і праці. За погодженням зі студентським самоврядуванням приймаються рішення про відрахування та поновлення на навчання студентів, переведення студентів із контрактної на бюджетну
форму навчання, поселення студентів в гуртожиток та виселення з нього. Студенти-активісти беруть участь у роботі приймальної та стипендіальної комісій, розподілі стипендіального фонду. Студентське самоврядування інституту діє у тісному
контакті з ректоратом, факультетами, кафедрами,
профкомом, музеєм, бібліотекою, а також зі студентами коледжу, що входить до складу вишу.
Важливим завданням є підготовка підростаючої
молоді до дорослого, сімейного життя. В умовах постійних демографічних і соціальних змін в Україні
(зростання кількості розлучень, самотніх людей,
перевищення смертності над народжуваністю) втрачаються сімейні цінності, руйнуються відносини,
підвищується ризик розлучень, знижується вага
виховної функції сім’ї. Слід відродити в сімейному
житті численні народні звичаї, котрі становлять
серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал. У плеканні історичної
пам’яті наших сучасників, вихованні шанобливого
ставлення до роду, сім’ї важливе значення має живе спілкування з найближчими людьми в колі родини у формі бесід і розповідей про далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного
краю, села чи міста або селища. Саме в цьому контексті заслуговують на увагу творчі проектні роботи студентів з роду відомих митців – Ф. Манайла
(В. Манайло-Приходько) та А. Кашшая (О. Кашшай).
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Сформоване соціальне замовлення на ефективні навчальні та виховні системи й технології
визначає модернізацію навчально-виховного процесу. До виховання засобами музеїв, театральної
педагогіки, юнацького спорту зростає особлива
увага. Сучасна молодь добре поінформована щодо
процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; впевнено оволодіває сучасними комунікаційними технологіями. В той же час, ефективність навчання значною мірою залежить від того,
яка роль відводиться іноземній мові у професійній
підготовці сучасного спеціаліста вищого навчального закладу, де відповідно до європейських стандартів, знання іноземної мови на рівні вільного
спілкування з іноземними діловими партнерами
вважається невід’ємною ознакою сучасного професіонала. У художньому вузі іноземна мова вивчається впродовж 8 семестрів (близько 250 навчальних годин). Заклад має достатню матеріально-технічну базу, основу якої складають навчальний корпус, з обладнаними деревообробними, металообробними, керамічними майстернями. Навчання проводиться на сучасній комп’ютерній, інформативній
основі з урахуванням належного знання мов та
потреб ринку.
Американський психолог Абрахам Маслоу (19081970) визначив ієрархічну багатоступеневу піраміду потреб людини, усі компоненти якої перебувають у діалектичному взаємозв’язку. У цілому вони
ніби програмують виховний процес. Якщо якась
ланка випадає, порушується цілісність структури, а
отже, у нашому випадку – програма виховного процесу. Тут варто процитувати відомого художника і
політичного коментатора Сергія Пояркова: «Ти
справжній художник, якщо твоя позиція перемагає
інстинкт самозбереження. Художник має право бути в чомусь провокатором, його роботи мають викликати емоційну реакцію. Робота справжнього художника має зачепити і двірника, і професора».
Наведемо приклад організації виховних заходів
художнього навчального закладу, що стали окрасою перших тижнів нового навчального року з нагоди Дня пам’яті Адальберта Ерделі. У Коледжі
мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ свято бережуть пам’ять
митця, ім’я якого носить аlma-mater. Відбуваються
урочисті заходи, які традиційно відкриває ректор
Закарпатського художнього інституту професор
Небесник І. І. лекцією «Життя і творчість А. Ерделі». Очільник ВНЗ відзначає, що справжня історія
закарпатської художньої освіти розпочалася з імені
А. Ерделі, наголошує на таланті митця, котрий
своєю діяльністю влився у потік світового мистецтва і став невід’ємною частиною скарбниці українського образотворчого мистецтва. Знайомство з
ім’ям А. Ерделі є приємною подією для старшокурсників, поціновувачів таланта митця, а особливо
цінне для першокурсників.
На початку 2014/2015 навчального року відбулося урочисте відкриття експозиційного студентського майданчика, де була започаткована виставка «Подих літа». Студенти мали можливість продемонструвати свої твори, у яких відображений світ
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Закарпаття під час літнього пленеру. Також до дня
пам’яті великого митця у читальній залі бібліотеки
коледжу відреставровано куточок- музей А. Ерделі,
з представленням книжкової виставки «Творець
незбагненного прекрасного світу». Кульмінацією
дійства була Всеукраїнська акція «Голуб миру», до
якої долучилися всі студенти та викладачі мистецького закладу. Урочисті збори з нагоди Дня знань,
покладання квітів на могилу А. Ерделі, екскурсія по
місту; перша лекція «Україна – єдина держава»; поселення в гуртожиток, загальні збори мешканців
гуртожитку, утвердження остаточних списків поселення; засідання студради з питань планування
роботи; зустріч із фахівцями ДСНЗ України; лекція
до дня пам’яті А. Ерделі та виставка студентських
робіт; «Я – студент!» – квест для студентів-першокурсників.
Відповідно до затвердженого плану виховної
роботи систематично проводиться відвідування
виставок у Закарпатському обласному художньому
музеї ім. Й. Бокшая, галереї «Ужгород», Закарпатського обласного музею народної архітектури
та побуту, Закарпатського краєзнавчого музею, меморіальних музеїв Ф. Манайла та А. Коцки; відвідування майстерні народного художника України
В. В. Микити; щотижневі виховні години; перегляд
культурологічних та художніх фільмів; батьківські
збори студентів; підготовка до захисту дипломних
проектів та вступу до ВНЗ; медогляд студентів ІІ-ІV
курсів, підготовка справ студентів допризовного віку, медогляд юнаків призовного віку; профілактичні
зустрічі із працівниками правоохоронних органів.
Основним напрямом подальших розробок у аспекті взаємовпливу мови і виховання вважаємо
створення моделей навчання професійного діа- та
монологічного мовлення відповідно до комунікативних потреб студентів художніх вищих навчальних закладів. Для початку реалізація принципу
міжмовної аналогії можлива, якщо викладач досконало знає не лише іноземну мову, але й свою рідну.
Плануючи для засвоєння визначену сукупність нових слів, потрібно диференціювати їх на декілька
груп: слова, які мають спільне походження з українськими; слова, які незалежні від інших мов. Це
дасть можливість значно полегшити засвоєння
студентами нових лексичних одиниць. Те саме стосується й граматичних засад. Суттєво впливатиме
на якість вивчення іноземної мови, якщо навчальні
дисципліни професійного циклу повторно вивчати
іноземною мовою. Тут було б раціонально пройти
оглядовий курс практикуму з науково-технічного
перекладу.
Пропонуємо виховну та науково-дослідницьку
діяльність студентiв застосовувати у розширенні
сфери вживання англійської мови таким чином:
Науково-дослідницька та
виховна діяльність cтудента
1) участь у персональних і
щорічних групових виставках «Подих літа», «Графічне Закарпаття», студентських виставках «Трав-

Мовна та мовленнєва
діяльність cтудента
вивчeння та підготовка
коротких заміток, оголошень, реклами, анотацій,
резюме про проведення
та участь у зазначених

неві блукання» (галерея
«Ужгород»), виставці
«Великодня писанка» та
майстер-класі з писанкарства для учнів шкіл міста, обласних фестивалях «Сакурафест», лекція до дня пам’яті
А. Ерделі та виставка
студентських робіт; «Я –
студент!» – квест для
студентів-першокурсників
2) участь у міському, обласному та Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім. Т. Г Шевченка, проведення загальноміського флешмобу на пл. Театральній
«Читаємо Шевченка разом!»
3) участь у Міжнародному
конкурсі з української мови
ім. П. Яцика; в обласній
олімпіаді з української мови
серед представників національних меншин, присвяченій Дню рідної мови;
участь у всеукраїнській
олімпіаді з живопису
4) організація та проведення виставки «Моя Карпатська Україно…» до річниці
подій Карпатської України
(1939) студентських плакатів у фойє коледжу та Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва
ім. Д. Вакарова, поїздка студентів на Красне поле;
участь студентів в міжнародних студентських конференціях та семінарах

заходах

проведення в навчальному закладі традиційнощорічного літературного
конкурсу на кращого виконавця зарубіжної
поезії, музики чи пісні
проведення додаткового
консалтингу щодо здачі
Міжнародних іспитів з
англійської мови

організація студентського медіа-центру для навчання створення електронних презентацій, відеосюжетів про відзначення
історичної події, організацію дискусії за прочитаними повідомленнями
чи інформаційними текстами із засобів масової
інформації, проходження
оглядового курсу практикуму з науково-технічного перекладу

Важливо зазначити, що розвитку навичок спілкування, професійних та інтелектуальних здібностей особистості сприяє робота з проектами. Проектна робота має як освітню цінність, так і розвиває ініціативу, незалежність, уяву, дисципліну, уміння працювати в колективі, вчить оцінювати свою
працю та роботу інших, зацікавлює та допомагає
організовувати продуктивну роботу в змішаних
групах із різними рівнями умінь та інтересами. Ця
форма навчання притаманна саме навчальним групам з різними спеціальностями та базовими рівнями знань. Прикладом таких основних проектних
робіт є тема «Мій улюблений митець (художник, дизайнер, кераміст, деревообробник, коваль). My favourite artist (a painter, a designer, a ceramist, a woodcarver, a metalworker, a blacksmith)».
Майже всі студенти бажають оволодіти англійською мовою, але, зіткнувшись з різноманітними
труднощами, їхня мотивація знижується, зникає
активність, стає слабшою воля і погіршується успішність. Викладач може вплинути на мотивацію
лише опосередковано, створюючи умови, на основі
яких виникає зацікавленість у роботі. Щоб заняття
стало цікавішим, необхідно застосовувати різнома215
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нітні види навчальної діяльності. Важливою є умова творчого підходу до занять та самостійна діяльність студентів. Необхідно навчити студентство
планувати свою навчально-практичну діяльність
та користуватися довідниковою літературою, словниками, інтернетом та виражати свою думку усно.
Усне мовлення, у будь-якому випадку – згоди чи незгоди, допомагає розвивати зацікавленість до предмета завдяки створенню необхідної ситуації, адже
мовне середовище, насамперед, створюють ситуації.
Відповідно підібрані ситуації стимулюють мовну активність, активізують використання лексики мовних
зразків чи будь-яких граматичних явищ.
Умовне відтворення реальності у вигляді розмови двох-трьох співрозмовників – прекрасна вправа
для активізації навчальної ситуації та мотивації
розумової діяльності, коли виникає необхідність
щось сказати, попросити, дізнатися чи чимось поділитися. Саме тут можна вести мову про монологи
та дискусії. Під час реального спілкування важливу
роль відіграють види групової роботи, такі як інтерв’ю, бесіда за круглим столом. Але не слід попередньо знайомити їх з ролями, хоча бажано, щоб
під час спілкування студенти висловлювали свої
думки за попередньо поданими мовними структурами та виразами.
Упровадженню у виховний та навчальний процес оновлених підходів до проведення занять насамперед ґрунтується на змісті навчально-пізнавальної діяльності студента. У практиці трапляються випадки, коли студенти з високим рівнем
знань відчувають ситуацію всеобізнаності. Тому
викладачу слід планувати заняття так, щоб виникала можливість отримувати нові знання, вирішувати питання проблемного характеру, вчити спілкуватись один з одним, слухати співрозмовника,
допомагати йому з дозволом підказки, якщо студенту не дається підібрати потрібне слово. Завжди
потрібно цікавитися думкою студента, і тим самим
створити такі умови, щоб вони намагалися більше
говорити. Дуже важливо надати їм вчасно необхідну допомогу й зберегти при цьому його самостійність, Надзвичайно важливо, щоб допомога не була
нав’язливою, викладач повинен непомітно надати
її, щоб студент прийняв її як власне відкриття [8].
Отже, основною cyчасною метою навчання англійському мовленню є не тільки передача знань,
сприяння оволодінню вміннями й навичками спілкування в усній та письмовій формах, але й перенесення іншомовних сформованих мовленнєвих
навичок і вмінь у реальні ситуації навчання та побуту студентів, створення природної комунікації
відповідно до мотивів, завдань і соціальних норм
мовленнєвої поведінки у мистецьких сферах і ситуаціях. Саме тому комунікація у процесі навчання
та виховання формує іншомовне спілкування, яке в
майбутньому випускники матимуть змогу розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб. Так оволодіння основами іншомовного спілкування передбачає досягнення високого рівня комунікативної компетенції. Зазначений комунікативний підхід виправдовує себе також під час про216

ведення позааудиторних заходів із використанням
іноземної мови. У процесі підготовки та проведення різних конкурсів, вистав, вікторин студенти мають можливість випробовувати себе, адже вони виконують реалістичні комунікативні завдання, що
забезпечують практичні можливості для використання мови, яка вивчається.
Перерахуємо основні дидактичні принципи, які
забезпечують якомога повніше оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей.
Не заперечуючи важливості загальнодидактичних
принципів (науковості, наочності, доступності та
ін.), визначаємо систему діючих принципів навчання іноземних мов. До них можна віднести: принцип
інтерактивності, комунікації, диференціації, міжмовної аналогії, побудови іншомовлення на відомому рідною мовою змісті та аудіювання.
Принцип інтерактивності тісно пов’язаний з
принципом комунікацій, що випливає з основної
функції мови як засобу спілкування. Оскільки основне завдання навчання іноземної мови у ВНЗ
мистецького спрямування – підготувати студентів
до спілкування (усного і писемного), тому віддалена мета стає основним методом навчання.
Принцип комунікативності передбачає не лише
ставити у навчанні іноземної мови перспективні
цілі – підготовити студентів до спілкування у своїй
професійній сфері зі своїми закордонними партнерами, а й перетворити навчальний процес в аудиторіях і поза ними у спілкування студентів між собою, з викладачами, друзями. Для реалізації цього
принципу важливо, щоб кожен студент обрав собі
партнера для спілкування. Як правило, це будуть студенти, які мають або однаково високий рівень знання мови, або, ставлячи перед собою конкретні цілі,
спілкуються між собою студенти із відповідно середнім та низьким рівнями мовних знань. Завдання викладача – спонукати стулентів до спілкування іноземною в позааудиторний час. Тому, якщо технічно забезпечити навчання таким чином, щоб в аудиторіях оперативно засвоювалося ядро визначених знань, то в
процесі організованого поза аудиторією навчання у
спілкуванні проводиться їх повне засвоєння.
Принцип диференціації – це і врахування стартових рівнів знання іноземної мови для формування гомогенних груп, і вивчення психологічних
можливостей студентів з метою адаптування до
них обсягу навчального матеріалу.
Моделювання таких навчальних ситуацій під
час аудиторного навчання і поза ним, у яких студенти активно діалогізують, дискутують, вправляються у мовленні, передбачає принцип інтерактивності. Дослідження показують, що інтерактивне
навчання дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння матеріалу. Зокрема, під час дискусій засвоюється більше 50% матеріалу, а в процесі практичних дій – 75%. Якщо говорити про безпосереднє
мовлення студентів, то воно складає близько 20 %
часу заняття. Основою мовлення є засвоєні мовні
одиниці і правила побудови мовних конструкцій.
Основними тематиками вивчення лексичних одиниць є такі: Art equipments, Describing art; Styles of
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art; The art world (Мистецьке обладнання і техніки,
Твори мистецтва. Опис мистецьких творів,
Артстилі. У світі мистецтва). Нові лексичні одиниці
найкраще засвоюються під час змодельованих
навчальних ситуацій.
Пропонуємо таку поетапну модель засвоєння
лексичних одиниць, коли усі студенти є активними
учасниками засвоєння нових слів, постійно взаємодіючи між собою або працюючи з різноманітними
джерелами знань:
1. На дошці чи проекторі записано 7-10 нових
слів, студенти вголос читають їх, шукають відповідники в українській мові;
2. Якщо студенти помиляються у їх вимові, викладач аналізує і виправляє помилки, студенти
вдруге прочитують нові слова;
3. Читаються втретє нові слова і їхній український варіант;
4. Нові слова зачитує диктор із запису вчетверте, студенти разом повторюють пошепки (внутрішнє мовлення) і намагаються запам’ятати;
5. Працюючи в парах, студенти контролюють
первинне засвоєння нових слів;
6. Викладач задає тему для діалогу, і студенти
діалогізують в парах на задану тему, використовуючи нові слова;
7. Переглянувши відеосюжет або прослухавши магнітофонний запис з використанням нових слів, студенти складають монолог за прослуханим (аудіювання).
У вказаній моделі засвоєння лексичних одиниць нові слова повторюються в різних практичних діях не менше семи разів, що відповідає психологічним вимогам до сприймання і запам’ятовування нових знань. Однак змодельована схема опрацювання навчальної ситуацій потребує i попередньої підготовки викладача, i використання необхідних технічних засобів навчання.
Особливої ваги набуває питання забезпечення
змістовного дозвілля, тому у плануванні виховної
роботи навчального закладу слід передбачити заходи щодо відзначення важливих дат народження
відомих британських художників та митців, створення студентських центрів з підготовки проектантів та декораторів традиційних і загальнодержавних свят, впровадження методики виховної роботи скаутських організацій через систему спільних семінарів, тренінгів за темами «Скаутський метод – ефективна система самоосвіти молоді», «Система малих груп у скаутському русі».
Висновки. Пріоритетом в організації виховної
роботи мистецького навчального закладу є інтеграція традиційних і впровадження нових форм і
методів виховання, поєднання фахової освіти та гуманітарної освіти. Отож перелік заходів такий:
1) використання інтерактивних педагогічних
технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та
процедур, дискусії, робота в малих групах як у навчальній, так і в позакласній діяльності;
2) впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного
процесу;

3) залучення молоді до проведення різноманітних виставок, майстер-класів, пленерів, студентських акцій, прес-конференцій, експедицій та тематичних зібрань;
4) необхідність контролювати якість виконання
навчально-тренувальних завдань, вимагати їх перевиконання за умови халатного ставлення чи непорозуміння умов виконання. Надзвичайно важливою
умовою міцного закріплення сформованих навичок є
здійснення перевірки якості виконаних завдань.
У викладанні іноземних мов залишається актуальним об’єктивно враховувати особливості засвоєння матеріалу кожним студентом зокрема. Домінуючими принципами навчання є інтерактивний
та комунікативний. За вказаними принципами передбачається моделювання таких навчальних ситуацій під час аудиторного навчання і поза ним, у
яких студенти активно діалогізують, дискутують в
групах, вправляються у мовленні.
Перспектива подальших досліджень. На даний час перед ВНЗ постає завдання реформування
фахової освіти, підготовки фахівців нового типу,
які поєднують у собі глибокі знання і здібності, високу духовність і загальнолюдські цінності. Ці особистості мають бути здатні професійно вирішувати питання відродження і розвитку національної
культури на комунікативному рівні, інформатизації суспільства, підвищення духовності народу.
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Маковецька М. І. Виникнення української школи дизайну в Галичині: боротьба за національну своєрідність.
Стаття присвячена дослідженню історичних передумов
виникнення української школи дизайну в Галичині наприкінці ХІХ ст. Проаналізовано вплив соціально-політичних та економічних факторів на виникнення та розвиток
дизайнерської школи, з урахуванням етнокультурної
своєрідності регіону. Доведено, що наприкінці ХІХ ст. завдяки зусиллям кращих представників інтелігенції краю
вдалося відстояти, популяризувати, поширити і примножити власні культурні традиції, що змусило фахівців
провідних європейських країн визнати існування самобутньої львівської школи.
Ключові слова: дизайн, Галичина, архітектура, культурна спадщина, українське мистецтво.
Маковецкая М. И. Возникновение украинской школы дизайна в Галичине: борьба за национальную своеобразность. Статья посвящена исследованию исторических
предпосылок возникновения украинской школы дизайна в Галичине в конце ХІХ в. Проанализировано влияние
социально-политических и экономических факторов на
возникновение и развитие дизайнерской школы, с учетом этнокультурного своеобразия региона. Доказано,
что в конце ХІХ века благодаря усилиям лучших представителей интеллигенции региона удалось отстоять, популяризировать и приумножить собственные культурные
традиции, что вынудило специалистов ведущих европейских стран признать существование самобытной
львовской школы.
Ключевые слова: дизайн, Галичина, архітектура, культурное наследие, украинское искусство.
Makovetska М. І. The foundation of the Ukrainian Design School in Galicia: the struggle for national identity.
Background. The rich in its own history, multiplied interpenetration and interplay of Western and Eastern cultural traditions contributed to the formation of unique Galician
School of Design. The historical background of Ukrainian
School of Design in Galicia in the late nineteenth century is
studied in the article. Europe recognized the existence of the
original Lviv school by the early twentieth century. The
Galician intellectuals extended and enhanced their own cultural traditions though founding Galician design school due
to the rise of national consciousness and the fight for the preservation of the national cultural heritage.
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heritage, Ukrainian art.

_____________________________________
© Марта Маковецька, 2015
218

Постановка проблеми. Історично так склалося,
що полінаціональний образ Львова формувався завдяки доволі суперечливим процесам. І справа не
лише у географічному розташуванні, але й у непростій, часто трагічній історичній спадщині. Втрата
власної державності та століття правління окупаційних режимів, які послідовно і свідомо впроваджували зневажливе ставлення до культурно-мистецьких надбань українства, призводили до значних ускладнень у реалізації національного творчого потенціалу. Поліетнічна історія Львова з багатовіковим шляхом розвитку матеріальної та проектно-художньої культури спричинила взаємопроникнення та переплетення як західних, так і східних
культурних традицій, що сприяло унікальності формування Львівської школи дизайну. Втім, лише завдяки надзусиллям кращих представників краю
вдалося у непростій боротьбі відстояти, популяризувати, поширити і примножити власні етнокультурні традиції. Тому актуальним є питання дослідження історії становлення, формування нової моделі українського дизайну на Галичині наприкінці
ХІХ ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні аспекти теми вже досліджували такі знані фахівці, як: Ю. Бірюльов [1], В. Даниленко [3], О. Нога [7],
Р. Шмагало [11] та ін. Утім, незважаючи на значну
історіографічну базу, питання формування та функціонування школи дизайну в Галичині потребують
більш детального вивчення.
Метою статті є дослідження історичних передумов виникнення української школи дизайну в Галичині наприкінці ХІХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження.
ХІХ ст. стало періодом найрадикальніших змін, що
докорінно змінили саму соціокультурну парадигму
існування людства. Промисловий переворот і буржуазні революції, що супроводжувалися також і національно-визвольними рухами, остаточно ліквідували феодальні пережитки, світ вступив у нову еру.
Безумовно, Галичина мала бути присутньою в єдиному руслі трансформацій європейського культурно-мистецького процесу. Втім, формування власної
школи дизайну в професійних колах України на її
етнічних територіях набувало поширення доволі
нерівномірно і не завжди синхронно з провідними
культурно-мистецькими центрами Європи. На це
були свої об’єктивні причини.
Дискримінаційна політика, яку свідомо та послідовно проводив уряд, спричиняла певну маргіналізацію українства, усунення його на периферію
культурного життя краю. Зокрема, з перших 58 ректорів Львівського університету було лише 9 українців, решта – переважно німці та поляки. Відповідно, навчання велося німецькою, польською або латинською мовами. На 1847 р. викладання українською мовою існувало лише в одній приватній школі
при Ставропігійському інституті, де готували учителів для сільських парафіяльних шкіл і церковних
дяків. Зауважимо, що на той час у ній навчалося лише 15 учнів [4:91]. Так, західноукраїнські землі розглядалися лише як аграрний придаток Австрії, а
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більшість українського населення була зайнята у
сільському господарстві. За таких обставин важко
було ставити питання щодо розвитку національної
школи дизайну.
Втім, ХІХ ст. стало періодом швидких докорінних якісних зрушень не лише в економічній галузі
(спричинених стрімким розвитком промислового
виробництва), але й у суспільно-політичній. «Весна
народів» не лише дозволила заявити про себе українству, але також стала поштовхом для поступового перетворення Львова на український П’ємонт.
Активізація суспільно-політичного життя була підкріплена потужним економічним чинником. Розвиток економіки потребував кваліфікованих фахівців.
Об’єктивні тенденції європейського розвитку
змінювали обличчя краю. В регіоні розвивалася
фабрично-заводська промисловість. Зокрема, у
1870 р. у Львові працювали вже 2408 промислових
підприємств. Хоча це й були переважно дрібні промислово-ремісничі виробництва, але у місті працювали також п’ять великих броварів, які виготовляли майже 16% пива країни. Окрім того, товариству
броварів належали фабрики мінеральних вод,
штучного льоду та солодової кави. Також у місті
функціонували залізничні ремонтні майстерні, які
забезпечували роботою декілька сотень людей. А
паровий млин «Том і син» був одним із найбільших
в Австро-Угорщині [5:200–201]. Впровадження науково-технічних новацій стимулювало розвиток не
лише технічного прогресу, але й модернізації освіти та культури. Розвиток промисловості сприяв і
зародженню дизайну. Галицькі промисловці активно боролися за ринки, що потребувало проектування виробів для серійного виробництва.
Утім, розвиток галицької школи дизайну саме з
урахуванням українських національних традицій,
відбувався непросто. І справа навіть не в тому, що
Львів, як це склалося історично – багатонаціональне місто, а у тому, що власне українська культура
впродовж століть займала підпорядковане положення. Так, зокрема, якщо такий засіб популяризації та презентації дизайнерських досягнень, як художньо-промислові виставки почали широко використовуватися у Європі вже наприкінці ХVІІІ ст.,
то аж до середини 1850-х рр. галицькі майстри не
брали жодної участі у подібних виставках. Галичину вважали безнадійно відсталою сільськогосподарською провінцією Австрійської імперії зі слаборозвинутим мистецтвом, а творчість майстрів регіону не становила жодного інтересу.
Традиційно виставки у Відні відбувалися без
присутності там українських фахівців і традицій. З
цього погляду важко переоцінити значення виставки
промислів та рукоділля, яка відбулася у 1851 р. в
місті Львові. На ній майже сотня майстрів представили 650 своїх робіт. Серед них: керамічний посуд
фабрики фаянсу у Глинську Фрідріха Вольфа; скляні вироби та скатертини з мануфактур князя Леона
Сапіги; шкіра і сукно з мануфактур князя Альфреда
Потоцького тощо. А також мідний та залізний посуд, ювелірні вироби, зброю та предмети побуту
провідних майстрів краю. Зокрема, було виставле-

но багато оригінальних виробів із дерева. Так, К. Бочковський презентував фаетон, Я. Балько – фортепіано, Пастернак – стіл, Устиянович – сервант тощо. Чисельно були представлені вироби з тканин,
хутра та вишивка: Ф. Пшилецька та М. Гординська
виставили мереживні покривала, А. Черник – вироби з хутра, Ф. Добровольський – білизну. Це була
дуже потужна заява. Адже, приміром, на виставці
1845 р. у Відні з майже 2 тис. виробів лише 15 були
виготовлені галицькими майстрами [6:40–41].
Як зазначив професор Львівського університету
Е. Томашек, член галицької торгової комісії: «Художньо-промислові виставки стають сьогодні національною справою кожної країни». Автор наголосив, що «ремісники з міст, а тим паче зі Львова, наприклад столярі, бляхарі, кравці, цілковито у стані
посісти на виставці почесне місце навіть своїми буденними виробами, а тим більше – майстерними
витворами, призначеними спеціально на виставку». Е. Томашек цілком слушно наголошував, що
мета участі у подібних виставках – не представити
якомога більшу кількість виробів, а насамперед
«дати правдивий образ та сучасний стан індустрії
цілого краю» [9]. Тобто участь у виставці мала надати можливість галицьким майстрам насамперед
гучно заявити про себе, підкреслити свою самобутність, унікальність, а разом із тим і конкурентоспроможність. Виставка дозволяла презентувати
продукт, який на рівних міг би витримувати конкуренцію з виробами майстрів розвинутих європейських країн.
Промисловий розвиток потребував також відповідного масштабного архітектурного будівництва. Міста розросталися, збільшувалася кількість населення – це сприяло швидкому розвитку будівельної галузі. У Львові працювали 17 цегелень, а
загалом на будівельних підприємствах Львова було зайнято майже 3,5 тис. людей. Перед тогочасними архітекторами постали абсолютно нові планувальні завдання. Зокрема, щодо побудови споруд
нового типу, які б відповідали вимогам часу: освітні заклади, вокзали, банки, музеї, великі корпуси промислових підприємств тощо. Львівська архітектура була інтегрована в загальноєвропейські
процеси та розвивалась майже синхронно з Віднем.
А саме Віденська архітектурна школа наприкінці
ХІХ ст. стала провідною у Європі. Тож і на українських землях виникають не лише будівельні фірми,
але й власні архітектурні проектно-технічні бюро.
Так, зокрема, видатний український архітектор-будівничий Іван Левинський не тільки заснував найбільшу в краї будівельну фірму (виготовляли також будівельні матеріали та кераміку), але й архітектурне бюро під його керівництвом спроектувало будівлі, які назавжди стали візитівкою Галичини: оперний театр і залізничний вокзал, готель
«Жорж» і будинок товариства «Дністер» у Львові
тощо. Окрім того, І. Левинський розпочав виробництво декоративної побутової та архітектурної кераміки за народними зразками [8:356].
Становленню у Львові професійної дизайнерської підготовки сприяла ціла мережа навчальних за219
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кладів. Зокрема, з 1844 р. у місті діяла Технічна
академія, яку в 1877 р. перейменовано в Політехнічну школу. У 1857 р. при академії розпочала роботу кафедра рисунка, з 1868 – кафедра архітектури і будівництва, 1873 – кафедра вільноручного рисунка і моделювання. Саме з цим навчальним закладом пов’язана діяльність іншого видатного
представника львівської архітектурної школи –
Юліана Захарієвича. Зокрема, ним був створений
проект власне нового корпусу Технічної академії.
Корпус був виконаний у популярному на той час
стилі італійського ренесансу, його фронтон прикрасила скульптурна група Л. Марконі «Інженерія,
Архітектура, Механіка». Будівництво було завершене у 1877 р., а Ю. Захарієвич був обраний ректором новоствореної Політехнічної школи. Окрім науково-викладацької діяльності молодий ректор не
залишає також і архітектурну практику. Йому належать проекти монастиря і костелу Францисканок у Львові, костелів у Заріччі та Буцневі, реконструкція костелу Марії Сніжної у Львові, будівництво Галицької ощадної каси та ін.
Варто наголосити, що Ю. Захарієвич не лише
сліпо копіював на українських теренах європейські
взірці та впроваджував кращі досягнення архітектури того часу. Він здійснив декілька наукових експедицій-пошуків, під час яких особисто брав участь
в археологічних розкопках, досліджував архітектурну спадщину Галицько-Волинського князівства,
виявляв давньоруські деталі в пам’ятках архітектури, які збереглися тощо. За підсумками проведеної
роботи видано низку наукових публікацій: «Мандрівка до Залукви, Галича і на Крилос» (1882),
«Мандрівка до Сокальського повіту» (1892), а також альбом обмірних креслень «Пам’ятки мистецтва в Польщі» (1885). Саме в цьому альбомі Ю. Захарієвич вперше звернувся до теми української народної дерев’яної церкви [10:166]. Так, наприкінці
ХІХ ст. Європа визнає існування львівської архітектурної школи. Якщо раніше для проектування великих споруд у Галичині запрошувалися насамперед віденські фахівці, то починаючи з 1880-х рр.
міським будівництвом займалися переважно учні
Ю. Захарієвича.
Говорячи про навчальні процеси та їх вплив як
на формування вітчизняної школи дизайну, так і
на пробудження національної свідомості, неможливо не згадати діяльність технічних товариств.
Адже саме на їх основі формувалися мистецькі об’єднання в Галичині. Виникнення подібних об’єднань
тісно пов’язане з найбільшим адміністративним та
промисловим центром Галичини – Львовом. Саме
там ще у 1862 р. було створене перше Технічне товариство, члени якого планували займатися організацією виставок, конкурсів тощо. Втім, спочатку
товариство мало відверто пронімецьку орієнтацію:
статут та вся документація велися німецькою мовою, що ніяк не відповідало прагненням місцевої
інтелігенції, які мріяли реалізувати національний
культурно-мистецький потенціал. Тому в 1877 р.
колишні учні Технічної школи створили нове об’єднання: Товариство вишколених техніків. Варто за220

значити, що серед перших його засновників був і тоді
ще молодий випускник Львівської політехнічної школи, а згодом видатний український архітектор – Іван
Левинський. За рік новостворене товариство ще раз
змінило назву на Політехнічне товариство і прийняло свій програмний документ – статут.
Згідно нього товариство визнавалося об’єднанням осіб, які працюють в усіх технічних галузях,
щоб з їхньою науковою та практичною допомогою
вплинути на розвиток усіх ділянок техніки, поставити технічне життя на належне йому місце у суспільстві; особливу ж увагу звернути на розвиток
вітчизняного промислу. Головними завданнями проголошували: поліпшення становища самих техніків
і продовження чи відродження давніх звичаїв, що
існували в деяких технічних галузях [7:157].
Цей документ став програмним для української
інтелігенції. В ньому зафіксовані революційні для
того часу вимоги: «відродження давніх звичаїв» та
«розвиток вітчизняного промислу». Члени товариства вважали, що вітчизняні майстри можуть не
лише посісти своє місце у європейській культурній
парадигмі, але й на гідному рівні конкурувати з відомими світовими школами. Члени товариства
планували активно займатися просвітницькою роботою: створювати фахові комісії, відкрити мережу
бібліотек та читалень, читати лекції, влаштовувати художньо-промислові виставки тощо.
Зауважимо, що у непростій боротьбі, долаючи
бюрократичні перепони український рух пробивав
собі дорогу. У 1877 р. вся матеріальна база товариства становила лише 91 злотий. А власне приміщення з’явилося лише у 1899 р. Втім, на початок ХХ
століття Політехнічне товариство вже мало понад
700 членів, випускало власне друковане видання «Часопис Технічний», створило фахові комісії: інженерну
та архітекторську і загалом почало відігравати значну роль у науковому та культурно-технічному розвитку регіону. Національний склад товариства був
доволі неоднорідним: переважали поляки та особи
інших національностей, а українці не становили
однозначної більшості, але їм вдавалося за допомогою цього товариства потужно заявляти про себе
та відстоювати свої національні інтереси.
Так, на Всесвітній виставці у Парижі 1900 р., завдяки роботі Політехнічного товариства, українські майстри були представлені окремим Галицьким розділом в Австрійському відділі, а українська
делегація на відкриття виставки прибула самостійною групою під жовто-блакитним національним
прапором [7:158].
Неможливо не згадати також і про створення у
1876 р. першої в Україні художньо-промислової
школи, що дістала назву «Загальнопромислова школа
рисунків та моделювання». Важко переоцінити значення цього навчального закладу, адже як підкреслив доктор мистецтвознавства О. Боднар: «Львівська
художньо-промислова школа… була, мабуть, першою в Європі серед собі подібних, що проголосила
у своїй декларації антикосмополітичну орієнтацію.
Ґрунтування на традиціях народного мистецтва»
[2:58]. Українці Галичини відстоювали право на
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існування українського національного мистецтва.
Серед перших діячів, які всіляко підтримували діяльність художньо-промислової школи фігурують
такі знакові постаті, громадські та політичні діячі,
які багато у чому змінили долю краю, як Кость Левицький, Василь Нагірний, Володимир Дідушицький, Андрій Скординський та інші. Також з роботою цієї школи тісно пов’язані імена архітекторів
І. Левинського, Ю. Захарієвича, О. Лушпинського,
художників І. Труша, О. Новаківського, скульпторів
Л. Марконі, Л. Герасимовича та багатьох інших.
Вже за перші 20 років у Галичині було відкрито
14 промислових шкіл: гончарські, малярські, ткацькі, столярські та токарські, килимарські, скульптурно-каменярські, виготовлення дитячих іграшок, мережива та лозоплетіння [2:55]. А на початок Першої світової війни в Галичині діяло вже
п’ятдесят три фахові промислові школи різного
рангу: тридцять чотири з них та одна Вища промислова школа – у Західній Галичині; дев’ятнадцять і одна Вища промислова школи – у Східній Галичині [11:52]. Надважливим є той факт, що для
більшості шкіл пріоритетним завданням стало не
сліпе вивчення та копіювання західних зразків, а
збереження та примноження багатої культурномистецької спадщини та українських історичних
традицій.
Таким чином, об’єктивні світові соціально-історичні та економічні чинники спричинили докорінні зміни у традиційному укладі життя українців Галичини. Процеси розвитку промисловості потребували виникнення дизайнерської школи. Піднесення національної свідомості та боротьба українців
за збереження національної культурної спадщини
призвели до того, що завдяки послідовній та наполегливій праці галицької інтелігенції, вдалося подолати упереджене ставлення й відстояти, популяризувати, поширити і примножити власні етнокультурні традиції. На початку ХХ ст. Європа визнала існування самобутньої львівської школи. У наступних дослідженнях доцільно проаналізувати
подальший розвиток дизайну в Галичині, зокрема,
у міжвоєнний період.
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Софілканич М. І. «Малий Лувер» як важливий осередок естетичного виховання шкільної молоді. Естетичне
виховання шкільної молоді в Закарпатті здійснюється
багатьма школами мистецтв, студіями образотворчого
виховання при Будинках для дітей та юнацтва. Їхнім завданням є формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві, здатності до
творчого самовиявлення. На базі Ужгородської школи
мистецтв під керівництвом талановитого педагога Емми
Романівни Левадської вже 15 років діє творче об’єднання «Малий Лувер».
Ключові слова: Малий Лувер, естетичне виховання,
закарпатська школа, Емма Левадська.
Софилканич М. И. «Малый Лувер» как важный центр
эстетического воспитания учащейся молодежи. Эстетическое воспитание учащейся молодежи в Закарпатье осуществляется многими школами искусств, студиями изобразительного воспитания при Домах для детей и юношества. Их задачей является формирование целостного
восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве, способности к творческому самовыражению. На
базе Ужгородской школы искусств под руководством талантливого педагога Эммы Романовны Левадской уже 15
лет действует творческое объединение «Малый Лувер».
Ключевые слова:Малый Лувер, эстетическое воспитание, закарпатская школа, Эмма Левадская.
Sofilkanich M. «Small Louvre» as an important center
of aesthetic education of young students. Aesthetic education of students in the Carpathians done many art schools,
studios, fine education at homes for children and youth.
Their task is to create a holistic perception and a correct
understanding of the beautiful in art, capacity for creative
expression. creative association «Small Louvre» for 15 years
acting on the basis of Uzhhorod Art School under the leadership of a talented teacher Emma Romanovna Levadskа.
Keywords: Small Louvre, aesthetic education, Transcarpathian school, Emma Levadska.
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Постановка проблеми. Школи естетичного виховання Закарпатської області були і залишаються
на сьогодні головними осередками культурно-естетичного виховання дітей та молоді. При цьому
вони продовжують розвиватися: розширюється коло спеціальностей, підвищується увага до вивчення традицій народної культури. Пошук способів
підтримки та стимулювання даної тенденції є на
сьогодні пріоритетним завданням у сфері естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблеми естетичного виховання та навчання молоді
вимагають ретельного наукового вивчення. Дану
тему досліджували Василь Бурч (художник, член
спілки художників України, директор Мукачівського педагогічного училища, начальник управління
освіти Закарпаття), доктор педагогічних наук, професор Степан Жупанин; кандидат педагогічних наук, професор Іван Небесник; кандидат педагогічних наук Аліна Волощук; кандидат педагогічних
наук, доцент Петро Ходанич; доктор історичних наук, професор Сергій Федака та ін. Однак на сьогодні
рівень досліджень даної сфери у Закарпатській області можна вважати недостатнім – залишається
ряд невисвітлених питань, зокрема, досі не проаналізовано особливості естетичного виховання молоді у такому закарпатському осередку, як творче
об’єднання «Малий Лувер».
Метою нашого дослідження є вивчення та дослідження методів роботи Емми Левадської та визначення ролі Ужгородської школи мистецтв у системі естетичного виховання молоді Закарпатської області.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розвитку естетичного смаку, творчих здібностей
дитини та збереженню її індивідуальних особливостей приділяє особливу увагу Емма Романівна Левадська – керівник творчого дитячо-юнацького
об’єднання «Малий Лувер». Творче об’єднання, що
діє в Ужгороді, насмілилося обрати собі назву, співзвучну із всесвітньовідомим музеєм у Парижі.
«Усе починалося з експериментальної студії в
етнографічному музеї, але пізніше перевтілилося в
таке от об’єднання, – каже Емма Левадська. – Ми
довго думали як назвати нашу організацію. Треба
ж щось таке екзотичне, щоб зачепити. Так і з’явився “Малий Лувер”, і головне – не Лувр, бо до нього
ми ще не доросли».
У 2015 році творчому дитячо-юнацькому об’єднанню «Малий Лувер» виповнилося 15 років. Основною метою його роботи стало духовно-естетичне виховання молоді. Тут рівними правами користуються і діти, і молодь – усі учасники об’єднання
мають можливість вчитися мистецтву малювання.
Об’єднання відзначило ювілей виставкою у Закарпатському обласному художньому музеї ім. Йосипа
Бокшая. Поряд із роботами зовсім юних членів об’єднання у стінах музею експонувались роботи колишніх «луверців», які сьогодні вже стали професійними художниками. До відкриття ювілейної виставки видали і об’ємний каталог.
«Ми пишаємося нашими старшими «луверцями», котрі продовжили своє навчання в Коледжі
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мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього
інституту, Львівській національній академії мистецтв, Національному університеті «Львівська політехніка», Львівській академії друкарства та Київському поліграфічному інституті НТУ, в мистецьких учбових закладах Австрії, Шотландії, Польщі,
Ізраїлю», – ділиться враженнями Емма Левадська.
Члени об’єднання «Малий Лувер» є стипендіатами міжнародного благодійного фонду ім. В. Співакова (Вадим Мацола, Георгій Лазарашвілі, Тетяна Кольченко, Валентин Казаков). Отримали гранпрі (Гейза Дьерке, Анатолій Мешко), стали переможцями міжнародних, всеукраїнських та обласних виставок, конкурсів (Катерина Малько, Валерій Ганич, Андрій Гливка, Андрій Хір, Дьерке Гейза,
Данило Ковач, Василина Буряник, Андріана Хархаліс,
Іван Дранчак, Олексій Безруков, Вадим Мацола).
З роками «Малий Лувер» став стержнем в розумінні мистецтва, відчутті свободи творення через
пленерну та виставкову діяльність, через щоденну,
наполегливу працю, як у школі мистецтв так і на
базі Закарпатського обласного художнього музею
ім. Й. Бокшая. На сьогодні близько 30 членів творчого об’єднання пов’язали своє життя з творчістю:
стали архітекторами, графіками, дизайнерами, модельєрами, мультиплікаторами та викладачами. Це
надзвичайно обдаровані, самодостатні особистості,
справжні професіонали.
Працюючи з вихованцями 15 років в об’єднанні
«Малий Лувер», Емма Левадська розробила авторську методику. Головним у своїй роботі вважає розвиток творчих здібностей дитини та збереження її
індивідуальних особливостей. Уява, фантазія, дослідження, неординарне мислення, імпровізації в
кольорі, дизайнерські навички – відправні точки в
навчальному процесі.
Перша частина програми складена з урахуванням фізіологічних та психологічних особливостей
дітей молодшого віку (від 6 до 10 років) з оглядом
на досвід відомих вітчизняних та зарубіжних педагогів-художників. Український вчений О. Запорожець відзначав: «Якщо в молодшому шкільному
віці не навчити дитину образному та асоціативному мисленню, то у дітей старшого віку досягти цього
майже неможливо». В процесі навчання це стверджується, бо духовна основа перекривається логічним мисленням, дитяче сприйняття втрачає свою
неповторність, свіжість. У старшому шкільному віці духовність і логічність поєднуються.
Для учнів молодших класів велике значення мають розважальні моменти, музичний супровід. Гра
для них – це відкриття, це змагання, це пізнавальний момент навколишнього світу, це ствердження
свого власного «я». Чим довше цей період продовжується, тим більше у дітей стимулів для творчого
зростання. Основним матеріалом в творчому процесі є знайомство з культурною спадщиною попередніх поколінь та народних традицій рідного краю
на основі казок, міфів, легенд та творів майстрів
народного та декоративно-прикладного мистецтв.
Дивовижний світ наших предків, їхня духовність, єдність з природою, рідною землею – це той

невичерпний пласт культури, на котрий потрібно
опиратися, вивчати і знати. Використовуючи його
для практичної роботи, ми зберігаємо свої національні традиції, формуємо свій менталітет. При
цьому, враховуючи психологічні особливості дітей
молодшого шкільного віку, важливим в навчальному процесі є бажання дитини.
Дитина намалювала картинку, залишивши відбиток своєї діяльності: так вона активно пізнає
світ, стверджує себе, намагається привернути до
себе увагу, тому для викладача незаперечним є:
а) не принижувати роботи учнів;
б) поважати роботи учнів, що дає можливість
формувати його власну повагу до людей і до самого себе;
в) не скупитися на похвалу, якщо дитина цього
заслуговує;
г) частіше змінювати тактику, завдання, підкреслюючи неординарність дитячого мислення, бо
вони є власниками свого скарбу – творчого дару;
д) обережно ставитися до дитячого сприйняття:
не повчати, а лиш легенько підштовхувати, створюючи при цьому атмосферу доброзичливості, щирості.
Програма базується на наступних етапах пізнання:
1) взаємовідносини;
2) самовираз, імпровізація;
3) питання – відповіді;
4) дослідження;
5) кольорові імпровізації;
6) від загалу до конкретики;
7) практичні вправи;
8) спільна колективна праця.
При цьому даються початкові поняття про малюнок, живопис, композицію, кольорознавство, пластику. Кількість годин на освоєння того чи іншого розділу програми визначає викладач. Це творчий процес, де потрібен якісний результат, а саме – потреба
дитини в творчому самовиразі через порозуміння,
всілякі технічні прийоми та різноманітні матеріали.
Програма-рекомендація не є догмою. Вона написана тезисно і розрахована на викладача як
творчу особистість, який може доповнювати, розширяти її своєю методикою, зрозумілою і доброю.
Протягом 6-7 років ця методика була застосована
спочатку в експериментальних класах, а згодом – і
в інших класах на уроках композиції та кольорознавства в Ужгородській дитячій школі мистецтв.
Виконані учнями на заняттях роботи неодноразово займали призові місця на всеукраїнських, республіканських, обласних та міжнародних конкурсах, нагороджувались дипломами та цінними подарунками, були володарями гран-прі.
Програма може бути рекомендована для викладачів мистецьких шкіл та учнів, використана вчителями та вихователями середніх шкіл та частково
дитячих садків.
Вивчаючи педагогічний досвід Емми Романівни
Левадської, не забуваємо, що вона та її об’єднання
починали свій шлях на базі Ужгородської школи
мистецтв.
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19 серпня 1954 року Наказом обласного управління культури за № 269 на базі дитячої музичної
школи ім. П. І. Чайковського була відкрита Ужгородська музична школа робітничої молоді, яка в
свій час не мала можливості отримати музичну
освіту. Першим директором був С. О. Кликов, а у
1987 р. ДМШ № 2 на підставі наказу Міністерства
культури УРСР №240 «а» від 06.08.1987 була перетворена в Дитячу школу мистецтв. Так, разом з музичним стали працювати відділення образотворчого мистецтва та хореографії.
Першими викладачами відділення образотворчого мистецтва стали Василь Іванович Вовчок – випускник художньо-графічного факультету Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Ушинського та Олександр Володимирович Сидорук,
який закінчив Краснодарське художнє училище
(відділ сценографії).
Згодом в школу прийшов працювати В’ячеслав
Іванович Віньковський – випускник Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, який
започаткував викладання скульптури та гончарства,
та Еліна Олександрівна Роман, яка закінчила Інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна в м. Ленінграді (нині Санкт-Петербург – авт.) і з
2006 р. очолює відділення образотворчого мистецтва.
Понад 15 років віддала школі талановитий педагог Емма Романівна Левадська, яка закінчила Київське училище декоративно-прикладного мистецтва (тепер – інститут ім. М. Бойчука).
Левадська Емма Романівна народилася 4 жовтня 1937 у с. Лозно-Олександрівка Луганської області. Чотири класи закінчила в рідному селі, а згодом навчалася в Камінь-Каширській середній школі на Волині, куди сім'я переїхала у пошуках кращої
долі. Там відвідувала гурток малювання при Будинку піонерів.
У 1960 році закінчила Київське училище прикладного мистецтва (факультет текстилю). Їй пощастило вивчати рисунок у талановитого викладача, випускника Петербурзької академії мистецтв
Євгена Святського, а живопис –Анатолія Казанцева
і Юрія Малишевського. Вони мали великий вплив
на формування художниці. Любов до народного
мистецтва зародилась у співпраці з Поліною Глущенко – викладачем народного розпису. Після закінчення училища за направленням Е. Левадська переїхала до Ужгорода на роботу в «Художпром». З 1966
до 1969 рр. молода художниця працювала в «Обласному рекламному комбінаті», а згодом – науковим
працівником у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї. Протягом 1973-1999 рр. була художником
творчої кваліфікації в «Художфонді»: займалася дизайном, розробкою проектів. У цей період, на початку
1980-х рр., за направленням три місяці стажувалася
на творчій базі митців у Сенежі (Підмосков’я), де
поглиблювала знання з дизайну. З 1990 до 2009 рр.
працювала педагогом-методистом в Ужгородській
дитячій школі мистецтв, де викладала живопис,
рисунок, композицію дітям віком від 6 до 14 років.
Емма Левадська є одним із організаторів Міжнародного дитячо-юнацького конкурсу «Срібний
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Дзвін» та ініціатором створення творчого дитячоюнацького об'єднання «Малий Лувер» (2000 р.). Із
1989 р. – член об'єднання професійних художників
Закарпаття, член Міжнародної асоціації незалежних художників імені А. Кашшая, а з 2002 р. – член
Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Із 1980 р. Е. Левадська – постійна учасниця обласних та міжнародних виставок, пленерів,
симпозіумів, конкурсів.
У 2001 р. в Угорщині отримала мистецьку нагороду за графічну роботу «Землетрус», а за кілька
років за роботу «Новий день» – премію за 1 місце
на міжнародному пленері (Угорщина, 2008 р.). У
2004-2005 рр. була нагороджена дипломами за підготовку учнів-дипломантів Міжнародного конкурсу в місті Торонь (Польща), грамотою від міністра
культури України Юрія Богуцького «За вагомий
внесок у створення духовних цінностей та високу
професійну майстерність». Роботи Е. Левадської зберігаються в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая, приватних колекціях Росії,
Угорщини, Канади, інших країн. Ім'я художниці занесено до енциклопедії Тетяни Висіцької «Жіночі
постаті в історії Закарпаття» (2004).
Зараз у школі викладають 7 фахівців з образотворчого мистецтва: Василь Вовчок, Олександр Сидорук, Еліна Роман, Галина Крамаренко, Олена Гораль-Тріщук, Олександра Тимошко, Кристина Слава
(останні двоє викладачів – молоді спеціалісти, випускники школи). Сьогодні на відділенні образотворчого мистецтва навчається більше ніж 200 учнів.
За останні роки було проведено багато виставок учнів та викладачів школи: в Закарпатському
музеї архітектури та побуту, галереї «Ужгород»,
обласній філармонії, облмуздрамтеатрі, художньому музеї ім. Й. Бокшая, мистецькому центрі «Галерея Ілько».
Учні та викладачі відділення образотворчого
мистецтва школи підтримують творчі стосунки з
ближнім зарубіжжям та беруть активну участь в
міжнародних пленерах (м. Кішварда (Угорщина), м.
Пряшів (Словаччина), м. Сігет-Мармація (Румунія)),
міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсах образотворчого мистецтва.
За період з 1999 до 2013 р. 85 учнів вступили до
середньо-спеціальних та вищих навчальних художніх закладів, зокрема Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, Закарпатського художнього інституту, Львівської національної академія мистецтв, Київської
Національної академії мистецтв, Національного
університету «Львівська політехніка» та ін.
Висновки і перспективи. Масштабна виставка
у 2015 р., присвячена 15-річному ювілею творчого
об’єднання «Малий Лувер», привернула увагу художників-педагогів Закарпаття до його діяльності.
Підводячи підсумки його діяльності, робимо висновок, що об’єднання є важливою ланкою естетичного виховання шкільної молоді, підготовки їх до
майбутньої професії художника, про що свідчать
успіхи вихованців Емми Левадської, яка розробила
власну методику роботи з молоддю у галузі образотворчого мистецтва.
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УДК 376
Анна БОКШАН,
викладач Закарпатського
художнього інституту,
м. Ужгород, Україна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

І. Небесник, Е. Левадська та В. Манайло-Приходько
на відкритті виставки, присвяченої 15-річчю творчого
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Бокшан А. М. Соціально-педагогічний аспект розвитку творчості в підлітковому віці. У статті здійснено
аналіз окремих процесів, що відбуваються при соціалізації творчої особистості у підлітковому віці, викладені
пропозиції стосовно стимулювання креативного мислення підлітків.
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Бокшан А. Н. Социально-педагогический аспект
развития творчества в подростковом возрасте. В
статье проведен анализ отдельных процессов, происходящих при социализации личности в подростковом возрасте, изложены предложения по стимулированию креативного мышления подростков.
Ключевые слова: творческая личность, подростковый возраст, социализация, общество.
Bokshan A. Socio-pedagogical aspect of creativity in
adolescence. The article analyzes the individual processes
that occur during socialization in adolescence, outlined proposals to stimulate creative thinking of teenagers.
Keywords: creative personality, adolescence, socialization, society.

____________________________________
© Анна Бокшан, 2015
225

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Постановка проблеми. Актуальність дослідження полягає у проблемах взаємозв’язку творчої
особистості з суспільством, а також з реальністю,
яка оточує цих людей в буденному житті. Дане дослідження є важливим, оскільки воно дає адекватне розуміння соціальної реальності і відкриває
можливості для її осмисленого і цілеспрямованого
розвитку.
Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Соціальну реальність досліджували фахівці різних
галузей науки, зокрема провідні соціологи, психологи, досвід роботи яких з різними віковими групами описаний в педагогічній літературі. У сучасних
дослідженнях з’являється все більше робіт, що так
чи інакше торкаються зазначеної теми, а саме роботи відомих науковців Н. Лейтеса, Л. Виготського,
В. Романця, О. Семашко, В. Піча, О. Погорілого, Л. Ніколаєнко, І. Гавриленко.
Проблеми психології творчості широко викладені у монографії В. Моляко та О. Музики «Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати дослідження», де визначено основні проблеми розвитку творчості у віковій періодизації та
проблеми соціалізації, що припускає різні рівні конфлікту, які можуть повністю нейтралізувати творчу
активність особистості та колективу [9: 246].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вже досить тривалий час сприймається поняття віку як суспільно-історична категорія. Видатними
психологами та педагогами підлітковий вік визначається як сукупність досить негативних характеристик: анархізм, упертість, егоїзм, індивідуалізм,
перехід у світ власних переживань, відлюдність,
лінь, грубість, роздратованість та багато інших негативних рис. Підлітковий вік іноді неправильно
називають періодом катастроф, відчаю, безнадії, істеризму, жорстокості, манії руйнування, схильності до злочинів, самогубств і т. ін. Один із відомих
дослідників підліткового віку – С. Холл визначає
його як період раптової й різкої зміни всіх рис особистості, як період вагань і потрясінь [22:146]. В
той же час даний період є віком відкриттів. Порівняно з попередніми віковими етапами дана вікова
категорія характерна більшою зрілістю основних
психічних процесів, якостей та властивостей і водночас низький, у порівнянні з дорослими, рівень соціального розвитку, насамперед, якостей, пов’язаних
з регуляцією у сфері соціальних стосунків і відповідальністю за прийняті рішення і власні вчинки. Підлітковий вік можна охарактеризувати, як такий період в житті людини, коли вперше повністю розвивається структура вчинку, коли його можуть здійснювати заради нього самого, коли не ставиться завдання підкорити вчинок якійсь віддаленій меті.
Важливий аспект розвитку особистості, який
значною мірою характерний саме для підліткового
віку, описує А. В. Петровський, виділяючи два типи
закономірностей вікового розвитку. «Перший: психологічні закономірності розвитку особистості,
джерелом якого є протиріччя між потребою індивіда в персоналізації (потреба бути особистістю) і об’єктивною зацікавленістю референтних для нього
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спільностей приймати лише ті прояви індивідуальності, які відповідають задачам, нормам, цінностям
і умовам розвитку цих спільностей (фази адаптації
– дезадаптації; індивідуалізації – деіндивідуалізації; інтеграції – дезінтеграції).
Другий: закономірності розвитку, що обумовлюють формування особистості як в результаті
входження в нові для неї групи, які стають для індивіда референтними, виступаючи як інститути
його соціалізації..., так і внаслідок зміни його соціальної позиції, що залежить від обставин всередині
відносно стабільної групи...» [14:21].
Якщо аналізувати розвиток особистості в підлітковому віці, то основними формами свідомості є
процеси здійснення вчинку, які можуть бути визначені як зовсім протилежні – від ситуативних до
героїчних. Але основний психологічний зміст зосереджено все ж на формуванні самого вчинку, і, він
насамперед визначає риси підліткового віку.
А. В. Петровський підкреслює значення соціальних мотивів і роль соціальних груп у їх реалізації.
Творчість спочатку є не метою, а засобом. Вона
спрямована на задоволення статусних потреб. Лише пройшовши деякий шлях еволюції, творчість
стає самодостатньою цінністю і починає визначатися внутрішніми мотивами. У підлітковому віці,
особливо на ранніх його етапах, мотивація носить
більш зовнішньо зорієнтований зміст, що для творчої діяльності має досить згубний характер [14:15].
Але саме в підлітковому віці при дослідженні слід
звертати увагу не лише на процесах розвитку творчості, а й на процесах адаптації чи дезадаптації особистості в колективі. Залежність підлітків від зовнішньої оцінки або їх сприйняття свого місця в соціальних групах, до яких вони входять чи хотіли б
входити, часто призводить не тільки до депресивних станів та неможливості займатися творчодю
діяльністю, а й до кризових ситуацій, з якими в даний період особистість важко справляється, що може призвести навіть до суїцидальних наслідків. На
жаль, такі ситуації мають місце і серед студентського середовища художніх навчальних закладів.
Творчість, безумовно, можна розглядати як
засіб адаптації особистості до життєвих, у тому
числі й до соціальних відносин. Творча особистість,
взаємодіючи з соціальними групами, не лише
присвоює елементи суспільного досвіду, а й у значній мірі є творцем цього досвіду, оскільки завдяки
своїй творчій спрямованості та активній позиції
впливає на формування групових норм та цінностей. Ефективність цього впливу, як показано С. Московісі та його співробітниками, залежить від послідовності і наполегливості у відстоюванні власних
поглядів [10].
У періодизації Д. Б. Ельконіна підлітковий вік
виявляється сензитивним саме для мотиваційнопотребової сфери, яка має активізувати процеси
соціалізації. Відзначаючи, що виділення провідної
діяльності у підлітковому віці пов’язане зі значними труднощами, дослідник все ж зазначає, що «провідною діяльністю в цей період розвитку є діяльність спілкування, що полягає в побудові стосунків
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з товаришами на основі певних морально-етичних
норм, які опосередковують вчинки підлітків» [7:
73-74]. При цьому наголошується, що у спілкуванні, яке за своїм змістом є інтимно-особистісним,
відтворюються етичні норми дорослих людей, відбувається самопізнання, розвиток самосвідомості
та формування життєвих планів.
Виділяючи в ході соціального розвитку особистості процеси соціалізації, індивідуалізації та самоуправління власним розвитком, Д. Й. Фельдштейн
пов’язує формування особистості у підлітковому
віці із становленням самосвідомості. Вплив соціальної ситуації розвитку у зв’язку з цим здійснюється в три етапи. Найбільше нас цікавить етап
розвитку підлітків, з якими ми працюємо в коледжі
– це третій етап (14-15 років), в ньому домінує «прагнення застосувати свої можливості, проявити себе,
що веде до активного пошуку шляхів розвитку
практичної діяльності» [21:27]. У процесі соціального розвитку підлітка спостерігається зміщення
акцентів з орієнтації на інших до орієнтації на
власну активність. Експериментальні дослідження
самосвідомості, проведені Д. Й. Фельдштейном та
його співробітниками, показали, що 14-літніх підлітків найбільше цікавлять самооцінка і прийняття їх іншими, а 15-річних – хвилюють проблеми
розвитку здібностей, інтелектуального розвитку,
вироблення вмінь. У 14 років реальне «Я» й ідеальне «Я» стосуються діяльності із засвоєння норм
взаємовідносин, а в 15 років – переорієнтовуються
на предметно-практичну діяльність [21:35]. Враховуючи такі ознаки суспільно-корисної діяльності
як наявність спільної для всіх учасників мети, особиста зацікавленість кожного в її досягненні, рівноправність, ініціативність, творчість кожного у
процесі спільної діяльності, роблять її привабливими для підлітків. Отже, на перших курсах коледжу
варто використовувати творчі конкурси, масові виховні заходи за спеціальністю, підтримувати ініціативи студентів щодо екскурсійних походів по історичних пам’ятках, зустрічі з видатними художниками, які можуть стати авторитетами для студентів та дати їм можливість активно творчо працювати. Особливо актуальними дані заходи є на
фоні негативних змін у ставленні до навчання у підлітковому віці, на що вказує цілий ряд дослідників.
Р. Мей, як і інші дослідники, вказує, що
основною потребою в цьому віці лежить здатність
людини до переживання себе як об’єкта і суб’єкта
соціальних стосунків, потреба самоствердження.
Для обдарованих підлітків статусні домагання
безумовно пов’язані із мотивацією досягнення, із
прагненням до першості. Часто буває так, що цінності груп включення не пов’язані з високими індивідуальними досягненнями. Розвиток творчих здібностей обдарованих підлітків нерідко йде врозріз з
соціальними очікуваннями, що викликає негативну реакцію оточення, яке приписує їм такі риси, як
зверхність, зарозумілість тощо.
Творча активність обдарованих підлітків гармонізує їх особистісний розвиток саме завдяки тому,
що вона потребує розвитку навичок соціальної

взаємодії, формування почуття власної значимості
«на корисному боці життя» (А. Адлер), основаного
не на зверхності, що йде від комплексу неповноцінності, а на почутті належності до людей, критерієм
взаємооцінки яких є насамперед результати творчої
діяльності. А. Адлер писав: «Нормальна людина не
має комплексу переваги, вона навіть не бачить смислу в перевазі як такій. Якщо їй і властиве прагнення
переважати, то лише в тому розумінні, що людина
прагне до успіхів в праці; але поки це прагнення виражається в продуктивних досягненнях, воно не веде
до неадекватної самооцінки і до хвороби» [ 2: 97].
Процес соціалізації у підлітковому віці не вичерпується ситуативною взаємодією особистості із референтними особами та соціальними групами.
Найважливішими інститутами соціалізації залишаються сім’я та навчальний заклад. Вплив сім’ї на
формування особистості завжди відзначався провідними психологами. Досить складна ситуація нерідко складається у сім’ях обдарованих дітей у тих
випадках, коли батьки є досить далекими від творчості і виявляються нездатними зрозуміти істинні
мотиви деякого відчуження між ними і підлітками,
яке виникає через зайнятість підлітків і через деякі вікові особливості. В таких ситуаціях батькам
набагато легше «приклеїти» до дитини ярлик «вона якась дивна, не така як всі», що носить досить
негативний характер. Зламається підліток чи ні в
цій ситуації залежить від сили його мотивації. Дивним видається те, що у багатьох творчо обдарованих дітей відзначається незацікавленість або навіть вороже ставлення батьків до їх занять творчістю, але, враховуючи особливості підліткового віку,
таке ставлення є досить сильною мотивацією для
успішної творчої діяльності.
Окрім сім’ї, на становлення мотивації творчої активності підлітків вагомим є педагогічний вплив.
Для звичайних навчальних закладів (школи, професійно-технічних навчальних закладів) є нормою високий рівень орієнтації вчителів та викладачів на
контроль. Педагоги вважають за краще самі вирішувати що добре і що погано у кожній окремій ситуації для досягнення запланованого результату.
На противагу таким навчальним закладам, в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту спостерігається високий рівень орієнтації педагогів на розвиток автономності студентів, що полягає у заохоченні дітей самим
приймати рішення в окремих ситуаціях і нести за
нього відповідальність, що підсилює їх внутрішню
мотивацію і самоповагу.
Важливим показником внутрішньої мотивації є
почуття компетентності, яке залежить від способу
організації діяльності, адже форми організації творчої діяльності сприяють розвитку почуття компетентності, оскільки вибір складності завдань, які
вирішуються, значною мірою залежить від самого
підлітка. У випадку, коли вибір нав’язується, завдання можуть виявитися надто складними, тоді
може виникнути почуття неповноцінності, або ж,
навпаки, занадто простими, тоді, зрозуміло, почуття компетентності також не виникає. У цілому ряді
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досліджень доведено, що при зовнішньому підкріпленні діти схильні вибирати прості завдання, щоб
збільшити розмір винагороди, а в ситуації вільного
вибору обрання складних завдань значно зростає,
оскільки почуття компетентності і самодетермінації, як складові внутрішньої мотивації, є значно
сильнішими стимулами.
Для об’єктивного оцінювання результатів обраних студентами завдань в коледжі розроблена та
широко застосовується ціла система як поточного,
так і підсумкового контролю, тобто на певних етапах організовується проміжковий перегляд, де роботи студентів за певними завданнями оцінюються комісією викладачів за фахом певного відділу чи
спеціальності, тобто кожен викладач може висловити свої зауваження чи побажання до виконання
вибраного студентами завдання для досягнення
поставленої мети, кінцевого результату. Заліковоекзаменаційна сесія в художньому закладі також
завершується переглядом робіт студентів з усіх фахових дисциплін викладачами всього навчального
закладу та виставляються підсумкові оцінки студентам за результатами обговорення та голосування комісією фахівців з кожної дисципліни окремо.
Завершується навчання студентів публічним захистом дипломних робіт випускників, де державна-екзаменаційна комісія, рецензенти, керівники, а
також всі присутні можуть висловити свою думку
про те, наскільки вдало виконане завдання та чи
відповідає воно обраному студентом завданню.
При такій системі оцінювання не може бути і
мови не тільки про необ’єктивність оцінювання
студентів, а й студенти в такому юному віці можуть почути про реальні результати своєї роботи
та виконання своїх завдань від багатьох успішних
та досвідчених художників. Це все спонукає підлітка мислити креативно, ставити перед собою завдання складніші, які мають сильну внутрішню мотивацію, розвиває почуття компетентності. Крім
цього підтримкою мотивації творчої активності
для підлітків, які навчаються на мистецьких напрямках є характерний для цього віку максималізм
при оцінці між ідеалами і реальною поведінкою. Вони вибирають творчість як засіб досягнення ідеалу, як засіб долучення до спільності людей, які для
них є своєрідною віртуальною соціальною групою,
на яку спрямовано їх мотив. Це, як правило, відомі
художники Закарпаття і з-за меж нашого краю.
Висновки і перспективи. Підлітковий період
більш точно можна схарактеризувати як перехід до
індивідуальності. Це здійснюється іноді радикальними методами, тому що підліток ще недостатньо усвідомлює особливості шляхів її формування. Справжнє
навчання, справжній досвід підліток дістає в самостійній життєдіяльності. Але в нього ще не виробилася потреба в систематичній освіті, він ще не в змозі
впорядкувати свої враження. Ось чому навчання для
деяких підлітків стає важким. Виникає суперечність
між навчанням і практичним набуттям досвіду. Останнє значно яскравіше, ефективніше, ніж нудне, на
думку підлітка, методичне засвоєння. Прагнення до
послідовної системності виникає лише в юності.
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Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій та досліджень. Загальновизнаним є факт,
що найважливішою умовою менеджменту є лідерство. Коли відсутнє лідерство, необхідно впроваджувати жорсткіший контроль, більше часу йде на
постановку задач, гірший клімат в колективі. Організація без лідера приречена на занепад. Лідер
впливає на групи людей і спонукає їх до досягнення загальних цілей. Пронизуючи всю систему управління, лідерство виступає ключем, який відкриває
шлях до успіху в бізнесі. В зв’язку з цим закономірним є високий науковий інтерес до проблем лідерства в менеджменті.
Тема лідерства широко опрацьована зарубіжними вченими. Так, світове визнання отримали праці
Г. Тарда, Р. Танненбаума, П. Друкера, Ф. Фідлера, В. Врума, Ф. Иєттона, М. Мескона, У. Шмідта, К. Левіна,
Р. Блейка і Дж.С. Моутона, П. Херсі і К. Бланшарда та
багатьох ін. В Україні питання лідерства висвітлено у навчальних посібниках і підручниках, зокрема,
таких авторів, як Ф. Хміль [1], В. Лозниця [2], С. Платонов [3], О. Моргулець [4] та ін.
Соціально-економічні зміни, що відбуваються
під впливом нових тенденцій на ринках, диктують
потребу в поглибленні теорії менеджменту в окремих бізнес-сферах. Так, зокрема, розвиток ринкових
відносин та посилення конкуренції у сфері культури
та мистецтва вимагає спрямування досліджень феномену лідерства в контексті арт-менеджмету. Перші спроби в даному напрямку зроблено зарубіжними вченими Ф. Кольбером [5] та Г. Гагоортом [6]. В
Україні ж теорія арт-менеджменту перебуває на початковій стадії розвитку. Залишаються недослідженими як сам вітчизняний арт-ринок, так і проблеми лідерства у менеджменті відповідної сфери, що
й обумовлює актуальність теми даної роботи.
Мета статті полягає в систематизації та аналізі
основних теорій лідерства для забезпечення можливості подальшого використання їх положень у
практиці вітчизняного арт-менеджменту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зв’язок між лідерством у бізнесі і лідерством у
культурно-мистецькій сфері існує з давніх часів.
Такі добре відомі культурні діячі, як Перікл у стародавніх Афінах, Меценат у давньому Римі і Медичі
у Флоренції ХV ст., стали типовими взірцями освічених лідерів в культурному житті свого часу. У
Сполучених Штатах великі підприємці ХІХ ст., користуючись своїм провідним становищем і фінансовими можливостями, ставали меценатами таких
провідних арт-організацій, як Національна галерея
мистецтв у Вашингтоні, Метрополітен Музей у Нью-Йорку чи Інститут мистецтв у Чікаго [6:239-240].
Сам термін «лідер», згідно з Оксфордським словником англійської мови, виник в ХІІІ ст. і в перекладі з англ. «leader» означає – той, хто веде. Поняття лідерства розкриває відносини домінування
і підкорення, впливу та слідування в системі міжособистісних відносин групи людей.
Феномен лідерства здавна приваблює увагу в
науці. Учені-психологи вже тривалий час намагаються визначити природу виникнення лідерства,
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сформулювати набір конкретних якостей, якими
повинна володіти людина, щоб впливати на інших,
бути лідером. До початку ХХ ст. наукові дослідження лідерства концентрувались переважно на
політичному лідерстві. Відома книга Н. Макіавеллі
«Володар», написана в ХVІ ст., по суті, була працею
про лідерство та владу лідера. Не випадково в наші
дні деякі теоретики менеджменту намагаються застосувати ідеї Макіавеллі до пояснення феноменів
влади і лідерства в ділових організаціях.
На сьогодні не існує єдиної теорії, яка б об’єднувала всі дослідження і відображала б загальне бачення теоретиками і практиками феномена лідерства і фігури лідера.
Суттєвий вплив на розвиток різних концепцій
лідерства зробили відомі роботи Г. Тарда «Суспільна думка і натовп» та Г. Лебона «Психологія народів і мас». Всі найбільші досягнення людства, на їхню думку, – результат діяльності великих особистостей; послідовники ж, що складають переважну
більшість, тільки наслідують видатних людей. У
цьому наслідуванні Тард вбачає основний закон
соціального розвитку. Послідовників він позначає
терміном «юрба» і вказує на їхню відсталість, невміння міркувати, рабську покірність сильному. Лідер же, на думку Тарда, в ім’я прогресу повинен боротися з відсталістю юрби. Захоплювати її нововведеннями, уміти «бити» юрбу «по нервах» і цим
домагатися успіху і підпорядкування. Лебон трактує умови взаємодії юрби і лідера трохи інакше. Він
стверджує, що юрба (послідовники) відіграє головну роль у суспільному житті і домінує над лідером,
задає йому мету, завдання і програму поведінки.
Юрба може скинути лідера і піти за тим, хто пообіцяє їй нову ілюзію. Тому лідер повинен слідувати
за юрбою, використовувати свою владу – неусвідомлено або свідомо, з урахуванням законів психології [7]. Цю теорію можливо позначити як теорію
орієнтації на «великі особистості». Її не можна назвати теорією лідерства в прямому розумінні цього
слова; скоріше, це перша спроба побудувати якусь
емпірико-теоретичну платформу на підступах до
розробки проблеми лідерства.
Слідом за роботами Тарда і Лебона у науці розробляють перші теорії лідерства. Найрозповсюдженішими серед них сьогодні є теорія рис,
концепція лідерської поведінки, ситуаційна теорія
та синтетична теорія [8:45-49].
1. Теорія рис виходить з німецької психології
кінця ХХ – початку ХХІ ст. та концентрує свою увагу
на особистих якостях лідера. У надрах теорії рис зародилася харизматична концепція, згідно з якою
лідерство послане окремим видатним особистостям
як благодать, «харизма» (грец. charisma – дар, милість, Божа благодать). Іншими словами, лідером не
може бути будь-яка людина, а лише така, котра володіє визначеним набором вроджених якостей, сукупністю визначених психологічних рис [8:46].
На основі цього погляду пізніше формується теорія «еліти і натовпу», згідно з якою будь-яке суспільство поділяється на два прошарки: на «еліту»,
привілейовану правлячу групу, члени якої покли230

кані керувати, і на «натовп», решту масу людей,
котрі сліпо йдуть за лідерами.
Пізніше психологи-біхевіористи обґрунтовують
положення про те, що лідерські риси не можна вважати цілком вродженими. Деякі з них можуть бути
набуті в результаті навчання і накопичення досвіду. В цьому напрямку проведено численні дослідження для виявлення універсальних рис, властивих лідерам. Проте єдиного стандартного набору
таких рис розробити не вдалося. До того ж мають
місце немало випадків, коли особи, яким невластиві так звані «лідерські риси», являються блискучими лідерами. І навпаки, наявність цих рис не завжди роблять людину лідером.
2. Ситуаційна теорія розглядає риси лише як одну із «ситуаційних» змінних і визначає, що лідерство
виникає як відповідь на певну ситуацію, тобто люди
стають лідерами не стільки в силу своєı̈особистості,
скільки завдяки сприятливості ситуації для лідерства. «Сприятлива» ситуація – така, що дає можливість лідерові впливати на діяльність його підлеглих. «Сприятливість» ситуаціı̈ детермінують такі
чинники, як вид діяльності, розмір і структура організації, індивідуальні особливості членів організації
тощо. На думку американського психолога Ф. Фідлера [9], котрого вважають засновником ситуаціиноı̈
теоріı̈лідерства, основними змінними лідерства є:
– посадова влада – лідер, який має більше формальних посадових повноважень, може значно легше вести за собою, ніж тои, хто не володіє такими
повноваженнями;
– структура задач, або чіткість, з якою поставлені задачі можуть бути описані у порівнянні із ситуаціями;
– взаємовідносини між лідером і членами групи.
Цей чинник відображає рівень лояльності, довіри,
підтримки та поваги, що виражають послідовники
по відношенню до лідера. Йдеться про визнання у
колективі лідера, що є найважливішою умовою.
Ці три детермінанти лежать в основі ситуаційної моделі Ф. Фідлера (рис. 1). Ідея моделі полягає
у тому, щоб призначати менеджера керувати тим
підрозділом, ситуація у якому якомога краще відповідає стилю керування даного менеджера. Такий
підхід і забезпечує баланс між вимогами ситуації та
особистими якостями керівника.
П. Херсі і К. Бланшард розробили ситуаційну теорію управління, яку назвали теорією життєвого циклу. Відповідно до цієї моделі, застосування стилю залежить від ступеня зрілості підлеглих, їхньої здатності відповідати за свою поведінку, освіти і досвіду вирішення конкретних завдань, бажання досягти поставлених цілей. Херсі і Бланшард сформулювали чотири основних стилі управління: давати вказівки, заперечувати, брати участь, делегувати (табл. 1).
Отже, ситуаціина теорія визначає лідерство як
продукт ситуаціı̈: людина, ставши лідером в одному випадку, набуває авторитету, якии починає на
неı̈«працювати» внаслідок діı̈стереотипів [10:65].
Визнання лідером в окремій ситуації та здобутий
завдяки цьому авторитет є передумовами обрання
індивіда на лідерські ролі й наступного разу.
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Таблиця 1
Взаємозалежність стилю лідерства
і досконалості послідовників [4]
Стадії досконалості
послідовників
М.1. – люди не здатні і не
бажають працювати, вони
або некомпетентні, або
невпевнені в собі
М.2. – люди не здатні, але
бажають працювати, вони
мають мотивацію, але не
мають навичок і вмінь
М.3. – люди здатні, але не
бажають працювати, їм не
цікаво те, що пропонує
керівник
М.4. – Люди здатні і
бажають робити те, що їм
пропонує керівник

Стиль лідерства
Б.1. – Вказуючий – висока
директивність, нагляд за
роботою
Б.2. – Запевняючий –
директивність і підтримка
Б.3. – Участь – мотивація і
залучення
Б.4. – Делегуючий –
розвиток творчого підходу
до роботи

Ситуаційна теорія лідерства ґрунтується на положенні, що в одних умовах від лідера вимагається
одна лінія поведінки, в інших – зовсім інакша. Тому, наприклад, дитина може бути лідером у дворі,
але наслідувачем в класі; керівник – лідером на роботі, але не в сім’ї [8:48]. Однак практика показує,
що при зміні ситуації частої зміни лідерів не відбувається. Крім того, багато людей, чия компетенція
цілком задовольняє вимоги ситуації, не здатні до
керівної діяльності. Попри ці недоліки ситуаційної
теорії прогресивним є визнання того, що для лідера важливі не тільки визначені якості особистості,
але й інші фактори.
3. Концепція лідерської поведінки. Об’єктом дослідження цієї концепції стала власне поведінка лідера. Йдеться про стиль лідерства. Дослідники вважають, що лідера можна «виховати», і запропоновано кілька підходів до опису поведінки лідера. Серед них теорія трьох стилів керівництва Левіна,
континуум лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта, дослідження університету штату Огайо, дослідження Мічиганського університету, система управління Лайкерта, управлінська сітка, концепція
винагородження і покарання, концепція замінників лідерства.
Три стилі керівництва Левіна. Німецький вчений К. Левін визначив три стилі керівництва: авторитарний, демократичний і ліберальний (пасивний), а також фактори, що впливають на їх ефективність. Левін довів, що стилі управління не мають між собою чітких меж, а навпаки, можуть плавно переходити один в одний, утворюючи безперервний ланцюг. При цьому збільшення ступеня прояву
одного стилю зменшує прояв інших.
Континуум лідерської поведінки ТанненбаумаШмідта (рис. 2). Сутність її полягає в тому, що лідер
обирає один з семи можливих зразків поведінки
(від абсолютно авторитарного до повністю демократичного) залежно від взаємодії трьох факторів:
1) лідера – питань особистого характеру. Керівник повинен оцінювати свої власні погляди, схильності, рівень довіри до себе з боку підлеглих, ступінь своєї рішучості;

2) послідовника – питань, що стосуються підлеглих. Керівник повинен оцінити схильність членів
свого колективу до незалежності, відповідальності,
оцінити інтереси підлеглих, рівень знань, прагнення
бути залученим у процес прийняття рішень;
3) ситуації – питань, що стосуються особливостей конкретної проблеми. Найважливішим фактором, який необхідно враховувати при виборі стилю
поведінки, є причина виникнення проблеми. Необхідно звернути увагу на компетенцію групи з цього
питання, часові обмеження, відведені на ухвалення
рішення, тип та історію розвитку організації.
На думку авторів теорії, між демократичним і
авторитарним стилем існує ще п’ять:
1) лідер дає свободу колективу приймати рішення, а сам тільки затверджує їх;
2) лідер в певних межах делегує групам право
приймати рішення;
3) лідер висуває проблеми, просить дати пропозиції і сам приймає рішення;
4) лідер пропонує рішення і вважає за можливе
їх змінювати з урахуванням думок колективу;
5) лідер висуває ідеї і пропонує їх обговорити,
рішення приймає сам;
6) лідер приймає рішення сам і запевняє послідовників у вірності своїх рішень;
7) лідер сам приймає рішення і доводить їх до
підлеглих.
Дослідження Мічиганського університету проводились з метою визначити відмінності в поведінці ефективних і неефективних лідерів. Вивчивши концентрацію уваги лідера на роботі і на працівниках, дослідники дійшли висновків: ефективним лідером є той, хто має тенденцію до надання
підтримки працівникам і розвитку гарних взаємостосунків з ними; використовує груповий підхід до
управління; встановлює високий рівень виконання
роботи і напружені завдання.
Ці дослідження було покладено в основу концепції Р. Лайкерта «Система управління 1, 2, 3 і 4».
Ним було виділено дві категорії лідерів: орієнтовані на працівників і орієнтовані на роботу, і розроблено чотири системи управління, що базуються на
трьох організаційних змінних:
1) рівень довіри лідера своїм підлеглим і його
впевненість в них;
2) характер мотивації;
3) характер впливу на підлеглих і взаємодія з
ними [4:334-342].
Дослідження Університету штату Огайо проводились з метою розробки двохфакторної теорії
керівництва на базі вивчення структури взаємостосунків в організації і взаємодій в межах цих
структур. У першому випадку вивчали поведінку
лідера, за допомогою якої він організує і визначає
структуру взаємостосунків в групі (ролі, правила і
процедури роботи), у другому випадку вивчали
стосунки між лідером і послідовниками. Було встановлено, що найефективнішими є керівники, які
приділяють увагу обом змінним.
Концепція, розроблена в Університеті штату Огайо,
була модифікована Р. Блейком і Дж. С. Моутоном.
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Управлінська решітка Блейка-Моутона отримала найбільшу популярність серед концепцій поведінкових теорій лідерства. Вона зроблена у вигляді
матриці.
У межах цієї матриці, покладеної на вісь координат, виділено зони 5-ти лідерських стилів на
підставі визначення інтересу до роботи та інтересу
до людини (рис. 3).
Підхід Блейка і Моутона, нехай і неявно, вказує
на існування найефективнішого стилю лідерства –
групового (командного) управління з кооординатами (9,9). Разом з цим практика показує, що в багатьох випадках ефективними виявляються й інші
стилі лідерства [11:11-12].
Концепція винагородження і покарання дала
можливість виділити чотири типи лідерської поведінки (залежно від використання винагородження
або покарання: покарання за рівень виконання роботи, покарання без урахування якості роботи, винагородження за рівень виконання роботи, винагородження без урахування якості роботи) і дослідити їхній вплив на ефективність якості роботи.
Концепція замінників лідерства. Вчені дійшли
висновку, що іноді можуть бути ситуації, коли немає потреби в директивному керівництві, тобто
для деяких працівників можна використовувати
самоуправління на ґрунті так званих замінників лідерства:
1) здібності, досвід, підготовка і знання;
2) незалежність і самостійність;
3) професіоналізм;
4) відсутність реакції на винагородження;
5) ясність, чесність і рутинність;
6) відсутність альтернативних методів;
7) отримання зворотного зв’язку в роботі;
8) внутрішнє задоволення роботою;
9) формалізований процес;
10) неможливість гнучких взаємостосунків;
11) груповий підхід;
12) лідер не має права винагороджувати;
13) відсутній безпосередній контакт з підлеглими.
4. Синтетична теорія відрізняється комплексним підходом до всього процесу управління. За даною теорією, лідерство – це процес організації міжособиснісних відносин в групі, а лідер виступає
суб’єктом управління цим процесом. Представники
теорії суттєву увагу звертають на структуру особистості лідера, тривалість існування групи та ін.
Власне феномен лідерства аналізують як продукт
спільної групової діяльності при розв'язанні конкретного завдання, коли індивіди мають змогу виявити свою здатність організувати групу на розв'язання групової проблеми.
Отже, спільна діяльність (актуальність мети,
широта завдань, різноманітність умов для їх розв’язання та ін.) сприяє виникненню і формуванню
лідерства, появі конкретного лідера. Більшість сучасних досліджень лідерства здійснюється саме в
координатах цієї теорії.
Аналіз основних теорій лідерства показує: якими б не були умови його виникнення, лідери – це ті
особи, що ведуть за собою інших на шляху до успіху у
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бізнесі. Так, відомий американський учений С. Кові,
розглядаючи феномен лідерства, визначає його «як
вплив на групу людей, щоб захопити їх за собою
для спільної реалізації управлінських рішень по
досягненню визначених цілей. Лідер формує, встановлює і підтримує еталони прийнятної групової
поведінки, а також мотивує поведінку кожного
члена групи, змушуючи його слідувати еталонам
групової поведінки» [12:74-75].
Лідерство є процесом та властивістю одночасно
[13]. Як процес, воно фокусується на діях лідера і
означає використання непримусового впливу для
формування групових та організаційних цілей, мотивування поведінки назустріч цим цілям та допомогу у визначенні групової чи організаційної культури. Як властивість, лідерство означає набір характеристик, притаманних окремій особі. І хоча
практика показує, що наявність таких характеристик не завжди є умовою лідерства, все ж їх визначення досі виступає важливим завданням дослідників менеджменту. Зазначимо, що у сфері арт-менеджменту найважливішими характеристиками
(елементами) мистецького лідерства Г. Гагоорт визначає:
– художнє керівництво, яке об’єднує в єдине ціле мистецьке виробництво;
– прагнення до мистецького експерименту;
– мистецька наполегливість;
– мистецька багатогранність;
– мистецька воля;
– мистецька підприємливість.
Поєднання всіх цих елементів Гагоорт називає
«пасіонарним лідерством» у арт-менеджменті [6:
60-61].
В традиціях сучасного американського менеджменту терміни «лідерство» і «керування» прийнято
розглядати як синоніми, проте дані поняття ототожнювати некоректно. Насамперед варто наголосити, що формальна влада (відповідно, керівництво) – це не завжди лідерство, але маиже завжди навпаки: лідерство породжує владу і значною мірою
забезпечує ıı
̈ .̈
Керування – це процес правового впливу, що здійснюється керівником на основі влади, даної йому
вищестоячими органами чи групою. Лідерство –
процес психологічного впливу однієї людини на інших при їх спільній життєдіяльності, який здійснюється на основі сприймання, наслідування, навіювання, розуміння [8:37-38].
Лідерство та керування (управління) означають
різні речі, хоча вони й мають між собою зв’язок.
Менеджер (формальний керівник) зазвичай або
призначається офіційно, або обирається, а лідер
висувається стихійно як наслідок взаємодії людей.
Перевага лідера полягає в тому, що за ним організація визнає моральне право прийняття рішень.
Фактично лідер виступає неформальним керівником організації (групи). Це людина, яка займає вершину на ієрархічній драбині статусу і престижу
членів організації.
Базові відмінності між менеджером (керівником) та лідером сформульовані у таблиці 2.
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Таблиця 2
Базові відмінності між менеджером
(формальним керівником) та лідером [14]
№
п/п

Ознаки

Менеджер

Лідер

1

Статус

Адміністратор

Новатор

2

Методи прийняття рішень

Доручає

Надихає

3

Основа дій

План

Бачення

4

Довіра

5

Інструменти
впливу

Покладається
на систему,
контролює
Використовує
аргументи

Покладається
на людей,
довіряє
Використовує
емоції

6

Імідж

Професіонал

Ентузіаст

7

Ставлення до
справи

Робить справу
правильно,
підтримує рух

Робить правильну справу,
дає рухові
імпульс

8

Характер відносин з підлеглими

Його поважають

Ним
захоплюються

Очевидно, що лідерство – ключовий елемент інноваційного процесу і підтримки організаційної
культури. Передусім важлива лідируюча роль вищого керівництва. Саме тому найбільш ефективним функціонування будь-якої організації (бізнесу) є тоді, коли ролі керівника і лідера виконує одна і та ж людина, тобто керівник-адміністратор є
водночас керівником-лідером. Якщо ж такого явища в організації не спостерігається, то необхідною
умовою розвитку організації є співпраця та взаєморозуміння керівника і лідера.
Висновки та перспективи дослідження. З кінця ХХ ст. дослідження у сфері управління сфокусовані на лідерстві. У сфері культури і мистецтва
ефективним вважають такого керівника, який поєднує у собі здатність впливати на поведінку інших
людей не лише з позицій формальної влади, а й з
позицій визнаного лідера, вміло використовуючи
для цього всі форми впливу. У зв’язку з цим цінними є здобутки теорій лідерства, що дають змогу
формувати і ефективізувати лідерську діяльність
на практиці.
Так, виходячи з припущення, що лідер – це особа, наділена сукупністю конкретних особистісних
якостей, теорія рис спрямована на виявлення універсальних «лідерських» характеристик.
Не відкидаючи теорію рис, ситуаційна теорія
стверджує, що лідерство – продукт «сприятливої»
ситуації. Оскільки в конкретній ситуації актуальною є конкретна якість і лідером стає наділений
нею індивід, у моделях ситуаційної теорії робиться
спроба визначити різноманітні лідерські стилі та
обґрунтувати за допомогою різних змінних ефективність їхнього застосування. Разом з тим, моделі
можна відзначити наборами лідерських стилів, ситуаційних факторів та шляхів виявлення зв’язку
між ними. Подібну заслугу мають концепції лідерської поведінки. Згідно з ними, лідерами стають
особи, котрі дотримуються певного стилю
поведінки, причому лідерську поведінку можна
освоїти через навчання і спеціальну підготовку.

Рис. 1. Ситуаційна модель Ф. Фідлера

Рис. 2. Континуум лідерської поведінки
Танненбаума-Шмідта

Рис. 3. Управлінська решітка Блейка-Моутона

Більшість сучасних досліджень лідерства здійснюється в руслі синтетичної теорії, яка відрізняється комплексним підходом до всього процесу
управління і розглядає лідерство як продукт спільної групової діяльності при розв’язанні конкретного завдання.
У практиці вітчизняного арт-менеджменту важливо навчитися вміло використовувати здобутки
науки лідерства, зокрема адекватно застосовувати
розглянуті в даній статті моделі лідерства. Попри
свої переваги і вклад у розвиток теорії лідерства,
кожен з проаналізованих наукових підходів піддається критиці. Через складність і багатогранність
феномену лідерства досі у науці не сформовано
єдиної універсальної моделі ефективного лідера у
менеджменті. Одним з найважливіших досягнень
сучасної теорії лідерства є якраз розуміння того
факту, що універсальний стиль лідерства – утопія.
Лідерство у менеджменті, зокрема, у сфері культури
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і мистецтва, принципово ситуаційне. Важлива проблема полягає в тому, які параметри слід приймати
за ключові в той чи інший момент, в чому і полягає,
на нашу думку, перспектива подальших наукових
пошуків у сфері лідерства в арт-менеджменті.

УДК 7:376
Аліна ВОЛОЩУК,
доцент, кандидат педагогічних наук,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород, Україна
ДО 100-РІЧЧЯ
ЗАСЛУЖЕНОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНИ
ЗОЛТАНА БАКОНІЯ

ЛІТЕРАТУРА:
1. Хміль Ф. І. Менеджмент: підручник / Ф. І. Хміль. –
К.: Вища шк., 1995. – 351 с.
2. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: навч. посібник / В. С. Лозниця. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.
3. Платонов С. В. Искусство управленческои деятельности / С. В. Платонов, В. И. Третяк. – К.: ООО «Издательство Либра», 1996. – 416 с.
4. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: Навч.
посіб. – К.: Центр учбовоı̈літератури, 2012. – 384 с.
5. Кольбер Ф., Нантель Ж., Білодо С., Річ Дж. Д. Маркетинг у сфері культури та мистецтв / Перекл. з другого
англ. вид. С. Яринич; наук. ред. пер. І. Безгін. – Львів:
Кальварія, 2004. – 235 с.
6. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницькии стиль / Перекл. з англ. Б. Шумилович. – Львів: Літопис, 2008. – 360 с.
7. Тард Г. Общественное мнение и толпа / Г. Тард;
Пер. с фр. под ред. П. С. Когана. – М.: т-во тип. А.И. Мамонтова, 1902. – IV, 201 с.
8. Урбанович А. А. Психология управления: Уч. пос.. –
Минск: Харвест, 2004. – 640 с.
9. Fiedler F. E. A Theory of Leadership Effectiveness. –
New York : McGraw-Hill. – 1967.
10. Філатова Л. С., Новохоцька Л. В. Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства
// Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3 (13).
11. Филонович С. Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9.
– M.: ИНФРА-М, 1999. – 328 с.
12. Кови С. Лидерство, основанное на принципах / С.
Кови. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 302 с.
13. Gary, L.; Heifetz, R. Work Of A Modern Leader: An Interview With Ron Heifetz // Harvard Management Update. –
1997.
14. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. – 3-е
изд. – М.: Гардарика, 1998. – 527 с.
234

Волощук А. В. До 100-річчя від дня народження
заслуженого вчителя України Золтана Баконія. У статті
мова йде про педагогічну майстерню відомого в краї та
далеко за його межами заслуженого вчителя України,
засновника та незмінного керівника першої на Закарпатті
позашкільної студії образотворчого мистецтва при Ужгородському Палаці піонерів Золтана Баконія; визначається
його роль у становленні та формуванні закарпатської школи живопису ХХ століття.
Ключові слова: Золтан Баконій, дитяча студія, позашкільна освіта, образотворче мистецтво.
Волощук А. В. К 100-летию со дня рождения заслуженного учителя Украины Золтана Бакония. В статье
речь идет о педагогической мастерской известного в
крае и далеко за его пределами заслуженного учителя
Украины, основателя и бессменного руководителя первой в Закарпатье внешкольной студии изобразительного искусства при Ужгородском Дворце пионеров Золтана
Бакония; определяется его роль в становлении и формировании закарпатской школы живописи ХХ века.
Ключевые слова: Золтан Баконий, детская студия, внешкольное образование, изобразительное искусство.
Voloshchuk A. To the 100th anniversary of
Honoured Teacher of Ukraine Zoltan Bakoniі. The article
deals with the pedagogical workshops known in the region
and far beyond Honoured Teacher of Ukraine, the founder
and permanent leader of the first Transcarpathian extracurricular art studio at the Palace of Pioneersin Uzhhorod.; defined its role in the formation of Transcarpathian school of
painting of the twentieth century.
Keywords: Zoltan Bakonіі, children's studio, out-of-school
education, fine arts.
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безпечив ефективність діяльності: понад 8 тисяч дітей і підлітків пройшли через студію за життя Золтана Баконія, понад 400 пов’язали професійне становлення з мистецтвом. Педагогіка Золтана Баконія опосередковано отримала міжнародне визнання завдяки участі сотень студійців у міжнародних виставках
дитячої творчості в 51 країні світу, де презентували
понад 7 тисяч малюнків.

Постановка проблеми. Вирішальним чинником
модернізації вітчизняної освіти є збереження та примноження раціонального досвіду педагогів, реалізованого як у навчанні й вихованні дітей та юнацтва,
так і здатності в наступних поколіннях бути прикладом для педагогічного наслідування. У цьому контексті маємо колоритну постать в історії педагогіки в
особі Золтана Баконія – засновника та незмінного керівника першої на Закарпатті позашкільної студії образотворчого мистецтва при Ужгородському Палаці
піонерів. Він був та залишається еталоном поєднання
творчої особистості з високим рівнем духовності, моральних якостей і загальної культури.
Мета. У січні 2016 р. художня еліта Закарпаття
святкуватиме 100-річчя від дня народження З. Баконія. Митець залишив значну теоретичну спадщину –
близько 300 публікацій у періодичній пресі про діяльність студії (1948-1989), посібник для вчителів
образотворчого мистецтва в початкових класах, методичні розробки, де обґрунтував систему художньої
освіти школярів в умовах позашкільних навчальних
закладів. Актуалізувати і популяризувати його педагогічний досвід – справа його учнів, більшість з яких
викладає в Закарпатському художньому інституті.
Виклад основного матеріалу. Праці педагога мають не лише педагогічну, а й загальноісторичну цінність, оскільки конкретизують сторінки розбудови
позашкільної освіти на Закарпатті, містять цінні
практичні поради щодо забезпечення ефективної діяльності художнього осередку. Високопрофесійний
підхід педагога до навчання образотворчості дітей віком від 4 до 17 років в умовах позашкільної студії за-

Постать учителя такого професійного й духовного рівня як Золтан Баконій є надзвичайно важливою для формування ціннісних орієнтацій молоді, її потреб у самореалізації і самовдосконаленні.
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Талант педагога є цілісним явищем: у ньому поєднуються фаховий рівень художника-педагога, вченого-дослідника, чутливого психолога – знавця дитячої психології, вихователя, який дбайливо плекає паростки творчої індивідуальності, людяності, духовності у своїх учнях. Інтелігент та естет, сформований за
різних суспільно-політичних режимів, за умов багатонаціонального та міжконфесійно-толерантного Закарпаття, сконцентрував у своїй постаті кращі загальнолюдські риси, що передавалися його вихованцям. Прийнявши естафету підготовки майбутніх
закарпатських художників і поціновувачів мистецтва
з рук Йосипа Бокшая, він гідно проніс її через усе
своє життя та передав поколінню своїх учнів.
Вихованці Золтана Баконія пам’ятають пленерні виїзди по рідному краю (1948-1967), експедиції
із метою збирання етнографічного матеріалу, роботу профільного обласного, згодом, республіканського та міжнародного табору «Юний художник»
(1968-1989), традиційний обмін групами дітей для
відпочинку та творчості з Чехословаччини, Угорщини, Польщі, регулярні зустрічі із закарпатськими митцями, відвідування їх майстерень, проведення тематичних вечорів, присвячених життєдіяльності видатних художників, презентації малюнків на виставках дитячої творчості різних рівнів,
обмін виставками між художніми студіями сусідніх
країн, запровадження вперше в області конкурсів
малюнку на асфальті. Всі ініційовані Золтаном Баконієм заходи проходили в тісній співпраці з видатними художниками – членами Закарпатської
організації Спілки художників України.
В умовах початку ХХІ ст. з його новими викликами, мисленням, культурними та ідеологічними обставинами, людство повинно в ім’я самозбереження спиратися на вічні гуманістичні цінності, генеруванню, утвердженню та передачу яких нащадкам завдячуємо, з-поміж інших, і Золтану Баконію.
Особистості такого роду мають становити безцінний фонд гуманітарної спадщини народу, адже загальновідомо, що краса, в широкому філософському сенсі, врятує світ.

236

ЛІТЕРАТУРА
1. Баконій З. С. В дружбі з пензлем / З. С. Баконій //
Зірка. – 1974. – 16 серпня. – С. 3.
2. Баконій З. С. Їх малюнки – цікаві / З. С. Баконій //
Закарпат. правда. – 1974. – 1серпня. – С. 4.
3. Баконій З. С. Красою пронизано / З. С. Баконій //
Закарпат. правда. – 1977. – 18 серпня. – С. 4.
4. Баконій З. С. У світі прекрасного / З. С. Баконій //
Молодь Закарпаття. – 1973. – 9 січня. – С. 3.
5. Баконій З. С. У юних художників / З. С. Баконій //
Молодь Закарпаття. – 1952. – 21 вересня. – С. 4.
6. Баконій О. Як його могла любити влада, коли підтримував усе українське?: інт.-ю з жінкою закарпат. худож., педагога З. Баконія – Вела Окс. Гаврош / О. Баконій
// Фест. – 2004. – 1-17 листоп. – С. 14. : фот.
7. Волощук А. В. Система художньої освіти школярів у
спадщині Золтана Баконія (1946-1989 рр.) [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / А. В. Волощук. – К.,
2012. – 22 с
8. Сергійчук Ф. Слово про вчителя: [до 80-річчя з дня
народж. З. Баконія] / Ф. Сергійчук // Срібна Земля. –
1996. – 20 січ. – С. 4.
9. Турак А. Студія образотворчого мистецтва палацу
дітей та юнацтва ім. З. Баконія / А. Турак // Наш рідний
край. – 1999. – № 5. – С. 48.
10. Федака С. Слово про вчителя: [З. С. Баконій] / С. Федака // Наш рідний край. – 1999. – № 5. – С. 44-46.
11. Федака С. Золтан Степанович Баконій: 90 років з
дня народження лауреата премії ім. К. Ушинського, заслуженого вчителя України (1916-1989) / С. Федака //
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік: реком.
бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. Наук. б-ка ім.
Ф. Потушняка, від. краєзнав. л-ри; від. наук. інформації та
бібліографії; уклад.: Т. І. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват; відп. за вип. Л. З. Григаш; випуск. ред. Л. О. Падяк. –
Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2005. – С. 54-57.
12. Чоповдя, І. Сонце в кожному малюнку / І. Чоповдя
// Молодь Закарпаття. – 1977. – 27 жовтня. – С. 4.
13. Інтернет-ресурси: Баконій Золтан Степанович (19161989) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
nevicke.narod.ru/Bakoni.pdf.: Назва з екрана.

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

УДК 7. 74. 745. 52
Валентина МОЛИНЬ,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва
Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв,
м. Косів, Україна
ЗОЛОТА НИВА ТВОРЧОСТІ.
ПАМ’ЯТІ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ
ЛЮДМИЛИ ЄВГЕНІВНИ ЖОГОЛЬ
(1930-2015)

Молинь В. Д. Золота нива творчості. Пам'яті народного художника України Людмили Євгенівни Жоголь (1930-2015). Стаття присвячена пам’яті народного
художника України, академіка Української академії архітектури Людмили Євгенівни Жоголь (1930–2015), яка
уславилась як видатний майстер художнього текстилю,
зокрема гобелена. На основі опрацьованого матеріалу
простежено потужний творчий доробок художниці, вагомий внесок досвідченого керівника та науковця Людмили Жоголь в історію мистецтва України.
Ключові слова: Людмила Жоголь, народний художник України, декоративне мистецтво, гобелен, персональні виставки.
Молынь В. Д. Золотая нива творчества. Памяти народного художника Украины Людмилы Евгениевны
Жоголь (1930-2015). Статья посвящена памяти народного художника Украины, академика Украинской академии архитектуры Людмили Евгениевны Жоголь (19302015), которая прославилась как выдающийся мастер
художественного текстиля, в частности гобелена. На основании изученных материалов прослежены важнейшие
творческие достижения художницы, значительный
вклад опытного руководителя и научного сотрудника
Людмилы Жоголь в историю искуссства Украины.
Ключевые слова: Людмила Жоголь, народный художник Украины, декоративное искусство, гобелен, персональные виставки.
Molyn V. D. Golden Creative Field. To Commemorate
Liudmyla Yevhenivna Zhohol, a Folk Artist of Ukraine
(1930-2015). The article is dedicated to commemoration of
Liudmyla Yevhenivna Zhohol (1930-2015), a folk artist of Ukraine, the academic of the Ukrainian Academy of Architecture. She
is a renowned master of artistic textile, tapestry in particular. On
the basis of the material reviewed, the author traces enormous
creative achievements of the artist and considerable contribution of Liudmyla Zhohol, an experienced manager and researcher, to the history of art of Ukraine.
Keywords: Liudmyla Zhohol, folk artist of Ukraine, decorative art, tapestry, personal exhibition.
____________________________________
© Валентина Молинь, 2015

Чим яскравіше день мій відгорить,
Тим більше світла до людей полине.
Ганна Чубач
Постановка проблеми. Особистість народного
художника України, академіка Української академії
архітектури Людмили Євгенівни Жоголь (1930-2015)
блискуче поєднувала творчу активність художника, досвідченого керівника та науковця. Ім'я Людмили Євгенівни Жоголь золотими літерами вписане в історію сучасного мистецтва України. Саме вона першою в Україні ввела гобелен і декоративні
тканини в громадські інтер'єри, надавши їм національного колориту.
Стосовно адміністративної роботи, варто згадати, що Людмила Жоголь працювала старшим науковим співробітником Академії архітектури УРСР,
дванадцять років очолювала великий успішний
творчий колектив – відділ інтер’єру та обладнання
громадських і житлових споруд Київського Зонального науково-дослідного інституту експериментального проектування житлових та громадських споруд (КиївЗНДІЕП), згодом була призначена Головою правління Художнього фонду Спілки художників України. Від 2009 року – завідувач кафедри Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.
Як науковець в галузі декоративно-прикладного мистецтва, Л. Жоголь керувала дипломними роботами студентів, була опонентом на захистах дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Найбільшою
заслугою в плані наукової роботи є видані монографії та книги Л. Жоголь «Декоративне мистецтво
в інтер'єрі житла» (1973), «Тканини в інтер'єрі»
(1978), «Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий» (1978).
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Серед публікацій про Людмилу Жоголь як визначного Майстра гобелена, персональні виставки її творів в Україні і за кордоном в різні періоди творчості художниці назвемо таких авторів як В. Андріяшко,
Н. Велігоцька, Л. Гура, Ю. Іванченко, Т. Кара-Васильєва, В. Качкан, В. Мельниченко, А. Попова, Т. Придатко, О. Ріпко, О. Роготченко, О. Сом-Сердюкова, З. Чегусова, О. Чернобривцева, Д. Янко.
На сьогодні найбільш повним дослідженням є
книга «Людмила Жоголь. Чарівниця художнього текстилю» [7], підготовлена поважними мистецтвознавцями Тетяною Кара-Васильєвою, Зоєю Чегусовою, Тамарою Придатко. Минулого року вийшло друком літературно-художнє видання авторства Людмили Жоголь «А наостанку я скажу…» [1].
Метою даної статті є на основі опрацьованого
матеріалу простежити творчий доробок і вагомий
внесок народного художника України, досвідченого керівника та науковця Людмили Євгенівни Жоголь в історію мистецтва України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Стаття присвячується пам'яті народного художника України Людмили Євгенівни Жоголь (23.05.1930
– 15.04.2015), яка відійшла у вічність на вісімдесят
п’ятому році життя, у світлий тиждень Христового
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Воскресіння. Важко усвідомлювати втрату, адже на
Великдень ми ще спілкувалися (розмовляли по телефону) і ніщо не віщувало таких раптових перемін…
Мабуть у житті кожної людини немає нічого випадкового. На життєвому шляху окремі зустрічі й
знайомства певним чином змінюють напрям, хід,
розвиток подій. Наше спілкування з Людмилою Євгенівною Жоголь тривало чверть століття, з часу
мого навчання в Українській академії мистецтва у
Києві. Я вдячна долі за те, що мала щастя познайомитися з цією величною жінкою, шляхетною і толерантною, енергійною і рішучою, щирою і доброзичливою людиною, яка завжди могла дати мудру
пораду, підтримати морально і допомогти конкретною справою.
Незабутніми залишились враження від відвідин
у 1990-х рр. творчої майстерні Людмили Євгенівни,
де народжувались нові твори Мисткині – «чарівниці художнього текстилю», як згодом окреслять її
біографи [7].
Термін «текстиль», що походить з латинської, в
буквальному перекладі означає: textiles – тканий,
textum – тканина. Художній текстиль є одним з видів сучасного декоративного мистецтва, що об’єднує гобелен гладкого ручного ткання, килимарство, ліжникарство, розпис на тканині.
Впродовж шістдесяти років плідної праці Людмила Євгенівна Жоголь творила декоративні тканини різного призначення (вибивні тканини, портьєри, завіси, скатертини, килими, верети, ліжники,
гобелени). Твори художниці з успіхом експонувалися на престижних виставках в Україні й за кордоном – в Чехословаччині, Канаді, Франції, Італії, Югославії, Бельгії, Англії, Португалії, Швеції, Німеччині,
Фінляндії, Монголії, Китаї, Польщі, Ірані, Норвегії,
Македонії, Греції, Росії, Вірменії, Білорусії [4:42].
Людмила Євгенівна влаштувала тридцять п’ять
персональних виставок. За період 1978–2013 рр. в
Україні персональні виставки гобеленів Л. Жоголь
експонувалися у Києві – в Національній спілці художників України, Українському фонді культури,
Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Кабінеті Міністрів України,
Фонді сприяння розвитку мистецтва, меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років», Національному банку України, Музеї видатних діячів української культури, бібліотеці Міністерства охорони
здоров'я України, у Спілці художників у Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, краєзнавчому
музеї в Тернополі, музеї західного мистецтва в Одесі та картинній галереї в Ізмаїлі.
Першою персональною виставкою художниці поза межами України була виставка у Вірменії (Єреван,
1978), а згодом були виставки у спілці художників
Азербайджану (Баку, 1987), центрі мистецтв у Білорусії (Мінськ, 1988), Об'єднаних Арабських Еміратах (Абу-Дабі, Дубаї, 1995), Греції (Афіни, 1996),
культурних центрах Македонії (Скоп'є, 2000), Росії
(Москва, 2002, 2005, 2009), Норвегії (Ставангер,
2003), інформаційно-культурному центрі України у
Франції (Париж, 2009).
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Найбільш повним дослідженням багатогранної
діяльності Л. Жоголь – творчої активності художника, керівника та науковця є книга «Людмила Жоголь. Чарівниця художнього текстилю» (2008) [7].
Заслужений діяч мистецтв України Тамара Олександрівна Придатко підготувала розділ «На шляху
творчих звершень (1930-1985)», зауважує на неповторності і самобутності таланту Людмили Жоголь, яка є взірцем яскравих творчих індивідуальностей, які розквітли у 1970-1980 рр., демонструючи неповторність і самобутність таланту [5]. В її
творчості немає ні запозичень, ні ремінісценцій.
Вона йде своїм, властивим тільки їй шляхом, спираючись на традиції українського народного мистецтва і досягненнях класичного європейського
гобелена. «Кожний елемент вона відпрацьовує, доводячи до високої досконалості, не тільки тому, що
прагне загальної довершеності твору, а й тому, що
вважає: все в земному світі достойне уваги, навіть
найменша квіточка, найтонша травинка. Її твори
лірично-пронизливі, а рідна земля в них ніжно опоетизована» [5:137]. Назвімо хоча б кілька гобеленів
великих розмірів, виконаних технікою ручного
ткання, у яких кожний сантиметр тканої площини
ретельно пророблений – «Земле моя, всеплодющая
мати» (1979, 200×300), «Рідні простори» (1982,
360×420), «Болдинська осінь» (1983, 200×300),
«Цвітіння землі» (1980, 350×240), «Цвітіння» (1980,
800×490), «Стельмахові роси» (1981, 200×300),
«Квітка сонця» (1984, 200×200), гобелен-триптих
«Хай буде травень» (1985, 100×100 кожна частина),
гобелен-триптих «Як не любити таку землю!»
(1986, 200×200, 200×140).
Усі гобелени Л. Жоголь за її картонами були виткані майстринями з Решетилівки. Працюючи над
великими монументальними творами, Л. Жоголь
не полишає роботи над декоративними тканинами, створює серію батиків («Сірі крила», «Птахи»,
«Квіти», «Натюрморт», «Червоним по білому» – унікальні речі, в яких виявився хист художниці у такій
складній техніці, як ручний розпис. Низка ліжників
– «Помаранчеві ромби», «Сірі смуги», «Сумні роздуми», «Осінь Карпат» – це не просто декоративні речі. Кожний твір сповнений певного настрою, викликає оптимістичний стан душі або смуток.
Один з розділів книги про Людмилу Жоголь має
назву «Буяння щедрого таланту (1986-2008)», підготовлений кандидатом мистецтвознавства, лауреатом Державної премії імені Шевченка Зоєю Анатоліївною Чегусовою [6:139-238]. Автор розкриває
певні зміни в творчості художниці означеного періоду. Л. Жоголь продовжує втілювати свої задуми в
нових гобеленах, сценічних шовкових завісах для
інтер'єрів громадських споруд і паралельно працює – яскраво, образно, самобутньо – над тематичними циклами, які умовно можна назвати так: «Пори
року», «Київ», «Чорнобильська трагедія», «Квіти».
Особливо варто відзначити гобелени Людмили
Жоголь, присвячені рідному місту – «Золоті пагорби Києва» (2000) в інтер'єрі Кабінету Міністрів України, «Київ весняний» (2004) в інтер’єрі Будинку
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прийомів Кабінету Міністрів України, «Осінній Київ»
(1988) в інтер'єрі готелю «Національний» у Києві.
Розгляд наукового і публіцистичного доробку
Людмили Жоголь ґрунтовно проаналізовано у розділі «Мистецтвознавчий доробок», який підготувала доктор мистецтвознавства Тетяна Валеріївна
Кара-Васильєва [2:239-255].
Ім'я Людмили Євгенівни Жоголь золотими літерами вписане в історію сучасного мистецтва України. Саме вона першою в Україні ввела гобелен і декоративні тканини в громадські інтер'єри, надавши їм національного колориту. Творчість Людмили Жоголь розвиває традиції класичного гобелена,
надихається перлинами народного мистецтва, є
невід'ємною і вагомою часткою національної культури України.
Голова Українського фонду культури Борис Олійник характеризує Людмилу Жоголь як «особистість виняткової духовної шляхетності», а творчість «цього істинного Майстра – це ціла сторінка в
історії жанру, що з повним правом претендує на неперебутність. А коли зважити, що, взявши з глибини віків народу суто побутову творчість, Л. Жоголь
вивела її на достеменний і самодостатній професійний рівень світових зразків видатних художників, то це вже зрівні творчому подвигові» [7:10].
Людмила Євгенівна Жоголь – народний художник України, академік Академії архітектури України, лауреат премії «Жінка ІІІ тисячоліття», премії
імені Катерини Білокур, нагороджена орденом
княгині Ольги ІІІ ступеня, орденом княгині Ольги
ІІ ступеня.
Упродовж плідної творчої активності Людмила
Жоголь нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ
СРСР, срібною медаллю Академії мистецтв України,
дипломом Академії мистецтв СРСР, дипломами
Спілки архітекторів СРСР, Спілки художників СРСР,
Академії архітектури України, Національної спілки
художників України, Першої російської трієнале сучасного гобелена в Москві, Грамотою Верховної Ради України.
Ще будучи студенткою Львівського інституту
декоративно-прикладного мистецтва, Людмила
Євгенівна часто подорожувала Карпатами, знайомилася з народними майстрами й колекціонерами.
Зокрема, у Косові вона познайомилася з подружжям Євгена та Зої Сагайдачних, які невтомно ходили по горах і за невеликі гроші купували зразки народного мистецтва. Євген Якович робив замальовки
одягу, гуцульських кахляних печей, інтер'єрів. Він
зібрав зразки одягу, вишивок, кераміки, виробів з
металу, дерева і шкіри. Ці зразки народного мистецтва Гуцульщини лягли в основу фондів музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини у Косові.
Згодом у своїх спогадах Л. Жоголь напише: «Карпати – це одна з двох нив, де проростала моя творчість… Вперше відвідала цей край 1955 року» [1].
Наприкінці п’ятдесятих років брала участь в
експедиціях Академії архітектури, зокрема на Буковину, Закарпаття й Прикарпаття. Дедалі більше
захоплювалася мінливими краєвидами, а ще більше – талановитими людьми. 1960 р. майстри артілі

ім. Т. Шевченка у Косові виконували два килими
(ворсовий і гладкого ткання), два ліжники і дві верети за ескізами Л. Жоголь. Проекти цих творчих
робіт здобули перші премії на конкурсі інтер’єрів
житла, що проводився Спілкою архітекторів України. Килими були великих розмірів, тому їх ткали
одразу кілька майстринь. Верети виконували косівські ткачі брати Іван та Ілько Бовичі.
Під час творчих відряджень до Косова Людмила
Євгенівна познайомилася з усіма братами Бовичами та їхніми родинами. Згодом у будинку старшого
брата Ілька і його дружини Ганнусі Людмила Євгенівна з сім'єю влітку відпочивала багато років поспіль. І через сорок років з теплотою згадувала Людмила Євгенівна привітних хазяїв Бовичів, здоровий
сон на горищі в найсолодших пахощах різнотрав’я.
«Майже щороку буваючи в Косові, я познайомилася з відомими майстрами вишивки, кераміки,
ткацтва, різьблення та випалювання по дереву.
Для мене Косів, Шешори, Космач, Бабин, Річка, Яворів, Жаб'є – це своєрідні музеї, школи, де я навчалася високому стилю, який проглядав в усьому – від
окремих творів народних майстрів до рис побуту
різних сіл з їхніми ансамблями інтер’єрів і будівель, органічно вписаних у природу. При цьому
кожне село вирізнялося з-поміж інших своєю колірною мистецькою палітрою. Мені випала щаслива нагода доторкнутися й до унікальних за колоритом місцевих звичаїв та обрядів», – згадувала Людмила Євгенівна [1:76]. Особливо колоритним запам’ятався весільний обряд у Бабині за всіма давніми
традиціями Гуцульщини.
З яким захопленням розповідала Людмила Євгенівна про зустрічі й знайомства з талановитими
майстрами Володимиром Гузом, Ганною Герасимович, Іваном Балагураком, братами-різьбярами Гавришами з Косова, Іваном Грималюком та Василем
Тонюком з Річки, родинами різьбярів Корпанюків і
Шкрібляків з Яворова, Ганною Василащук з Шешор.
Другим важливим осередком для художниці була Решетилівка на Полтавщині. Згадуючи, Людмила Жоголь зауважує: «За більш як сорок років (від
1967 р.) решетилівські майстрині-килимарниці виткали понад 300 творів за моїми ескізами – і маленьких (80×100), і дуже великих – 1000×1500 (завіса для Київського театру юного глядача), 400×800 –
гобелени для конференц-залу Президії НАНУ, для
столичних готелів «Русь», «Київ», одеського «Чорне море»… Були повтори, але обов'язково з доповненнями чи зі змінами» [1:89].
Переважна більшість творів з виставок мисткині були закуплені Міністерством культури України,
значна частина зберігається за кордоном.
Висновки і перспективи. Твори Людмили Жоголь – це поетична оповідь про красу української
землі, її щедрість і багатство, про любов художниці
до своєї Батьківщини. Її гобелени – це ліричні монологи, сповідь душі, душі щедрої і щирої, яка
змогла проникнутись магією квітів, красою оточуючої природи і висловити глибоке філософське осмислення її суті.
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Безперечно «золотою є нива творчості» Людмили Жоголь – чарівниці художнього текстилю. Гобелени Л. Жоголь стали класикою нашої національної культури, ім’я Мисткині вписане золотими літерами в історію сучасного мистецтва України і добре відоме далеко за її межами.

Людмила Євгенівна Жоголь у майстерні
на тлі гобелена «Ювілейний». Фото 2005 р.

Жоголь Л. Гобелен «Моя квітка – будяк». 1998 р.

Жоголь Л. Гобелен "Золоті пагорби Києва". 2000 р.
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V. ДО ДЖЕРЕЛ
Праця Євгена Недзельського «Сучасні руські художники» (1942) була важливою і, очевидно, неуникною у свій час. Хтось мав взятися за перо й описати, зафіксувати, дивовижний феномен народження
і становлення мистецтва світового рівня у маленькому краї під Карпатами. Замислитися над витоками такого явища, підсумувати перший, дуже
важливий, багато в чому вирішальний 20-річний
(якщо вести відлік від першої виставки 1921 р.) період його розвитку. Виконати це завдання взялася
людина широкої культури, з проникливим поглядом
мистецтвознавця, з бажанням зацікавлено оцінити мистецький процес, з умінням узагальнювати
свої враження і точно формулуювати судження. Ця
публікація залишається такою ж важливою і в наш
час. Вона перегукується з книгою відомого радянського мистецтвознавця Григорія Островського
«Образотворче мистецтво Закарпаття» (1974),
працею значно об'ємнішою, більш деталізованою,
але позбавленою в умовах СРСР найсуттєвішого –
змоги вільно судити й висловлютися. Вона також
послужила необхідним матеріалом для книги Островського і залишається таким для всіх наступних
публікацій про мистецтво Закарпаття.
Твір Недзельського став етапним і по своєму
еталонним, адже в попередні роки публікувалися
здебільшого посередні матеріали в місцевій пресі і
лише зрідка з'являлися фахові статті з глибокою
об'єктивною оцінкою мистецького явища, але недостатні для усвідомлення всього його значення в широкому культурному контексті. Особливо цінними
є розділи присвячені «руській трійці» – Йосипу Бокшаю, Адальберту Ерделі і Федорові Манайлу, триєдиній рушійній силі, що задала три основні напрями розвитку закарпатського мистетцва і сформувала разом з іншими митцями його цілісну конструкцію. Складно щось додати чи відняти в цих розділах. По суті оцінки Недзельського стали аксіоматичними, їх можна розвивати, варіювати, але навряд чи можна змінити.
Нарешті слід сказати про мову публікації, яка
зʼявилася у воєнні роки, після падіння Карпатської
України, коли все українське жорстоко переслідувалося. Опубліковано її в часописі «Підкарпатського
общества наук», де матеріали подавалися угорською і місцевою українською, яку називали русинською і яка була насичена діалектизмами, мадяризмами й чехізмами. Попри це мова праці Недзельського – українська, часом майже літературна, часом
затемнена невідповідними словами, ускладненим
синтаксисом, запозиченнями через відсутність чи
невживаність певних термінів. Адаптований текст,
сподіваємося, більш виразно розкриває силу думки
автора, робить більш доступними його аналітичні
судження і піднесені поетичні пасажі, в яких – глибоке розуміння і щире захопленя мистецьким процесом, свідком якого він був.
Михайло Сирохман

А. Ізворин (Євген Недзельський) 1
СУЧАСНІ РУСЬКІ ХУДОЖНИКИ
Ще не так давно подібна тема могла б викликати сумнів. Чи є такі люди, які б заслуговували називатися «сучасними руськими художниками»? А
якщо є сучасні руські художники, то, очевидно,
були тут художники й раніше. Звідси випливає, що
в цьому краї, який звикли вважати «забитим», глухою провінцією, було якесь своєрідне мистецтво?
Але як могло статися, що про нього ніхто не писав,
а отже – ніхто його не зауважував і не бачив?
Відповіді на ці питання слід шукати далеко за
межами Підкарпаття. До епохи романтизму європейські народи взагалі не помічали присутності в
їх житті багатющих скарбів народної словесності. А
між тим, вона впродовж століть розвивалася і процвітала в народі, та ніхто того не помічав. Потрібна
була поява особливого суспільного напряму, щоб
багатство і своєрідність своєї художньої творчості
народ зміг побачити, почути й оцінити. І недавнє
небуття перетворилося не лише на буття, а й, як
1

Недзельський Євген Леопольдович (псевдоніми: Юрій
Вир, І. Говерла, В. Турій, А. Ізворин, криптонім Е. Н.) (16.11.
1894, с. Іванівці, Харьківська область –1961, Прага, Чеська республіка), літературознавець, історик церкви, фольклорист, перекладач, журналіст, поет. Навчався в СанктПетербурзькому політехнічному інституті, Інституті цивільних інженерів, у 1914 перевівся на історико-філологічний факультет Московського університету. Учасник Білого руху під час громадянської війни (1919-1920). Після
поразки емігрував з Росії, з 1922 мешкав у Празі, закінчив
філософський факультет Карлового університету (1926). З
1927 жив і працював на Підкарпатській Русі, в Ужгороді. Був
бібліотекарем «Общества ім. О. Духновича», співробітником
редакцій русофільських ужгородських газет («Карпатскій
свет», «Карпаторусскій голос», «Русская правда», «Русское слово»), редактором газети «Русскій народный голос» (1935-1938). На Підкарпатській Русі залишався і в
1939-1944, коли вона була окупована Угорщиною. Після
війни, остерігаючись арешту агентами НКВД, виїхав у
Прагу. Пізніше займався перекладами творів чеських поетів і прозаїків російською мовою. З 1957 р. жив і працював у Пряшеві.
Недзельський – автор поважних досліджень з історії
культури Закарпаття («Очерк карпаторусской литературы», 1932; «Угро-русскій театр», 1941; «Сучасні руські художники», 1942-1943), фольклору («Похороны и причитания в Подкарпатью. 3 уст народу», 1955), підготував
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та «Літературний альманах» (1943). Написав ґрунтовну
біографію Івана Сільвая (1957). Рукописи Недзельського
знаходяться в архіві видавництва Московської патріархії
(За І. Попом).
Пропоновану працю адаптовано до норм сучасної української мови за публікацією в часописі «Зоря-Hajnal»
(1942-43 рр. – Ч. ІІ-ІІІ.).
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звичайно висловлюються, на невичерпну скарбницю творчого народного духу.
Те саме відбулося і на Підкарпатті. Правда, допитливе око науки проникло сюди на півстоліття, а
в дечому на сто літ пізніше, ніж в інших народів і
народностей Європи, однак, хоч із відставанням,
воно виконало свою роботу так, як і в інших європейських областях. Можна сказати, що на наших
очах поява науково-дослідницького напряму на
Підкарпатті або стосовно нього встановила у русинів присутність своєї літератури, своєї багатої пісенної традиції, свого багатющого циклу повір’їв і
забобонів, свого театру і т. д.
Царина образотворчого мистецтва Підкарпаття на теперішній час має вже в деяких галузях не
лиш достатню, а й багату літературу і, якщо ми досі
не визнаємо її цілісною і самоцінною, якщо не наважуємося назвати її мікрокосмом і як таку аналізувати її, то причиною є те, що до цього часу не
було спроби систематично зібрати все, що було досліджено й описано працьовитими дослідниками
життя в десятках видань, які з’являються час від
часу і призначені найчастіше для задоволення
щоденних інтересів, а не для наукових цілей.
У житті образотворчого мистецтва Підкарпаття можно розрізняти три лінії (напрями) розвитку,
які то йдуть паралельно, то існують самостійно, то
мають певний вплив одна на одну. Ці три лінії як
форми одного мистецтва пов’язані з тими руслами
життя, в яких мистецтво мусило розвиватися. В
першу чергу це побут, потім – церква і нарешті –
культура як світський елемент.
Звичайно думають, що мистецтво, пов’язане з
народним побутом, є вічним, таким що народжується разом з народом і супроводжує його через ціле життя, аж до його вичерпання. Церковне мистецтво пов’язують з початком християнства серед
народу, воно приноситься ззовні, його форми
мають характер відбитку епох, хоча ці форми в
поєднанні з народним духом або звичним для
народного мистецтва матеріалом, можуть дати
свої особливі варіанти. Нарешті, світське
мистецтво – як продукт культури, а значною мірою
і як продукт зародження класу інтелігенції –
пов’язується з пізнішим часом, особливо на
Підкарпатті його треба відносити лише до ХІХ
століття. Ця загальна схема не суперечить і тому,
що ми помічаємо на Підкарпатті серед руського
народу, однак оскільки в цій короткій статті
нашою метою є розібрати лише світське малярське
мистецтво русинів, і до того ж сучасне мистецтво,
то порядок опису потрібно буде трохи змінити. Річ
у тім, що поняття сучасного руського малярства
має не лише своє означення в часі, але також
витворює цілу епоху нового ставлення до минулої
художньої творчості в цілому її об'ємі. Її зародження починається в той час, коли науковий інтерес до минувшини відкрив все те, що раніше жило, але не бралося до уваги або не помічалося:
скарбницю народної творчості. Це сучасне мистецтво все своє рідне – свою тему, сюжет, фактуру,
рух і дух – втиснуло до форм світового мистецтва.
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В тому порядку, як це відбувалося, ми й будеме коротко торкатися тих окремих ділянок руського мистецтва, котрі можуть бути самі по собі предметом
спеціальних досліджень. Щоб полегшити ці дослідження, ми будемо подавати також літературу, що
постала головним чином за останні двадцять років
і як цілість не була зауважена до цього часу.
Щодо самої літератури, то вона дуже нерівноцінна. Якщо про питання народного і церковного
мистецтва писали в більшості випадків спеціалісти
своєї справи або люди достатньо для цього підготовлені, то про сучасних художників стало звичаєм
писати кожному газетному репортерові, який скоріше відмовиться написати критику на виставку
псів і кроликів, бо це не його спеціальність, але
котрий не відмовляється від приємності писати судження про сучасні малярські виставки. Це явище,
втім, не підкарпатське, це, так би мовити, світове
провінційне зло. Доводиться нам говорити про це
лише для того, щоби виправдати відсутність у нашій статті згадок про десятки «рецензій», які з'явилися свого часу друком і які були скоріше курйозом, ніж поясненням художньої творчості.1
Утім, неоднорідною за своїм значенням є і література наукових дослідників. Частково суперечності в її твердженнях можно пояснити тим, що дослідження руського мистецтва є справою ще зовсім
новою, і йшло воно до цього часу не шляхом широкого порівняльного дослідження, а скоріше шляхом описання матеріалу і скороспілих, часто випадкових висновків. Важливіші з цих суперечностей
ми покажемо в порядку викладу.
Від малювання ікон до світської теми.
Ілля Бродлакович-Вишенський, І. Югасевич,
Йосиф Змій-Микловшій, Мих. Мункачій,
Ігн. Рошкович і Едм. Самовольський –
художники-професіонали
Малярство мало в підкарпатському народному
мистецтві лише прикладне і то надзвичайно скромне
значення: народні малярі розмальовували глиняний і полив'яний (майоліковий) посуд. Набагато
ширше застосування мало малярство в царині церковного мистецтва: малювання настінних фресок
(найдавніші з них у Горянскій ротонді), малювання
ікон та іконостасів. Іконопис також був єдиною фор1

Зі статей, що дають бодай короткий і неповний огляд
мистецтва або малярства у русинів або на Підкарпатті
взагалі, треба відзначити: Н. Средін. Сучасні руські художники. – Унгвар–Ужгород: Народна Школа, 1940/41, №
5. – С. 76-79; Федор Манайлов. Зображаючі искусства на
Подк. Руси / Альманах «Подкарпатская Русь» за 19191936 рр. – Ужгород: Русскій Народний Голос, 1936, с. 144147; Osyp Bokšaj:Malířství na Podk. Rusi. – С. 214-217; dr.
Jaroslav Zatloukal: O výtvarniků na Podk. Rusi. – С. 233-238;
Ladislav Kajgl: Uměni na Podk. Rusi. – С. 209-214. в альм.
«Podkarpatská Rus», вид. Klub přátel Podk. Rusi, Bratislava,
1936. Крім того, короткі, але точні відомості про кожного
зокрема з визначніших художників Підкарпаття в
алфавітному порядку поміщені в «Müvészeti lexicon,
Budapest, 1926».

ISSN 2409-3114. 2015 рік. ВИПУСК 7

мою малярського мистецтва, котра на Підкарпатті
досягла практичного застосування і відігравала суспільну роль. Давніша минувшина руського підкарпатського малювання ікон взагалі не досліджена. В
записах візитації єп. Мануїла Ольшавського згадуються «старі ікони на полотні». В. В. Саханєв, котрий упродовж багатьох років займався пошуками й
описами старих ікон Підкарпаття, відмічає, що ікони «на полотні» майже не збереглися, а те, що збереглося, найчастіше в потертому вигляді, належить до ХVІІІ і ХІХ століть і є варіантами пізнього
бароко, коли цей стиль уже втратив своє чисте й
живе значення і зберіг лише зовнішні риси, котрі
ввійшли в традицію. Беручи до уваги пізніші дані,
доведеться відзначити, що попри бідність народу,
а також парохій, на прикрашення своїх церков народ все-таки жертвував такі суми, що греко-католицька єпархія могла утримувати «придворних»
іконописців єпископства і залучати, зрозуміло задля заробітку, німців, а головно галичан. На іконах
в Шелестові1 і Руському збереглися підписи: «Илія
Бродлаковичъ Вишенській, малярь мукачевській»,
з датою 1666 року. Важко сказати, чи був він тутешнім жителем, чи прибульцем, що осів у Мукачівській єпархії і застосував тут свій малярський
талант. Його ікони позначені живістю зображення і
поєднанням західної манери – бароко з вимогами
східного обряду. Бродлакович є також, донині, єдиним іконописцем старших часів, майстром своєї
справи, ім’я якого дійшло до нас.2
Наступним по часу руським художником, котрого ми знаємо на ім’я, був маляр і книжковий графік
Іван Югасевич (1741-1814), родом з Шариша3, що
вчився в Галичині на дяка-вчителя і, очевидно, там
засвоїв мистецтво графічно-художнього переписування церковних книг і прикрашування їх художніми заставками, кінцівками і титульними буквами. Збереглося декілька Ірмологіонів його роботи
і, що особливо цікаво, декілька календарів і пісенників, виготовлених з такою ж художньою старанністю. Його художня графіка не оригінальна, він
позичав і варіював різні чужі взірці, однак всі його
роботи доводять талановитість, не ремесельне, а
«богомильне» ставлення до мистецтва книжковорукописного прикрашування.4
З 1823 р. «придворним малярем пряшівського
єпископа» є Йосиф Змій-Мікловшій, що розмалював

цілий ряд церков в Абауї, Шариші й Земплині1. Про
нього маєме вже точні дані, і його також треба вважати першим русином, що показав себе і в царині
світського мистецтва. Він народився 1792 р. († 1841)
в селі Словинки Спішського комітату2, біля Кромпаху. Перебуваючи у Відні, спочатку в якості простого монаха, а потім півце-дяка, він закінчив курси малярської академії. Очевидно, через свій зв'язок з церквою і як скромна людина, він повернувся
до своєї отчизни і заробляв малюванням ікон, але
одночасно займався також світським мистецтвом.
Він малював портрети місцевих замовників і робив
жанрові картини та краєвиди в манері «геоетнографічної оригінальності», через що викликав зацікавлення у Відні й Будапешті.3
Один із сучасних критиків зауважує: «Церква
була єдиним покровителем малярського мистецтва на Підкарпатті». З цього випливає, що коли почав переважати інтерес до світського мистецтва,
Підкарпаття виявилося бідним. Тому немає нічого
дивного, що таланти, народжені в «північно-східній гірській області»4, або ті, що з волі випадка тут
перебували, бачили свій художній осередок у Будапешті, звідки потім дороги вели до Італії, Відня,
Ляйпціґу і зрештою до горнила художнього новаторства і відкриття – до Парижа.
Талановитий Михайло Мункачі, син Лео Мигаля
Ліба (Lieb), прийнявши родинне ім’я Мункачія, тобто Мукачівського, рішуче і не озираючись зійшов з
Карпатського підгір’я на велику Угорську рівнину.
Дорога його естетичної творчості лежить, висловлюючись по-сучасному, на осі Будапешт – Париж, а теми або їх деталі ніколи не нагадують лісистих карпатських гір. Лише в знаменитому «Завоюванні вітчизни» на одній з постатей, що схилилися перед Арпадом, помітні бочкори-постоли, типові для жителів Верховини.5
Таке саме сходження з верховини на долину
можна запримітити і в творчості двох інших художників, цього разу вже русинів родом і іменем, а саме Рошковича і Самовольского.
Ігнатій Рошкович (1854-1915)6 родом з села
Славковець Земплінського комітату, походив з священичої родини.
Його молодість тісно пов’язана з побутом і обставинами рідного краю. Він учився в унгварсько1

1

Шелестово, Руське – села Мукачівського району Закарпаття. – Ред.
2
Всеволод Саханев. Карпаторусская иконопись. – Прага: Центральная Европа, 1931, № 10. – С. 588-597; його ж:
Malba ikon na Podk. Rusi / Podkarpatská Rus. –Братислава.
– С. 245-249.
3
Шариш – Шариський комітат, адміністративно-територіальна одиниця в Угорщині до 1919 р. Нині в складі
Словаччини. – Ред.
4
Ю. А. Яворский. Карпаторусский художник-писец,
Іоаннъ Югасевичъ и его графически-художественные
произведения с 22 снимками его призведений / Материалы по истории старинной песенной литературы на
Подк. Руси. – Прага: Zbor pro výskum Slovenska a Podk. Rusi, 1934. – С. 333-337.

Абауй – комітат в Угорщині; Земплин – до 1918 р.
комітат на півночі Угорщини. З 1919 р. більша частина в
складі Словаччини. – Ред.
2
Спішський комітат – до 1919 належав Угорщині, нині в складі Словаччини. – Ред.
3
Müvészeti lexicon: Miklóssi József. – С. 502; Osyr Bokšaj.
Оp. cit. – С. 214.
4
«Північно-східна гірська область» – буквальний переклад з угорської однієї з назв Закарпаття до 1919 р. та
в період угорської окупації з 1939 до 1944. – Ред.
5
Müvészeti lexicon: Munkácsy Mihály. – С. 522-524; бібліографія там же, зокрема відзначимо: Malonyay Dezső:
Munkácsy Mihály élete és munkai. – Bpest, 1898.
6
Müvészeti lexicon: Roskovics Ignác. – С. 691; др. Іосиф
Камінський: Игнатій Рошкович, карпаторусскій художник // Русский Народный Голос. – Ужгород, 1935. – № 151.
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ужгородській гімназії, де професор Гевердле помітив його художній талант. Внаслідок хвороби, починаючи з ІV класу, Рошкович вимушений був складати іспити приватно, а потім почав серйозно готуватися до художньої кар’єри. Спочатку він учився у
художника й іконописця Фердинанда Видри, що
випадково поселився на старості літ у Білках, потім
закінчив художню академію в Ляйпціґу і, нарешті,
прожив рік у Римі. Рошкович виступив у трьох формах малярського мистецтва – в жанрі, в іконопису і
як портретист. У кожній з цих форм Рошкович або
дещо дав рідному краю, або дещо взяв від нього.
Теми й оточення в жанрових творах Рошковича
зображують майже виключно природу і побут долини, що традиційно для мадярського мистецтва.
Реалістична манера, привезена з Ляйпціґа, нічим
не порушила традицію мадярського жанру, завжди
самовпевнено спокійного, до певної міри показного і незмінно ідеалістичного чи навіть ідилічного
за змістом. Цій мадярській традиції Рошкович підпорядковує також свої випадкові теми з природи і
побуту угорських русинів, що мають у нього виразний характер ілюстрацій. Справа в тому, що Рошковичу було доручено зробити ілюстрації до вісімнадцятитомного твору «Австро-Угорщина в письмі й
образах», що він і виконав, живо зобразивши декотрі види, краєвиди і показні сцени з життя і звичаїв русинів. Те ж саме ми знаходимо в його ілюстраціях до праць проф. д-ра А. Годинки, де художник подав взірці побутових умов і одежі наших долинян, бойків, бляхів і т. д. Як портретист, Рошкович, між іншими, зобразив також декотрих осіб Підкарпаття. Як іконописець, він широко відомий своїми образами-фресками в Будапешті (королівська
палата, храм-базиліка св. Стефана, римо-католицький храм на бульварі Йожефа), Кечкемейті, Кебані,
Коложварі1, в монастирі Марія-Радна2 і т. д. Між іншим, він залишив сліди свого таланту і в храмах
рідного краю – в Снині3, Красношорі4 і Пряшеві.
Руський біограф Рошковича відзначає: «Вже ці ілюстрації (тобто до твору «Австро-Угорщина в письмі
й образах» та праць А. Годинки) є достатнім доказом того, як добре знав і любив Рошкович свій
народ і руську область і яким був він талановитим
художником». Ця оцінка була зовсім справедлива
для часів Рошковича, але з погляду художньої майстерності ми цю цитату повинні розібрати так:
Рошкович був родом русин, але жив і творив цілком у сфері загальноугорського мистецтва; коли
потрібно було, він не відмовлявся розмалювати
храми рідного краю, а також дати ілюстрації з життя, властиво з природи і фольклору свого народу.
Та Рошковичу і в голову не приходило вносити до
мистецтва, хоча б у регіональному значенні, спеціальну руську тему, або бодай після столичних успіНині м. Клуж-Напока в Румунії. – Ред.
Францисканський монастир у провінції Банат, Західна Румунія. – Ред.
3 Нині Східна Словаччина. – Ред.
4 Село Красна, Тячівський район Закарпатської області. – Ред.
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хів їхати в Підполоззя чи в одну з багатьох Новоселиць для перевірки і вдосконалення своєї ляйпціґської майстерності. Для зображення Ужгорода або
фабрики в Перечині, верховинця або гуцула він користувався універсальною манерою, простудійованою ним у центрах малярського мистецтва, навіть
не припускаючи, щоб заради верховинця він мусів
змінити манеру або, зображуючи у своїй манері гуцула, ввести його в простір мистецтва як рівноцінного з маленьким французьким буржуа чи італійським ґондольєром. У цьому відношенні надзвичайно характерним є пряшівський анекдот про
Рошковича. Тут поважний художник малював велику фреску, зважаючи на церковний канон, але не
на місцевий смак. Хтось з авторитетних парохіян
висловив думку, что ця фреска виглядає «якось не
по-нашому». Цей сумнів дійшов до відома єпископа, і
владика Миколай Товт, не бажаючи сам втручатися, попросив одного з каноників переговорити з
художником. Вислухавши зауваження, Рошкович
замазав фарбою своє ім’я на закінченій частині
фрески і залишив роботу. Тут не треба пояснювати
вчинок художника його зарозумілістю, це значною
мірою було в дусі художніх поглядів того часу.
На прикладі Рошковича ми зупинилися детальніше тому, що він є найбільш характерною фігурою
на фоні художнього життя, що починало зароджуватися серед руської інтелігенції. Він не може бути
обійденим при розгляді руського малярства, і всетаки, вся його творчість доводить, що з багатої та
своєрідної скарбниці творчого народного духу він
не черпав і не вважав потрібним черпати. В найкращому випадку, народ був для нього предметом
для ілюстрації, але не був духовно-творчою основою в своєрідному, художньому оформленні, що не
має нічого спільного з естетикою і традиціями
мюнхенської та інших шкіл.
Що можна сказати про інших художників, що
народилися на Підкарпатті або тут перебували і
тут творили? Їх було немало, але всі вони мають
зв'язок з Підкарпаттям чисто зовнішнього характеру. Вони або служили тут, або мали роботу в області іконопису, або родилися тут, щоб потім шукати
застосування свого таланту в інших місцях, близьких до осередків мистецтва.
Русином за походженням є відомий в історії мадярського мистецтва скульптор Едмунд Самовольський (1878-1914)1, родом з Великого Березного.
Автор багатьох пам’ятників загальномадярського
масштабу, чутливий стиліст в реалістичному дусі,
Самовольський на Підкарпатті залишив по собі
єдину пам'ять у формі добре виконаного бюста мадярського поета-лірика Ґабора Дайки, який навчав
в Ужгороді, як професор мадярської королівської
гімназії. Русином був Михайло Грабар, що закінчив
академію у Відні і потом об'їжджав різні міста Угорщини, оголошуючи через плакати, що він приїхав
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1 Müvészeti lexicon: Szamovolszky Ödön. – С. 753; др.
Іосиф В. Каминській: Карпаторусскій скульптор, Едмунд
Лаврентьевичъ Самоволский // Русскій Нар. Голос. –
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до такого й такого міста і пропонує свої послуги
для малювання портретів. Заїхавши на Підкарпаття, він розмалював одну з церков. Атанасій Гомичков1 з В. Березного (1864-1916) спочатку був лікарем, а потім, без спеціальної освіти, почав займатися ілюстраціями і здобув собі в Будапешті славу як
спостережливий карикатурист. У кінці минулого
століття відомим був на Підкарпатті як портретист
і карикатурист Антоній Чернек.
Певний вплив на розвиток малярства на Підкарпатті мали приїжджі художники. Між ними
особливо треба згадати професора гімназії в Ужгороді, академіка, художника Франца Гевердле.2
Він заохочував Рошковича, під його початковим
впливом розвивалися таланти пізніших академічних художників Бальцара, Андора Новака, прихильника модерного напряму, і Юлія Віраґа, відомого
іконописця, що розмалював цілий ряд церков на Підкарпатті, між ними також монастирську церкву на
Чернечій горі в Мукачеві. Спеціально для малювання церков у середині минулого століття приїхав на
Підкарпаття акад. художник Фердинанд Видра.3
Він виконав малювання в храмах у Новому Давидкові, Шаркаді, Білках та інших, а потім взагалі
поселився на старості літ в Білках. У нього вчився,
як ми згадували, Ігнатій Рошкович. З місцевих іконописців треба зазначити Василя Фенцика4, монаха, що вималював храм у Мукачеві. З Галичини
приїжджали малювати іконостаси Головчак (Лохово), Чміль (Жуково) та багато інших.
Якийсь час працювали на Підкарпатті портретист Загораї і представник романтичного жанру Тігамер Марґітай5, що в один час виставляв свої полотна в паризькому салоні.
Він, між іншим, намалював репрезентативний
портрет єпископа Юлія Фірцака, що нині зберігається в єпископській палаті і свідчить про надзвичайний талант художника. Походили з Підкарпаття, але взагалі тут не працювали і не жили – Моцарт Роттманн і Оскар Мендлик з Радванки, що виїхав у 1871 р. до Голландії.
На днях помер в Ужгороді художник-жанрист
Юлій Іяс. Окремо слід згадати роботу художника
Юлія Ізая6, викладача горожанської школи, котрий
перед війною 1914 р. більше ніж будь-хто малював
руські сюжети, краєвиди і жанрові портрети, вносячи до них певний, психологічний реалізм.
Якщо про мистецьке життя Підкарпаття до середини ХІХ століття на теперішній час ми маємо
дуже мало уривчастих відомостей, то друга половина того ж століття видається нам більш означеною. Картина не була б, однак, повною, якщо б ми
не згадали про художників-любителів, котрі, між
іншим, більше уваги приділяли народному мистецтву і місцевій темі, ніж художники-професіонали.
Müvészeti lexicon: Homicskó Atanáz. – С. 341.
Др. І. В. Каминскій: Игн. Рошкович, ор. cіt.
3 Müvészeti lexicon: Vidra Ferdinánd. – С. 815, І. В. Каминскій: Игнатій Рошкович, op. cit.
4 Очевидно йдеться про єпархіального художника
Корнелія Юлія Фенцика. – Ред.
5 Müvészeti lexicon: Margittay Tihamér. – С. 477.
6 Очевидно, мається на увазі Ізаї Карл (Карой). – Ред.
1
2

Малював краєвиди і займався різьбою на дереві в
народном дусі письменник Іван Ант. Сільвай, а
його син Нил Сільвай робив добрі портрети. З роду
Грабарів ми згадували Михайла Грабаря, карикатуриста-самоука, але треба ще сказати, що Костянтин
Грабар, який досяг великої суспільної карʼєри і був
один час губернатором Підкарпатської Руси в рамках Чехословацької республіки, малював олійні
краєвиди і вирізав з дерева в тому ж народному дусі. Його родич Олександр Грабар, природознавець
за професією, робить реалістичні художні замальовки місцевої природи, флори і фауни. Тут, наприклад, не можна не згадати, що великий художникімпресіоніст, визначний знаток та історик руського
мистецтва Ігор Ем. Грабар, який є нині директором
Третьяковської галереї в Москві, також є уродженцем
Підкарпаття, про що всі згадують, коли мова йде про
художні таланти русинів. З інших любителів малярства треба згадатити д-ра Йосифа В. Камінського, що
малює пастеллю і темперою і присвятив декілька
статей художньому життю на Підкарпатті.
В царині іконопису, крім професійних майстрів,
були на Підкарпатті і приїжджали сюди також ремісники-богомази. Якщо майстри приносили з собою варіанти західної манери, роблячи поправку
на східний обряд, то «богомази» задовольнялися
ремесельним копіюванням, часто за «звичкою руки» використовуючи іконописні шаблони.
ІІ.
Художнє Підкарпаття перед війною.
Ідея «підкарпатського Барбізона».
«Товариство діячів образотворчих мистецтв
на Підкарпатській Русі»
Ось приблизно все, на що міг звернути увагу руський художник, що заглиблювався у минуле, коли
йому доводилося визначати своє становище, свою
сучасність і майбутність, нарешті – свій художній
напрям після війни.
Спробуємо вжитися до психології такого шукаючого молодого художника і зробити логічний висновок від минувшини до нової сучасності.
Насамперед, з повною ясністю доводилося визнати, що «північо-східна гірська верховина» в малярстві ніякої ролі не грала і для малярства була
нічим. Тут не лише не було художнього руху, але й цілісного життя. Тут проходили художники і часом жили, та тут була просто територія, звідки виходили в
пошуках художнього знання і куди зрідка заходили
художники, що заробляли малюванням ікон.
Декілька тут намальованих випадкових краєвидів були властиво тими «красними краєвидами»,
котрі, можливо, й викликали почуття здивування у
глядача, але не показували ані характерності, ані
тим більше душу Підкарпаття. Що стосується декотрих замальовок побутової обстановки і місцевих типів, то все це повною мірою підпадало під
поняття «геоетнографічних цікавинок», а часом нагадувало також ідилічний жанр, що солодкувато
оповідає про працьовитих і щасливих «пейзанів»
(селян). Декотрі художники, як наприклад Андор
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Новак, на підкарпатському «об’єкті» пробували нову манеру, але при цьому зовсім не замислювалися
над особливою підкарпатською темою. Про церковне мистецтво ми вже говорили – воно було цілковитою італійщиною, принесеною з другої або навіть з третьої руки. Про який-небудь підкарпатський іконопис, так само, як і про можливість залучення до цього народно-руського мистецтва навіть
не ставили питання. Більше того, там, де примітивний «богомаз» допускав дещо місцевого в обстановці або в типажі, це заперечувалося як не мистецьке. Не дивно, що старші оригінальніші ікони лежали запорошені під стріхами або в скринях з церковною білизною.
Ясна річ, неможливо було приєднатися до цього
старого художнього Підкарпаття чи видумати
якусь еволюцію від нього. Коли ставилося питання
про майбутність, то тут, крім художньо-ідеологічних аргументів, домішувалися також політичні аргументи. «Північно-східна гірська область» була
мирними договорами відірвана від Угорщини і як
«автономна Підкарпатська Русь» приєднана до Чехословацької республіки. Хоч яким втішним був
для русина цей «автономний» потенціал, треба було визнати, що, хоч бідне і принагідне, художне
життя області прилучалося до художнього життя
через Будапешт і Відень, котрі тепер опинилися
поза державними кордонами. Найпростіше було би
прилучитися до Праги, так би мовити, пристосуватися до нового осередку, але в художньому плані
це виявилося не тільки не новим, а стало просто
продовженням старого провінційного перехідного
становища без власної форми, без власного життя.
Якщо для Підкарпаття визнається політична автономія, то чому воно не могло би почати будувати
нове життя, в нових обставинах у плані художньої
автономії? Шукаючи відповіді на це питання, зачинателі нового напряму в підкарпатському мистецтві Бокшай і Ерделі прийшли поступово до ідеї «підкарпатського Барбізона».
Як відомо, в 30-х роках минулого століття, коли
законодавчий в малярстві Парижа псевдокласицизм все ще множив свої варіанти, «фальшував сучасність по старих, бездушних взірцях» і нетерпимо ставився до всіх інакше думаючих, група художників на чолі з Теодором Руссо, Добіньї, Коро та іншими, пересилилася з столиці до Барбізона біля
Фонтенбло і проголосила це провінційне містечко
метрополією нового мистецтва: вони будуть творити, вступаючи до безпосередніх стосунків з природою. Цей революційний розрив зі столичною рутиною, перехід від чужих форм до примату власного розуміння світу і, зрештою, факт можливості завоювати зацікавленість художнього світу з провінції – все це якнайбільше відповідало ще не сформованим устремлінням молодих руських художників.
Ідея «підкарпатського Барбізона» мала для молодих руських художників ще один серйозний аргумент, що випливав з факту мадярської історії
мистецтва і певною мірою був пов’язаний також з
Підкарпаттям. Справа в тому, що в 1918 р. в Тячеві
помер один з визначних педагогів мистецтва і ре246

форматорів мадярського малярства – Шімон Голлоші. Будучи прихильником простонародної теми і
безпосереднього ліризма, Голлоші став засновником й ідеологом школи надьбанських художників,
котрі також довший час боролися зі столичною
традицією, поки, нарешті, в кінці ХІХ століття Будапешт не визнав заслуги і справи надьбанських революціонерів. В 1902 р. сам Голлоші приїжджає до
Тячева, де навколо нього групується багато місцевих
і приїжджих художників, що продовжували справу
оновлення малярства в дусі талановитого вчителя. В
1920 р., коли Бокшай і Ерделі задумали витворити
нові шляхи малярського мистецтва на Підкарпатті,
Тячево було приєднано до нової адміністративної області – «автономної» Підкарпатської Русі. Недавня
смерть Голлоші пригадала руським художникам зміст
його справи, яка за своїми фактами й ідеологією якнайбільше відповідала устремлінням руських художників: тут було і завоювання столиці з провінції, і перехід до простонародної теми, і безпосередній
ліризм, і нарешті, повага до нової манери.1
Справа художнього самовизначення Підкарпаття почалася вже в 1921 р., коли Бокшай і Ерделі упорядкували першу виставку картин у Мукачеві, об’єднавши всіх малярів, що існували на той час на Підкарпатті. Тут зібралися люди найрізніших манер і
напрямків: Віраґ, Іяс, Береґій, Ізай та інші. Скоро, однак, виявилося, що далеко не всі підкарпатські і
старші руські художники приняли справжню ідею
барбізонства як пошук нових шляхів у малярстві. У
щойно створеному і ще не узаконеному союзі почався розкол, внаслідок чого Бокшай і Ерделі залишилися самі. Натхненні ідеями йти вперед з передовим мистецтвом, шукати творчу оригінальність
у собі і з собою, вони – різні за духом і манерою – продовжують свою роботу самостійно. То самостійно,
то як експоненти, вони виставляють свої твори на
Підкарпатті, в Брно і Празі, за кордоном, і всюди їх
зустрічають з інтересом і зацікавленням, відмічають їх оригінальність, але часто вагаються при визначенні національності – русин був для зовнішнього світу чимось новим, і тому їх деколи вважали
то мадярськими, то словацькими художниками.
Лише через десять років після перших спроб
«відокремитися» «підкарпатський Барбізон» набув
сили, щоб почати свою організовану діяльність. У
1931 р. було організовано «Товариство діячів образотворчих мистецтв на Підкарпатській Русі в Ужгороді», яке також почало планомірно представляти на
членських виставках усе Підкарпаття, незалежно від
національності художників, але старанно оберігаючи
ідею служіння чистому мистецтву. Ці виставки викликали подив глядачів своїм сміливим і далеко не
провінційним устремлінням – увести підкарпатську
тему до нових форм мистецтва і найти спеціальну
фактуру в малярстві для оригінального світу Підкарпаття. Виставки зовсім не брали до уваги вимоги публіки, вони були перевіркою самих себе, своїх досягнень, винаходів, недоліків і зривів. Те, що малювало1
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ся на замовлення і могло здатися уступкою смакові
юрби, в більшості випадків навіть не потрапляло на
виставку. Експоненти скаржилися, що ті речі, які журі
в Ужгороді не прийняло на виставку, з успіхом проходили потім на виставки в Празі або Брно.
Склад «Товариства діячів образотворчих мистецтв на Підкарпатській Русі» був різнорідним.
Його ідеологічна основа була такою, що для старших художників, які дивилися на Підкарпаття, як
на провінцію, вона здавалася взагалі неприйнятною. Ці художники, числом біля половини десятка, не
належали до товариства. Його головою майже беззмінно й донині є А. Ерделі. Основне його ядро творять руські художники: О. Бокшай, А. Ерделі, В. Коцка, В. Дван-Шарпотокі, Ів. Ерделі, а трохи пізніше
вступили А. Борецький, А. Добош, Е. Контратович і
З. Шолтес. Про цих художників ми будемо говорити
детальніше, однак вже тепер треба зауважити, що
вони стали ядром не за національною – руською –
ознакою, а чисто за художньо-ідеологічними аргументами; вони всіми своїми силами, всім напруженням духу прийняли ідею – знайти душу і стиль
свого народу і краю. До них приєдналася група художників різних національностий (мадяри, чехи,
словаки, випадкові росіяни та євреї), але так само
проникнутих духом служіння чистому мистецтву.
Сюди належать: автор багатьох декоративно-імпресіоністичних натюрмортів Мілада БенешоваШпалова, пейзажист реалістичної манери і любитель фольклору Ладислав Кайґл († 1938), прихильник декоративної стилізації Йозеф Томашек, пейзажист і графік Бедржіх Ождіян, жанрист, що любить гуцульські фабули Єлен, реалістичний пейзажист Йозеф Заїчек і скульптори Йозеф Цупал1, Ніколай Осташкін і Ніколай Акатьєв. Більш-менш постійно виставляли свої роботи як члени або як експоненти: художник-декоратор Інна Ромберґ, імпресіоніст Розенберґ-Унґварій, Борис Ромберґ († 1935),
Йолана Шаркань, що успішно розпочала культ світлотіні, І. Березнай, Маргарита Блум-Ґотліб, В. Апаті-Абкарович, певний час надзвичайно плодовитий
Й. Келемен, який потім щез з підкарпатського горизонту, Е. Родова, К. Тішинський та інші. Всіх учасників виставок до 1938 р. налічувалося 38 осіб.
Робота «Товариства» і його основного руського
ядра була настільки успішною, що після нового приєднання Підкарпаття до Угорщини, якраз це, реорганізоване в «Союз підкарпатських художників»
ядро, створило основу для подальшої художньої
роботи на Підкарпатті. Творчі принципи не тільки
були дотримані, але ще більше підкреслені й поглиблені. До цього ядра нині приєдналися Федір Ф.
Манайло, як третій основоположник нового руського мистецтва, і молодий талановитий художник
Ю. Ендреді, живий, з легким сприйняттям імпресіоніст, з нахилом до графіки, щиро натхненний ідеєю
«підкарпатського Барбізона».
«Союз» в 1940 р. упорядкував першу виставку, а
в 1941 р. і на початку 1942 р. організував першу сталу
виставку картин, з 5-6 новими вернісажами на рік.
1
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На жаль, воєнне становище в Європі сьогодні порушило розвиток художнього життя всюди, в тому
числі й на Підкарпатті. Однак з певністю можна
сказати, що важкий час буде пережито з користю
для духа. Якраз в цей час укріпилися таланти молодих руських художників, до того ж ясніше виявилися також особисті манери.
Цікаво відмітити, що якщо в рамках чехословацького мистецтва Підкарпаття з його новим напрямом, з новими, повними змісту темами було протестом проти бездушного і чисто модного формалізму крайніх напрямків, то в рамках сучасного мадярського мистецтва те саме Підкарпаття є лише підтвердженням тих нових завдань, які були намічені
в творчості таких талановитих художників, як Янош
Васарі, Іштван Сеньї і Вільмош Аба-Новак.
ІІІ.
Відкриття багатств народного мистецтва.
Церкви, вишивки, різьба по дереву.
Народна ноша. Способи художнього
перетворення: натуралізм, реалізм,
імпресіонізм і експресіонізм
Французькі барбізонці не хотіли нічого іншого
ніж, говорячи словами «Марсельєзи», «відмовитися
від старого світу», «стрясти його порох з ніг», скинути окуляри епігонства, що утвердилося, і по-новому побачити старий світ. Старе вино влити до
нової посудини. Зовсім іншими були можливості
підкарпатських барбізонців; вони могли користуватися всіма старими і новими манерами малярської штуки, про якусь форму втілення вони не думали, зате перед ними відкрився багатющий новий
світ, невичерпний новий зміст, який потребував
для себе відповідної форми і манери, а пізніше – також створення нового стилю. Цим змістом було саме Підкарпаття, те саме, що жило впродовж століть, не викликаючи особливої художньої зацікавленості. На поміч художньому усвідомленню Підкарпаття, духу руської народності і підкарпатської
теми взагалі прийшли найнесподіваніші життєві
явища. Це не була ані політика, що дражнила автономією, ані штучно викликаний, квасний патріотизм. Це була туристика і наукові дослідження.
Підкарпаття після війни стало улюбленим місцем внутрішніх і зовнішніх туристів. Те, що було
тут з незапам’ятних часів, що жило століттями і чого ніхто не помічав, сьогодні набуло особливого
значення. Європейський туризм, не розбираючи
деталей, почав творити легенду про Підкарпаття.
Газети і спеціальна преса почала говорити про Підкарпаття, як про «нове Ельдорадо», як про «царство сплячої красуні», як про «первісний світ», котрий утримався в центрі Європи. Писалися статті про
примітивний народ, котрий в горах, що їх вважає за
«пупець світу», зберіг первісну, непорушену цивілізацію, красу і т. д., і т. п. Гори і долини, ліси і гірські потоки затримали тут сліди поганських вірувань, ім’я
Дай-бога, тугу повітрулі, яка, шукаючи коханого, обходить сімдесят сім полонин, ворожіння віщих людей, вандрування дводушних упирів і т. д., і т. п.
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Допомогла поглибленню теми про Підкарпаття
наука – етнографія і фольклористика, які вже в
перших повоєнних роках починали створювати систематичні знання про естетичне і до того ж своєрідне багатство краю.
У 1922 р. на Підкарпаття волею випадку прийшов відомий російський художній критик Сергій
К. Маковський. Він, копнувши народну цілину, відкрив золото: півтора року тривало збирання взірців народного образотворчого мистецтва, і в березні 1924 р. в Празі була влаштована велика виставка
– «Побут і мистецтво Підкарпатської Русі».1
Край, про який інакше не писали, як про соціально
і культурно відсталий, матеріально бідний і духовно
глухий, несподівано постав у такому живому, різнорідному і цільному багатстві художнього втілення,
що для багатьох це видалося подібним до пісні Оссіяна в фальшуванні сучасного Макферсона. Успіх був
таким великим, що незабаром вийшла капітальна
книга п’ятьма мовами, підготовлена С. К. Маковським:
«Народное искусство Подкарпатской Руси»2, яка
викликала, так би мовити, світовий інтерес і мала
значний вплив на присвоєння нового змісту руською
інтелігентською художньою творчістю.
Дерев’яні церковці, яких ніхто не помічав і які,
зберігши оригінальність будівлі і матеріалу, лише
за останні двісті років пережили варіанти цивілізованих стилів – готики, бароко і східновізантійських
базилік, тепер були досліджені і розділені на десятки форм і впливів, як існуючих, так і спеціально
придуманих. Старі, від старості запалі в землю храмики, які недавно гнили в негоді, тепер стали надзвичайною цінністю. Їх почали купувати за багато
тисяч, старанно розбирати, вивозити до культурних
земель, там в точності реставрувати, обновляти,
бальзамувати як предмети художньої вартості3.
1 Для виставки був виданий С. К. Маковським каталог
під заголовком: Katalog výstavy «Uměni a život Podkarpatské Rusi», Прага, 1924, в якому надруковано багато важливих статей, цитованих нами нижче (Каталог Прага,
1924). Під таким самим заголовком в 1928 р. в Ужгороді
видавав каталог К. Коханний-Горальчук, для виставки
«Сучасної культури» в Брно (Каталог – Ужгород, 1928).
Див. також Евг. Недзельський: Мистецтво Подк. Русі,
«Дні», Берлін-Прага, № 420, від 25.ІІІ.
2 Вид. «Пламя», текст 1-56 с. і до сотні кольорових і
тинтографічних таблиць. Книга вийшла одночасно російською, чеською, англійською, французькою і німецькою мовами.
3 Література про дерев’яні церкви на Підкарпатті особливо розрослася за останні два десятиліття. Особливо цікаві роботи Залозецького, Січинського, Зд. Вірта, хоча всі
ці дослідники архітектури до загального висновку не
приходять. А. С. Уваров. Архитектура первых деревянных
церквей на Руси. Труды ІІ. Археолог. съезда, Спб., 1876;
Игорь Грабарь. Історія русскаго искусства. – М., – Т. ІІ;
Николай Еленев. Деревянныя церкви на Подкарпатской
Руси. – Прага: Центральная Европа, 1930. № 10; Залозецький В. Найновіші типи дерев’яних церков / Підкарпатська Русь. – Ужгород, кн. 1; Щербаківський. Церкви на
Бойківщині. – Львів: Зап. Т-ва ім. Т. Шевченка, 1913; urst
Johann, Georg von Saxen. Ruthenische Holzkirchen, Monatshefte 1, Kunstwiessenschaft, 1915 р.; W. Mischkovsi. Holz-
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Окрему увагу викликала руська народна вишивка. Вона прикрашала сорочки, рушники, плахти,
скатерті, покривала; з хрестика переходила до прошви, до складних стіжкових одноколірних орнаментів. На невеликій території довелося встановити спочатку 14, а потім 16 основних районів поширення вишивки – залежно від манери шиття, від
зміни кольорів і форм. Стримана по орнаменту і
композиції в Ужку, вишивка досягала елегантної
симетричності і делікатності роботи в поєднанні
білого, синього і червоного в Нижніх Верецьких; у
Воловому вона переходить до однотонної і густо
барвистої, найчастіше багряно-червоної, шитої
складним стіжком – на чотири, шість, вісім і дванадцять «завий-хвостів»; в Рахові і Ясеню звичайна
біло-синьо-червона гама кольорів чергується з теплими і святочними південними фарбами – оранжевими, рудувато-червоними, коричневими, перерваними то чорними, то фіолетовими контурними відтінками. Можна собі уявити, якими різноманітними були лише самі хрестикові вишивки, якщо декоративних елементів налічували більше шістидесяти! Які незліченні варіанти поєднань дають всі ці
наївні, але кожний зі своєю назвою зразки – «на
ковбанчики», «на звіздочки», «на качки», «на очка»,
«на хрестики», «на кучері і ружки» і т. д., і т. д.1
А які покровці-килими з м’якої і тривкої овечої
вовни ткали і тчуть у Рахові або в Липецькому монастирі! Хто навчив ткачів вільно і стильно варіювати одні й ті ж орнаменти, поєднуючи з ними
вільний вибір кольорів, то крикливо-святкових, то
підпорядкованих своєрідній гамі – сіро-зелено-фіолетовій, що нагадує весну в горах.
У Марамороші – чудове різьбярство: тут і трикирій, і простий світич, і «царські врата» під бароко, і
господарські предмети з геометричним рисунком –
стільці, крісла, товкачі, боклаги, берилки, коновки,
скриньки і миси – все прикрашено різьбою. Вона проста, найчастіше в формі кіл-сонць та їх частин. Настільні хрести стали окремою темою для дослідників, всі вони – «восьмираменні», хоча недосвідчена
людина в кожному з них може нарахувати лише сім
кінців-рамен, бо восьмий лише необхідно припусkirchen in den Karpathen, Mitheil. d. centr. com. 1880, VI, V;
Michael Haas. Holzkirchen in Nordosten Ungarns u. Holzkirchen in Bisthtume Satmár, ibidem, 1866, B. XI; Florián Zapletal. Dřevěne chramy jihokarpatsých Rusinů, «Podk. Rus»,
Praha: Orbis, 1923, с. 117-121; V. Zalozieckij. Dřevěne církve
v Podk. Rusi, katalog – Praha, с. 55-70; Jiri Millantz: Dřevěna
architektura od Užoku do Jasiny, ibidem. – С. 71-76; V. Syčinskij. Dřevěne stavby v karpatské oblasti, Praha, 1940; Zd.
Wirth. Dřevěne církve Podk. Rusi. – Praha: Orbis, 1928.
1 Див.: С. К. Маковскій, op. cit.; Marie Tůmová. Národní
kroj Podk. Rusi Katalog. – Прага, 1924. – с. 25-54. Всеволод
Саханев. Карпаторусcкій народный орнаментъ. – Прага:
Центральная Европа, 1934. – № 5. – С. 312-318; Ф. Ф. Манайлов. Угро-русскій народный орнамент. – Ужгород:
Огоньки, 1940. – С. 40-44; його ж: О виставкі народного
художества у О. О. Василіянъ // Зоря–Hajnal. – УнгварУжгород, 1941. – чис. 1-2. – С. 177-180. Назви
примітивних орнаментів див. у Katalog – Ужгород, 1928. –
С. 18-19, 28, 36, 43, ect.
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кається. Частина їх – характерно-примітивна, з грубувато-реалістичною різьбою, але є й такі, де різьба доповнена інкрустацією «бісером».2
Ще більша характерність, ще більша різнорідність була відкрита в одязі. Верховинець носить
вишивану сорочку, заправлену в полотняні ґаті-ногавиці, або взимку – до повстяних чи вовняних ногавиць, причому ці ногавиці не можна ні зняти, ні
одягти, не роззувшись попередньо – такі вони
вузькі. Долинянин з Великого Бичкова носить сорочку, яка ледве прикриває йому груди – «до пупа», зате його ногавиці-холошні – кожна сара, як
добра сукня, а в поясі їх окружність досягає 3 і 4
метрів і стягується дрібними складками на шнурі;
про такі ногавиці Гоголь сказав, що вони – «ширші
ніж Чорне море». Ці ногавиці доходять до середини
литки і закінчуються рясками. У гуцулів ногавиці
нагадують рейтузи і заправляються до вовняних
панчох. Сукня дівки з Доманинець – стягнута в поясі, а складчастим шатром на тридцяти трьох оборках сягає колін, на ногах чіжми. Трохи вище, в Ужку
або в долині Хуста дівоча сукня вільними складками, без оборок, доходить майже до п’ят, тут носять
на ногах бочкори. А гуцулка замість сукні надіває
запаски – два куски вовняної багряної або рудуватої матерії, протканої пасмочками в ширину
жовтими, зеленими або золотими нитками; з боків
запаски сходяться, і через них видно довгу сорочку
з міцного полотна. Жіноча сорочка всюди відома
вишивкою, однак тут найменше можна встановити
якийсь загальний, закономірний звичай. Говорячи
образно, вишивка подорожує по всьому простору
сорочки, змінюється гама фарб, змінюються способи вишивання, не кажучи вже про варіанти орнаментальних поєднань. Особливо показові в цьому
відношенні рукави: нараменна вишивка вже в сусідньому селі переходить на опліччя, що багато прикрашає рукав від плеча аж до ліктя; в інших селах
рукав увесь планомірно вкритий окремо вишитими «ружками» або «звіздочками»; в третіх особливу увагу звертають на нарукавник-зап’ястя. Жінки
всюди носять ширинку або хустку, а коло Салдобоша ходять з солом’янкою на голові, тобто в солом'яному капелюсі з широчезними, на півметра,
краями. Ці солом’янки – не літня мода, їх надівають
також зимою, попередньо взявши на голову хустину. У верховинця поясок 2-3 см в ширину, часто його зовсім немає, бо ногавиці держаться на вузькому полотняному поясі, зашитому до «ґатей»; пояс
«черес» у гуцула з масивної, вишитої барвистим
шнуром, шкіри – так на півметра в ширину. Буквально, немає двох сіл на Підкарпатті, де б одежа
була подібна з ношею сусіднього села: що місто –
то норов, що село – то звичай.3
2 Див.: С. К. Маковскій, op. cit.; В. В. Саханев. Напрестольный деревянный крест из Мараморошской Верховины, 1667 р. // Карпаторусский сборникъ. – Ужгород:
Подк. Народопросвет. Союза, 1931. – С. 250-258.
3 У загальних рамках художнього перегляду народного мистецтва Підкарпаття див. у С. К. Маковського: «Народное искусство на Подк. Руси», а також: A. Kožmínová:

Усе тече, змінюється, дивує, ставить уважному
дослідникові і завдання, і загадки. Чи було це принесено з різних місць народом, що переселявся? Чи
була така різнорідність результатом зовнішніх
впливів протягом багатьох століть? Всі питання
будуть вирішувати етнографи та історики – художник приймає все це, як художню різнорідність, з
давніх-давен прийняте побутом, а тому – своє з незам’ятних часів, таке, що дуже давно з місцевої
моди перейшло в священний звичай.1
Якщо до цього додати незчисленну кількість пісень, що здебільшого так само течуть і варіюються,
як і вишивка, зазначити повір’я і забобони, що непомітно, але незмінно супроводжуть всяку господарську, всяку родинну або побутову подію, доходячи часто до містерії,2 можна собі уявити, якій
простір розкривається на Підкарпатті для маляра
взагалі, а зокрема для романтика, імпресіоніста або
експресіоніста, що шукає простоту і характерність
форм, фарб та задумок! А якщо взяти до уваги й те,
що все це, починаючи від забобонів та звичаїв і закінчуючи матеріалами одягу, постолів-бочкорів і
дерев’яним посудом, є продуктом домашньої роботи, домотканим і «рукомесельним», який простір
відкривається для ідейного і соціального малярства! Ось де лежить основа економічної автархії, над
якою останнім часом ломають голову досвідчені
народогосподарі і політики!
Ми на цьому зупинилися детальніше, щоб для
читача був ясним той складний процес, який перетворив пошуки нового в його художне формування. Побут, занедбаний століттями, був розказаний
словами, зведений до логічної системи. Для самих
синів народу здавалося неймовірним, що той самий
народ, бідність якого була постійною проблемою
для держави, народ, який часто кормився лише вівсяними ощипками і кукурудзяним хлібом, квасолею,
токаном-кулешою і овечим сиром, цей народ виховав у своєму побутовому житті художнє стремління, що дихає не лише болем, а й радістю, страстями
людськими, і може гордитися своєрідною і художньою різнорідністю свого життєвого устрою.
Ось за такого природного і народного художнього багатства доводилось руському художникові
шукати нову, в порівнянні з минувшиною, форму
Podkarpatská Rus. Život a práce lidu, po stránce kulturní,
hospodářské a národopisné, Praha, 1922; Всеволод Саханев. О национальном костюме в Карпатской Руси, «Центральная Европа», 1932, № 1. – С. 22-31; його ж: Национальный костюмъ у карпатороссовъ // Русскій Народный Голосъ. – Ужгород, 1934. – № 18, 19 і 20.
1
Порівняння дослідження руської ноші й народного
мистецтва, що до теперішнього часу не дали кінцевих
результатів, взагалі підтверджують формулу, запропоновану нами на основі історичних даних: русини за Карпати прийшли різночасово, різноплеменно і різностаново.
Див. Євгеній Недзельскій. Очерк карпаторусской літературы, изд. Подк. Народопросветительного Союза, Ужгород, 1932. – С. 23.
2
Про це детально сказано в книзі Є. Недзельського
«Угрорусскій театр». – Ужгород: изд. друзей и меценатов
Угрорусскаго Національнаго Театра, 1941. – С. 8-24.
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та ідею, щоб не впасти в провінціалізм. Небезпека
була в тому, що, взявши за основу народну творчість, можна було перейти до непотрібного етнографізму, давати «мальовничу етнографію», поверхово цікавлячись «чистою душею народу», легко
можна було дійти до етнографічного сентименталізму в дусі пасторалі; при існуванні псевдоісторичних традицій у русинів дуже легко було витворити культ псевдоісторичної теми з усією зовнішньою театральністю і внутрішньою бідністю. Однак всі ці небезпеки були оминуті, бо «підкарпатські барбізонці» ставили і вирішували проблему
мистецтва, а не національне питання. Подібно до
того, як у 1891 р. француз Поль Ґоґен, бажаючи порятуватись від ненависної рутини, прагнучи набути нової манери, втік від цивілізації на острови
Таїті, щоб там, у примітивного народу, в примітивних природних умовах, навчитися безпосередньому
сприйняттю життя, в 1921 р., тобто тридцять літ
потому, руські художники-новатори Бокшай і,
особливо, Ерделі постановили, що їм не треба нікуди втікати і подорожувати – їх примітив був на місці, і його треба було безпосередньо побачити й
осягнути в усій глибині і так само безпосередньо
зобразити. Старші художники, малюючи «геоетнографічні прикметності», давали зовнішність, а не
дух і матеріал прикметних речей, що потребувало
нової манери, а пізніше й нового, своєрідного стилю. Реалістичний етнографізм – пережиток; сучасний художник, хоч як він би дивився на народний
примітив, не може його копіювати, він повинен робити поправку на ті сучасні почуття та ідеї, якими
живе його, художника, душа. Ці імпресіоністичні, а
потім і експресіоністичні мотиви привели до того,
що, якщо й можна говорити про певну дозу етнографізму в художників Підкарпаття, то він, як дешевий і зовнішній ефект, є більш властивий не
руським художникам, а гастролерам, що приїжджають помалювати на місяць. Руські художники шукали і нарешті знайшли свій стиль, в той час, як випадкові гастролери просто стилізували підкарпатський примітив за своїм шаблоном, через що вбивали душу природи, людей і речей.
У такий спосіб, поставивши завдання усунути
художній провінціалізм, з провінції проголошувати
слово художності, «підкарпатські барбізонці», навіть і при існуванні руського народного «примітиву» в мистецтві, не замкнули його в рамки вузької
народності, а запропонували його всім як «нове
Таїті». Перед тим, як перейти до характеристики
засновників нового руського мистецтва, треба зробити ще один загальний відступ. Оскільки ми маємо на думці читача – не вузького спеціаліста в малярстві, нам доведеться дати схему тих численних
«ізмів» – манер та напрямів, до яких, хочеш не хочеш, доведеться звертатися.
Не треба думати, що різні школи і манери дають
нам лише зовнішню форму втілення видимого світу і що один художник легко може користатися будьякою манерою, не втрачаючи при цьому свого Я.
Школа і манера є в своїй глибокій сутності не відповіддю на питання – як можна втілювати світ? –
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але відповіддю на проблему: чим художник є в світі, яка суть його цілі і можливості. Кожна школа –
це філософська система, цілісний погляд на світ,
продиктований всією складністю умов епохи. Тлумачити зміст шкіл в усій їх повноті часового змісту
– є завданням філософії мистецтва, ми ж зупинимось
лише над тими, так би мовити «алгебраїчними»,
позбавленими змісту, формулами малярства, які є
характерними для нашого періоду дослідження.
Натуралістична школа взагалі і, зокрема, художня вважає, що людина, а особливо художник, може
осягнути, відбити і навіть зобразити світ в цілій
його детальній повноті, і чим точніше художник
пізнає і зображує світ або його частини в деталях,
тим він ближче до правди. Художник-реаліст відмовляється від нескінченного деталізування, бо в
кінцевому результаті воно не має меж; зобразивши
ліс до останньої галузки, ми захочемо зобразити
його до останнього листка, а листок можна зобразити до останньої жилки, далі вникнути до його
мікроскопічної тканини і т. д.; художник-реаліст
вважає, що світ достатньо зображати в його точних
і характерних пропорціях, формах і рухах, маючи на
думці ціле, в даному випадку – ліс і його уявлення,
не подрібнюючи його на деталі – галузки, листки,
тканини, і тим самим, не втрачаючи ціле. Імпресіоніст уже сумнівається в існуванні поза нами видимих форм і вважає потрібним передавати поєднання фарб та гру світла; що і як живе поза нами, ми
не знаємо, нам відоме лише відбиття зовнішнього
в нас, в нашій душі і почуттях. Художник повинен в
точності, в усіх нюансах відчуття передати своє
особисте, суб’єктивне враження, і воно буде найвищою красою і правдою, оскільки ми наглядно відчуваємо лише світло, колір і повітря, їх повинні мати на думці також у малярській творчості. Експресіоніст робить ще один логічний крок далі: в світі
проходить якийсь процес, і тому, що я живу в цьому процесі, він відбивається і в мені в формі душевних і чуттєвих вражень, як продукт подразнення.
Людина – атом світового процесу, і світ так само
процесуально відбивається і в ній, як подразнення,
бродіння, неспокій в різних варіаціях; це й може бути
для художника одинокою темою. Одягти в наглядну
форму момент нашого душевного зворушення –
також є завданням художника експресіоніста. З того
випливає, що людина-художник одночасно є і «черв і
Бог», говорячи словами Державіна; з одного боку, він
– протоплазма, в якій відбивається світовий процес
– хаотичний і неосяжний в цілості і доступний
нашому розумінню лише в моментах, а з іншого –
художнику даються права Бога – повна свобода
виформувати цей момент так, щоб він був доступним для наглядного сприйняття іншими.
До цього часу судження експресіоністів спільні
для них всіх, але коли справа доходить до художньої сутності, до самого процесу формотворення,
тут з'явилось стільки течій і напрямів, поглядів і
манер, що детально розглядати їх не будемо, згадаємо лише найважливіші. Насамперед, якщо в світі не має нічого конкретного, крім мого особистого, суб’єктивного зворушення, що не належть біль-
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ше нікому, то для чого йому взагалі надавати форми? Треба повісити в рамі, або ліпше без неї, білий
екран (tabula rasa) або чорний екран (біблійна
тьма) – і кожний сам буде рефлектувати на нього
образ свого чергового збудження. Це – «нігілісти»,
«нічевоки», вони, як бачимо, егоїстичні, кожний є
художником сам для себе, всі – художники, а тоді
окремих професійних художників і не треба. Але
тут, говорячи по-марксистському, у художників заговорив «класовий егоїзм», бо вони були усунені, і
через «класовий егоїзм» проявився людський альтруїзм; людина за Арістотелем – «суспільна тварина», а тому мистецтво повинно служити ідеї співдружності і суспільності, тобто, художник є потрібним і він повинен сформувати свій момент по можливості в примітивній формі, щоб той був доступний натовпу, навіював глядачеві, викликав ту саму
реакцію, яку світовий процес викликав у художника. Все непотрібне, прикрашаюче могло б ускладнити і сфальшувати реакцію глядача. Уже примітивні народи зображували свої зворушення у формі рисунків, і від них треба вчитися. Тут можна зрозуміти інтерес експресіоністів до примітивних народів і примітивізму загалом. Але яку ж ціну для
людства має цей втілений момент? Момент є відбитком вічності; формуючи момент свого зворушення, художник дає людям можливість оглядати
першооснову світу, стикатися з вічністю! Усе питання полягає лише в тому – як і в чому сформувати його, в яких формах вилити? Не буде помилкою,
якщо ми скажемо, що немає двох художників-експресіоністів, які б згоджувалися до кінця відносно
форм втілення; тут протягом трьох десятків літ зацікавлення експресіонізмом з’явилося декілька десятків нових «ізмов», які ми не будемо розбирати,
бо всякий новий «ізм» є по суті комбінація, або варіація шістьох основних напрямів: 1) ірреалізм –
вирішує проблему втілення ритмом ліній; 2) ідеалізм – висуває культ художньої форми (кубізм, конструктивізм і т. д.); 3) натуралізм – пропонує композицію образів (імажинізм); 4) реалізм (сюрреалізм) висуває проблему руху; 5) ілюзіонізм – проблему простору і 6) імпресіонізм – проблему світла.
Як бачимо, почавши з заперечення натуралізму,
реалізму, імпресіонізму та інших, експресіонізм повертається до старого розбитого корита, але тут
треба пам’ятати, що мова йде не про спосіб сприйняття світу, а лише про манеру його втіленя. Наприклад, натураліст фотографічно копіював видиме, скажімо, ліс, і думав, що чим досконаліша і детальніша буде ця копія, тим ближче вона до поняття вічної красоти; натуралізм, як манера експресіонізму, дає право художнику на вільну композицію
предметів й істот, як деталей цілого, можливо, ніде
не існуючого, але ці деталі воліє зображати натуралістично і т. д. У художній практиці, однак, експресіонізм настільки переплітається з іншими напрямами і формами світорозуміння, що часто художник іншого напряму визнається за свого. Так
наприклад, поруч з правовірними експресіоністами Пікассо, Дереном і Браком називаються імена
Ґоґена, Ван-Ґоґа, Матісса, Сезанна та інших, які самі

себе зачисляли до імпресіоністів. І нарешті, не треба думати, що експресіонізм є тільки даниною моді, занепадом малярської штуки, виродженням, і т.
д. Як ми бачили, експресіонізм є філософським напрямом, він однаково обіймає всі штуки і по своїй
сутності дуже аналогічно з відносно недавніми
напрямами, не менш умовними і сюрреалістичними, як візантійська іконографія або готика, не
кажучи вже про мистецькі манери в Єгипті або
Асирії. Факти вказують, що експресіоністичне осягнення світу не позбавлене правди в тому сенсі, що
якщо ми признаємо модерне малярство за нездорове або занепадницьке явище, то тут вина не в художникові, а в тому загальнолюдському й світовому процесі, який художник лише відбиває.1
Осип Бокшай. З життєпису. Зарібки
військовополоненого. Душа природи в
краєвиді. Русин на іконі. «Тілесні» портрети.
Декоративний фігуралізм
Після цих попередніх відомостей перейдемо до
короткої характеристики засновників сучасної
руської образотворчості.2
І за віком, і за завоюванням суспільного значення, перше в часовому порядку місце належить Бокшаєві. Рід Бокшаїв походить з села Бокша в Земплині, звідки його представники переїхали до Саболча і Сатмару3. Йосиф Бокшай народився 2.ХІ.1891 в
Кобилецькій Поляні, де його батько був священиком. Також дід художника був греко-католицьким
священиком у Дравцях і багато родичів священикували, та водночас була в роді Бокшаїв і схильність до мистецтв. Батько художника сам добре малював, його сестра отримала музичну освіту, родич, о. Іван Бокшай, був композитором, а його брат
– вчителем малювання. Відчувши інтерес до малювання, правда, без спеціального навчання, Осип Бокшай, за його власним зізнанням, записався студентом до Академії мистецтв у Будапешті, маючи на
думці стати виключно професором малювання. Тут
він займався архітектурою і орнаментикою, викоПро цю «алгебру» сучасного малярства надрукував
досить обширну статтю др. Йосиф Рац: Угро-русское изобразительное искувсство, «Русское слово», Унгвар-Ужгород, 1942, № 26, 27, 28. Бажаючи легким, філософським
роздумом «пояснити характер сучасних напрямів руського малярства» доктор, однак, сам доходить висновку,
що «проблема тяжка, бо відчуваю, що предметно обʼяснити зародження художніх переживань – нелегко. Але це
не так і важливо. Важливішим вважаю те, що наші малярі
своїми роботами принесли багато слави нашій руській
культурі і в майбутньому чекаємо від них ще більше».
2
Крім вищенаведеного загального огляду руського
малярства, пізніше ми будемо посилатися на такі важливі
статті та відгуки про сучасних руських художників: Ерделі.
Карпаторусская живопись // Альманах О-ва Возрождение.
– Прага, 1936. – С. 48-54; Е. Недзельский. Наши художники
репрезентируют // Русская Правда. – Унгвар-Ужгород,
1939. – № 53 і 5.; його ж: Постоянная выставка подкарпатских художников // Русская Правда, 1940. – № 107 і 108.
3 Саболч – комітат в Угорщині; Сатмар – комітат Угорщини до 1919 р., нині в складі Румунії. – Ред.
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нував завдання, але з натури, з власної волі, нічого
не малював. Вже закінчуючи вищу школу, Бокшай
показав свої роботи знаменитому на той час Ігнатію Рошковичу, який порадив молодому чоловіку
не прагнути до вчительської праці, а продовжувати
вдосконалюватися у малярстві. Однак порада «одного професора» не змінила нічого в долі Бокшая,
тим більше, що в 1914 р. він був мобілізований, в
січні відправлений на фронт, а в кінці березня, біля
села Турка в Галичині, був полонений росіянами.
Спочатку він був засланий до Туркестану і там, в
Красноводську, щоб заробляти на себе, Бокшай
згадав про свою професію: пером, олівцем і аквареллю він почав малювати з природи. Пізніше Бокшая переводять на Україну і тут, поселившись у поміщика Н. Грабовського, в Куцевольці, він зажив
«по-панськи». Будучи людиною висококультурною,
Грабовський передав у розпорядження полоненого
вояка свою бібліотеку, а з Москви привіз йому олійні фарби. І Осип Осипович почав малювати перші
краєвиди – ліси і хати, а також портретні жанри
меншого розміру. Бачив він барвисті репродукції
російських художників, особливо Лєвітана і Рєпіна,
які залишили слід у формуванні його таланту. По
році, Бокшай вже у Верхньодніпровську, в дитячому притулку, де вчить дітей малюванню, розмальовує стіни притулку малюнками «нещасливої трагічної смерті – утіхи християнської», малює портрети і, між тим, першу пастель – «Вигляд на Дніпро». В 1918 р. він повертається до рідного краю і
отримує в Ужгороді посаду професора малювання,
спочатку в горожанській школі, а в 1919 р. – в гімназії, де продовжує службову діяльність і донині.
Що стосується художньої роботи, то вже в 1918 р.
Бокшай серйозно звернувся до краєвиду і натюрморту, малюючи спочатку пастеллю, а потім олією.
Майже десять літ Бокшай працював пастеллю, спочатку тому, що після війни тяжко було знайти відповідний матеріал для роботи олією, а потім – через захоплення. Техніка Бокшая в пастелі досягає
віртуозності, і лише пізніше він переходить на олію
і частково на темперу. Краєвид, жанр з народного
життя, натюрморт, фігурально-декоративні теми,
портрет, релігійні мотиви і церковне малярство –
це області малярської творчості художника. Крім
того, він є автором багатьох конструктивних і орнаментальних проектів – вівтарів, казательниць та
іконостасів. Для ознайомлення і вдосконалення
свого мистецтва Бокшай два рази подорожував до
Італії, Німеччини, Франції, Польщі та Югославії
(Далмації). Він брав участь в самостійних і колективних виставках у Празі, Брні, Братиславі, Ужгороді, Кошицях, Мукачеві і Міхаловцях. В останній
час він виставляється переважно в Будапешті, і виставляє краєвиди. Як ми вже говорили, Бокшай був
одним з організаторів «Товарства діячів образотворчих мистецтв на Підкарпатській Русі». Сьогодні він є членом художньої секції «Підкарпатського
общества наук», «Союзу мадярських художників» і
«Товариства Бенцур».
«Я думаю, що повинністю нас, художників, на
першому місці є виховати суспільство. Не стільки
словом, як, скоріше, добрим прикладом, тобто тво252

рити чесне і порядне мистецтво, як то робили старші майстри. Тому, як творити таке мистецтво, ми
повинні навчитися передовсім від старих майстрів», – так говорив Бокшай, за записами д-ра Затлоукала. Нам прийшлося не раз бесідувати з художником, і ось, він, визнаний майстер, що виріс на
Підкарпатті і переріс його – з якою легкістю він
сам відкриває, підказує, наводить відвідувача виставки або ательє, говорить про впливи, пережиті
ним, про взірці, що послужили йому: «це Тьєполо…
Франц Уде… Лєвітан… Дюрер… Рєпин… візантика».
Справді, треба беззавітно любити старих майстрів,
щоб гордитися тим, що від них він узяв дещо і потім
переробив на своє. І все-таки, хоч про які впливи
говорив вам Бокшай, ви пересвідчитесь, що сам він
художник самобутній і оригінальний. «Наш край дає
багато матеріалу для художнього опрацювання», –
говорить Бокшай, багато його він також опрацював,
але становлення «типового, особливого мистецтва
Підкарпаття» він вважає справою майбутнього. Треба глибоко розуміти суть національного мистецтва,
правдиво національного, щоб вважати себе причетним лише до його початкового етапу і не загордитися безсумнівним особистим успіхом.1
Первісною формою малярської творчості Бокшая є, безумовно, краєвид. Він проходить через
усю творчість художника. Улюблена тема краєвиду
– гори, долини, гірські річки, млини й хижі, дерев’яні церкви, синє гірське небо, здебільшого на просторі від Ужка до Ужгорода, в Ужанській долині, – і
все це найчастіше і з найбільшою радістю він малює під осінь, або восени чи на початку зими. Сам
Бокшай в «краєвидах» вважає себе імпресіоністом,
а от критики вагаються, – то примічають у нього
реалістичну схильність, то підкеслюють силу настрою – прикмету імпресіонізму. Хоч ким він є, але
факт той, що якраз Бокшай, який працював над
краєвидом і в інших краях (Росія, Далмація, Палермо), ввів природу рідного краю у мистецтво вже не
як щось «цікаве», а як художню самоцінність. Ми
думаємо, що в імпресіонізмі Бокшая визначну роль
грала також пастель, яка ніби призначена для передачі найніжніших настроїв; жіноча по духу, вона
була поглиблена і згущена до чоловічої сили і сміливості. Це відмічають багато критиків Бокшая, які
визнавали, що Бокшай у своїх етюдах малює «красоти свого краю». Це не треба розуміти так, що
Бокшай спеціально вибирає найкращі краєвиди
Підкарпаття і пропонує їх у ще більше прикрашеному вигляді. Як ми говорили вище, природа гористо-лісистого краю взагалі є мальовничою, характерною і різнорідною, так що не можна докоряти художнику, що він зображує лише гарне, а з іншого боку, багато в Бокшая краєвидів, які є для
Підкарпаття відносно бідні і навіть сірі (хижі під
першим снігом, млин, взагалі сільські краєвиди),
але якраз вони проникнуті більшою внутрішньою
красою, ніж золотиста феєрична осінь парків. Ужгородський замок, наприклад, Бокшай зобразив з
найбільш художньо-прозаїчного боку, але й цю
прозу у вигляді напіврозвалених староміських хиж1

Див.: dr. Jaroslav Zatloukal, op. cit. – 233-234.
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чин в долині він звів до загальної, художньої цілості. Все це є початком пошуків «душі природи»,
психологічної краси і значення малюнка.
Краєвид часто грає роль також у жанрових творах. Тут, однак, краще зробити невеликий відступ і
спочатку оглянути шляхи церковно-релігійного
малярства Бокшая. Тут він зробив переворот, хоч і
недостатньо до цього часу усвідомлений. Справа в
тому, що перед Бокшаєм іконописні майстри, не
виключаючи й І. Рошковича, користувалися майже
виключно банальними взірцями, найчастіше італійщиною у німецькій версії. Бокшай, що бачив ікони східної церкви, поставив собі за мету зберегти
візантійську форму містики, з’єднавши її з менш
умовними і більш життєвими фігуральними вирішеннями заходу. Для цієї мети, він, подорожуючи
Італією, спеціально їздить на Сицилію, в Палермо і
Монреад, щоб там на власні очі побачити взірці візантійської школи. Особливе враження на нього
справила «Капелла Палатина» в Палермо. Що стосується вирішення фігуральної проблеми, то тут
Бокшай є прихильником відомого фігураліста і
прибічника декоративності, легкого і могутнього
венеціанця Джованні Баттисти Тьєполо. Згадаймо,
що Тьєполо в багатьох своїх святково-парадних
творах прикрашав передній план піднятою або відкинутою оксамитовою завісою, тим самим підкреслюючи театральність своїх композицій. В церковній чи релігійно-ідейній творчості Бокшая ясно
розрізняються дві манери. Там, де Бокшай творить
легенду в дусі Фріца фон Уде, де він приводить до
Христа верховинський або долішнянський народ,
чи приводить Христа на Підкарпаття, він користується реалістичною манерою і при цьому не лише
не скриває, але й підкреслює святкову театральність самого сюжету-легенди. В цьому дусі намальовані ним «Проповідь на горі», «Христос у школі», «Поклін пастирів» та інші. Природа краєвиду,
обстановка школи, сама будова хліва – все це типово підкарпатське, народ і діти в мальовничих народних одежах, їх лиця передано реалістично, природність поз, також типово руських, ніде не порушено в інтересах декоративності. Там, де художник
виконує чисто іконописну тему, він поєднує портрет і обстановку, прийняту в візантійських взірцях,
з фігуральною декоративністю бароко. Тут особливо характерними є розписи казеїновою темперою і
олією каплиці учительської семінарії в Ужгороді, а
саме у зображеннях святих, нерозривно пов’язаних
зі східним обрядом (Кирил і Мефодій, Володимир і
Ольга та інші); далі – плафон в єпископській палаті,
що зображує воздвиження хреста Господнього, і
нарешті – св. Василій Великий з монахами в церкві
монастиря оо. Василіан в Ужгороді1. Тут повсюди
зображено суворо-задумливі обличчя, священичу
одежу, але двомірні складки, що умовно позначають динаміку рухів, вивільнені переходом до тримірності зображення. Ці, вивільнені в дусі західного взірця рухи зберігають, однак, характер, властивий східноцерковному поняттю: характер рухів могутній, але важкий, в порівнянні з легкістю й еле1 За радянської влади в 1960-х церкву перетворили
на аудиторію, стінопис Бокшая знищили. – Ред.

гантністю бароко. Нарешті там, де зображуються
загальнохристиянські сюжети, не пов’язані спеціально зі східним обрядом, Бокшай дає варіанти
композиції в дусі декоративності Тьєполо, обмежуючись чисто формальними поправками, які вимагає східний обряд.1
Церковне малярство Бокшая прикрашає сьогодні багато храмів Підкарпаття: крім вищенаведених
храмів, його образи знайдемо в церквах у Великому Руськові (Новий Русков?), Матьовцях, Чічаровцях (Словаччина), Великих Ґеївцях (римо-католицький костел), Малоберезнянському монастирі;
вівтарні образи і вівтарі за його проектами – в Сасові, Йоврі2, Великих Селменцях. Сьогодні Бокшай
працює для новозбудованої церкви в Доробратові.
Фрескові малюнки склепінь, плафонів і стін також
є переходом від західних ремесельних шаблонів до
візантійських варіантів.
У жанрових речах Бокшая ми також знаходимо
подвійність манери. «Зимовий танець», «Колядники», пасхальний звичай «Поливання» – всі вони є
актами сільського життя з певним театральним
елементом; тому, якщо ми й помічаємо в них театральність, то це треба приписувати сюжету. Але намальовані вони реалістично: обличчя характерні, в
жестах і рухах – то природна безпосередність, то
незграбність. У танці Бокшай знаменито підмітив
особливість місцевого танцювального жесту – танцюристи в нього нахилені трохи вперед. Свого часу
це викликало непорозуміння, бо за прийнятим
шаблоном і внаслідок традиції грецького, вакхічного танцю, положення корпусу звикли зображувати нахиленим від пояса назад. А вся річ в тому, що
жест танцю пов’язаний з кроєм одягу, а крім того
танцюють на снігу. Сіряк, бочкори і сніг означали
жест руського танцю. Ще реалістичніше намальований образ «Біля ткацького верстата» – це взагалі
найкраща річ Бокшая. Однак, коли йдеться про монументальний малюнок, що має декоративне значення, театральність Тьєполо і тут перемагає реалістичну правду. В цьому відношенні характерна
темпера «Бокори»3 в фойє кіна «Уранія»4 (в будинку Подк. общ. наук). Гуцули в барвистому народному одязі, серед природи, що дихає силою і свободою, по бурхливій воді гірської річки сплавляють
деревину. Підкреслена широта жесту, спрощена до
світлотіні барвистість, густі ліси і горді скали – все
це звучить символом рідної стихії.
Декоративними є всі натюрморти Бокшая. Звичайно це лакована поверхня стола, барвиста хустина або вишивка, квіти. Компоноване для прикрашення і само по собі гарне не вимагає нічого іншого, крім реальної передачі.
І нарешті, портрет. Якщо порівняємо портретиікони Бокшая з його декотрими світськими портретами і портретними етюдами в його робітні, то
1 Судження, зі своєрідним підходом, про «західні» і
«східні» елементи в руському іконописі і, зокрема, у Бокшая, надрукував Racz Jozsef: «Зоря-Hajnal», Унгвар-Ужгород, 1942, чис. – 1-2. – С. 43-57.
2 Нині Сторожниця. – Ред.
3 Очевидно, «Бокораші» . – Ред.
4 Тепер – будинок товариства «Просвіта». – Ред.
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здається, що і Мати Божа, й Іоанн Златоуст, і Василь Великий і багато інших святих, особливо – пов’язаних зі східним обрядом, – все це спонукало художника до пошуку облич, щоб потім їх подати в
формі іконописних ликів. Треба визнати, що Бокшай дуже чутливий і майстерно знаходить відповідність ідеальним вимогам в «тілесних лицях». Як
портретист, Бокшай прагне з усією доступною художньою реальністю, нічого не прикрашаючи і не
підкреслюючи, передати «тілесний лик», бо він є
відображенням духовних прикмет людини; це не
маска, яку можна надіти і зняти, це природна відповідність. От чому всі портрети Бокшая, починаючи від зображень верховинських «бачі» і закінчуючи ликами святих, такі живі, такі особисті, такі
теплі за своєю інтимністю.
Як бачимо, встановити напрям Бокшая не так
просто, як це роблять декотрі критики, а часом, і
він сам, називаючи себе «імпресіоністом». Але шлях,
пророблений художником, теми, обрані і наглядно
ним опрацьовані, ведуть нас і приводять до однієї,
очевидної мети. Кожний уступ його творчості закінчений і досліджений, епілог його творчої роботи замикається сам собою, логічно – тут на землі,
без загадок. Зокрема, Бокшай поставив у всій широті, рідну йому, а через це і нам, підкарпатську тему, вона для нього не «туристична прогулянка», а
сутність, зміст. Щоб у всій широті й глибині розгорнути її – потрібні покоління, про це говорить сам
художник, заповідаючи молодим художникам не
залишати рідну землю і в повній художній красі
виявити душу русина. Те, що це «виявлення» він
пропонував не в дусі провінціал-патріотизму, а як
проблему мистецтва, що служить усьому людству,
ще раз доводить глибоке розуміння Бокшаєм художніх задач і відповідальності художника не лише
за теперішнє і своє, а також за майбутнє і народне.
Адальберт Ерделі. Трибун нового малярства.
Портрети – «моральні двійники». Значення пози
і жесту в жанрі. Нове оформлення краєвиду.
Безконечно вперед!
Бокшай і Ерделі… У житті сучасного малярства
на Підкарпатті ці два імені нерозривно пов’язані
одне з одним, як імена однієї фірми «Сміт і Вессон».
Правда, Бокшай і Ерделі – це також фірма нового
руського мистецтва. Одночасно і разом вони почали збирати старших колег, разом організували суботньо-недільну школу малярства в Ужгороді, разом наставляли і будили до життя нове покоління
малярів, разом здобувають вони славу рідному
краю, і все-таки, як мало спільного в їх творчій сутності! Бокшай, взявши нову манеру, нерозривно
пов’язав себе з мистецтвом минувшини, провірив
своє досягнення і укріпив його. Світ Бокшая – лежить назовні, як об’єкт; чим глибший і більш замислений художник, тим ніжніше і досконаліше
розуміє він правду світу, переломлену через призму душі і почуття художника. Дорога Бокшая логічна і закінчена. Не так легко, однак, зважити результати творчості Ерделі, а тим більше, наперед вгадати його епілог!
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Адальберт Ерделі народився в Климовиці1 в
1891 році. Предки його з родини Гриць були типовими представниками руської сільської верстви, і
на них часто посилається художник, для виправдання свого культивування сільської теми. Художні здібності Ерделі проявив ще в гімназії, звідки перейшов до академії мистецтв в Будапешті (19111916), де особливо впливав на нього проф. Кароль
Ференці. Закінчивши академію під час війни, Ерделі ледве дочекався її кінця, щоб продовжити освіту.
Як вчитель малювання, він до 1932 р. більше сам
вчиться, ніж викладає. В 1922-1926 роках він
перебуває в Мюнхені, в 1927 р. їздить до Італії,
потім до Польщі, Швейцарії і Відня, а в 1929-1932 р.
він досягає межі своїх бажань – Парижа, де вдосконалюється в мистецтві нових малярських напрямів, перебуваючи в художній колонії Ґаржілес,
на Єлісейськіх полях2. Звідти він відвідав Брюссель.
Всюди він виставляє свої твори і користується
увагою. У 19293 році Ерделі і Бокшай домоглися заснування публічної школи малювання в Ужгороді, і
звідти почався систематичний вплив Ерделі на
молоде покоління. Ціле покоління руської художньої молоді, з якого декілька осіб вже самі закінчили спеціальну освіту, без огляду на свої напрямки, одноголосно стверджує, що пробудив в ньому
художне стремління і зворушення Ерделі. У 1931 р.
Ерделі був обраний першим, а потім майже
беззмінним головою «Товариства діячів образотворчих мистецтв на Підкарпатській Русі». Тут він
був не лише організуючим, але також постійно збуджуючим фактором. Він доводить вимоги комісії
журі чергових виставок до надзвичайної строгості,
він абсолютно не хоче рахуватися з смаком провінційної публіки, на вернісажах він виступає як трибун нового мистецтва, пристрасно і рішуче, настільки, що декотрі його статті, що засуджують суспільний художній застій, взагалі не могли бути
опубліковані. Нове мистецтво для Ерделі є аксіомою і, як аксіому, він і проголошує шляхи нової малярської творчості: «В кожній країні мистецтво має
своїх особистостей, що направляють, показують
дорогу і ведуть за собою нове покоління. В Парижі,
де твориться світовий напрям, веде лише п’ятьшість осіб. Представником фігурального утрирування є Ван-Донґен, розмаху – Вламінк, вібруючої
барвистості – Дюффі, ніжно-блідих відблисків сірого – Утрілло, синтетичної рівноваги сіро-бурих тонів – Модільяні, сили ліній – Фуджіта, типового нового класицизму, або неокласицизму – Дерен. Цей
художній напрям захопив майже ціле покоління,
але кульмінаційною точкою магічної художності є
Сезанн. Нинішнім нашим направляючим вогнищем
є Аба-Новак і Сеньї». Бокшай звертав увагу молоді
на старих майстрів, Ерделі про них не згадує. Це
зовсім не значить, що в легковірному фанатизмі
він їх – по-футуристичному – «скидає з терез сучасності». Двадцять літ науки самого Ерделі, при його
1 У тексті помилково вказано Кленова. – Ред.
2 Помилка автора. Село Ґаржілес розташоване в департаменті Ендр в центрі Франції. – Ред.
3 Публічну школу було засновано 1927 р. – Ред.
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здібностях сприймати і засвоювати, є запорукою
того, що він не проти школи минулого, однак він
не може погодитись з тим, щоб малярство не рухалося уперед, якщо життя світу є постійним рухом, переміною і породженням нового!
«В моїй художній творчості, – заявляє Ерделі, –
відбивається вся сутність мого буття. Постійний
неспокій, вічне зворушення, і я хочу це виразити в
творчості. Спосіб і гармонія висловлювань змінюються. Змінюється все навколо мене, тому змінююся і я. Саме себе я хочу знайти в цьому постійному
бродінні й неспокої. Вірю, що я сам є об’єктом того,
що твориться в природі і в людстві. Я постійно шукаю завжди нову перспективу і новий дух. Ці глибокі внутрішні цілі і складні душевні стани я хотів
би схопити, художньо зрозуміти, оформити і спростити. Тому я малим хочу передати багато» (Jaroslav Zatloukal). Щоб зберегти об’єктивність в нашому судженні про Ерделі і його творчість, наведемо
цитати двох особливо уважних до нього і фахових
критиків. Ось, що писав в 1935 р. Ст. Ілек: «Проф.
Адальберт Ерделі ширить неспокій художнього духу в своєму постійному пошуку. Тільки за той час,
що я його знаю, він приблизно три рази змінювався. Це значить, що сама природа і сутність цього художника змінюється, змінюється разом з багатоманітністю, яку він осягає навколо себе і яку вирішує… Ерделі ми добре знаємо, критики про нього
писали і в нас, і за кордоном, і я вважаю своїм обов’язком звернути увагу лише на те, що він насправді є байронівсько-манфредівським «Spirit of the
chainless mind», вічно шукаючим духом, і вочевидь,
правдивою метою художника є шукати і творити
до кінця життя» (Stanislav Ilek). На рік пізніше про
Ерделі писав Я. Затлоукал: «Експресіонізм знайшов
в Ерделі маляра величезних зображальних
можливостей. Горячкова боротьба за власну образотворчу мову відбивається в його картинах. У
кожному полотні можна помітити сліди пошуків
власних зображальних засобів. Творчість Ерделі
характеризує драматичність, а також різкий барвистий порив, в динаміці якого треба шукати пристрасне почуття художника» (Jaroslav Zatloukal).
Таким чином, філософічна основа творчості Ерделі полягає у вічному пошуку. Це не є безцільною
Сізифовою працею чи бігом білки в колесі, це є вічним, тобто не обмеженим людським життям, проникненням в глибину і в висоту, поступ людства до
недосяжного, до світла правди, яке від покоління
до покоління по-інакшому прояснюється. Людину
пошуку, провидця правди, нічого не задовольняє,
бо він є пересвідчений, що в просторах майбуття
таїться «нове обличчя» ще досконалішого й
правдивішого. Звідси випливає те трагічне і манфредівське в творчості руського художника. Не
треба, однак, думати, що постійна невдоволеність
досягнутим і бажання нового необхідно пов’язане з
похмурими темами і тонами, з розчарованістю і песимізмом! Пошуки переповнено вірою, розчарований не шукає. Трагедія творчості – ще не є трагедією життя.
Життя, свіжість, сміливість, широта дихає з усіх
творів Ерделі, чи є це краєвид, наповнений сонцем

і повітрям, чи замальовка зеленим кольором білого
коня, худого, замученого тим самим життям. Ерделі не таїться, що він найбільше любить природу і
народ, і нічого дивного, що через них він оформляє
свої зворушення. Як проходить це оформлення,
найлегше можна пояснити на портретах художника. «У портретах я слідкую, щоб через композицію був виявлений характер. Характер я виявляю
простотою кольорів. До цього часу я портретував
усіх визначних осіб Підкарпаття. Багато осіб в Парижі, Празі, Мюнхені» – говорить Ерделі. У нього
справді з’явилася репутація «придворного портретиста» Підкарпаття. Усі портрети Ерделі – репрезентативні, незалежно від того, хто був його моделлю, – визначна особа чи проста людина. Ця репрезентативність, яка приваблювала до художника
клієнтів, полягала не в штучності й багатстві аксесуарів і обстановки, а в оригінальному вирішенні
чисто психологічної проблеми. На відміну від
реалістичного портрета з його «тілесною» сутністю, експресіоніст намагається передати духовне
обличчя кожного. Щоб його виявити, треба з портретного простору видалити все принагідне, непотрібне, що відволікає увагу. Характерна поза і жест
– ось уся обстановка, що характеризує духовне обличчя кожного. Лиця у Ерделі пластично модельовані: вони також мають свій жест, свою позу, те, що
звикли називати «характерними рисами обличчя».
З цього випливає, що нехарактерні риси обличчя,
випадкові складки і зморшки – все це мусить бути
зняте і видалене. Портрет Ерделі є оголеною духовною сутністю моделі, а наскільки художник цю
сутність встановлює за особистим враженням, настільки портрет Ерделі є «моральним двійником»
моделі. Треба віддати належне нашому художнику,
при оголенні духовної сутності, при вловлюванні
художнього
обличчя
портретованого,
він
безпощадний. Він пристрасний, бо малює своє враження. Тому глядачеві здається, що в кожному
портреті Ерделі є дещо підкреслене: десь – капризна
поза, десь – неприродно жорстока гримаса, десь –
пещеність тіла, десь – самозадоволена нікчемність,
десь різка прямота або смиренність. Про Ерделі,
між іншим, кажуть, що він, малюючи портрет, дещо
омолоджує модель. Це судження було викликано
звичкою до портрета «тілесного», натуралістичного, де художник старається вхопити кожну зморшку,
як у «Портреті Доріяна Ґрея» Оскара Уайльда –
кожна нова зморшка відбиває нову рану, новий рубець душі. Згадаймо, однак, що коли фотограф нам
дасть неретушований знімок, де найточніше відбиті всі наші морщини, – ми протестуємо. Чому?
Через ту саму звичку до ідеалізації і в фотографії.
У портретних обличчях народу, шляхом такого
ж самого оголення внутрішньої сутності, Ерделі
досягає надзвичайного ефекту. В них, малюючи
«морального двійника», художник ніби оголив характер народу, але вже не як сторонній суддя, а як
спільник. Глибока задумливість, чутливість, постійна настороженість, простота і благородність
жесту – ось душа народу.
Краєвид у розумінні Ерделі – є портретом природи. І тут він видаляє з твору все несуттєве, шукає
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свою форму для свого лісу, для своїх гір. Якщо сади
Версаля, дерева Булоні і гори Бретані у французьких експресіоністів отримали особливі форми вираження, то на таке ж саме право має претензію
природа Підкарпаття! Це раніше її малювали в чужій манері, тепер вона повноправна в мистецтві і
не потребує ніякого художнього посередництва.
Здійснюючи це право рідної природи на відповідне
їй оформлення в малярстві, Ерделі не раз досягав
успіху. Спочатку, це було то «під Сезана», то «під
Дерена». Ерделі послідовно випробовував на карпатському краєвиді пуентизм (пуантилізм), хвилясту лінію і, зрештою, розташування на площині,
режисерував постановку руської теми в рамках
краєвиду і жанру. Розкидував і компонував площини гір, формував відповідним чином лісні породи в
Карпатах, примусив ріки й потоки не лише відбивати фантастичні композиції берегів, але й бути то
теплими, то холодними; повітря в Ерделі завжди
має свою температуру. Нині Ерделі є визнаним
майстром свого краєвида, майстром своєї «географічної широти», яку він увів, як самодостатню, у
світ усього сучасного мистецтва. Краєвид у Ерделі,
при всій умовності його відтворення, не одноманітний – він змінюється, як змінюється все. В ньому художник, майстер світла й тіні, передав повноту своїх душевних змін. Уже не раз змінив він кольоровий спектр своєї палітри, то приходячи до колірного пуританства сірих барв, то віддаючись зелено-вогняному безумству, то вражаючи найніжнішою грою сірих відтінків, то атакуючи глядача обдуманою зухвалістю найкрикливіших барв! Обдумана зухвалість – у Ерделі все не тільки відчуте, а й
обдумане. Обдумана і та «легковажна легкість»,
якою бравує художник.
Жанру власне, у вузькому змісті слова, в Ерделі
немає, і він не типовий для нього. «Суд Париса» на
Верховині, або «Гуцульська ідилія» – це не більше,
ніж побіжна спроба зрівняти в правах руських селян з французькими та іншими «пейзанами» в рамках пасторалі. Жанр у Ерделі – це, скоріше, за типом – панно. Ми маємо на гадці його численні зображення людей в природі. Найчастішими є теми
купання і відпочинку. Обличчя у людей ледве намічені, зате нахили і положення голови, тулуба й кінцівок, їх пози і жест надзвичайно опукло і виразно
передають душевний стан. Інтелігенти в жанрових
творах – це багато капризу, бездіяльної нудьги, лінивої туги, інколи – рафінований еротизм, особиста насолода. Все це – акти життя, але це якесь життя без справи, без роботи, без якої неможливо жити. Там, де в природі виступає народ або народна
маса, нехай то буде при церкві в свято, або біля потоку за буденним полосканням білизни, або при
купанні коней – це все робоче життя, це – діло життя. Навіть недільні групи ви не назвете бездіяльними; це свято, а свято є відпочинком після робочого
дня. В жанрі Ерделі живуть два класи: один сповнений сумнівом і не завжди знає, що має робити, а
другий – творить життя. Ця подвійність у жанрових творах-панно Ерделі досі не завжди була підмічена, а між тим вона є сутністю при оцінці всієї роботи художника. Про нього звикли судити, як про
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носія чистої естетики. А він сам, між тим, до цієї
«чистої естетики» додав і значний елемент соціального змісту, а інколи – соціальної нетерпимості.
Бути руським художником і не намалювати
жодної ікони – це було б нонсенсом. Давніше Ерделі з замилуванням зображував у краєвидах своєрідну архітектуру дерев'яних церков. В 1941 р. його
душевне зворушення вилилося в двох іконах. В
обох – сюжет розп’ятого. Два гнівно стиснені кулаки і дві складені до молитви руки, прокляття і просьба, що здіймаються над землею. Розіп’ятий «за
гріхи світа» – голову й руки подано в трьох ракурсах – звивається на хресті, видячи, що діється на
землі. Другий образ: перспектива Карпат, ліси і
хмари перемішалися, зоря бореться з темрявою.
Розіп’ятий зірвав правицю з цвяха, забувши про
своє людське страждання і судорожно простягає її
до мук світу. І міцний доти хрест, після такого «переобтяження» мук здається тростиною і надламується. Звернути увагу на ці ікони пропонує виразно
сучасний художник.
Експресіоністи загалом схильні малювати «натюрморти». Немало їх має також Ерделі, вони –
портрети речей. Все те, що ми говорили про Ерделієві портрети живих осіб, треба перенести і на
«мертву природу». Найчастіше зворушений погляд
художника і в речах шукає їх характерні риси й кольори, передаючи загальне враження якомога
опукліше й просто, бо дух не потребує прикрашування. Але є в Ерделі «натюрморти», коли він малює речі, звернувши увагу, духовний зір всередину
себе, – і тоді зображення речей розпадаються на
променисті площини, – це речі, переломлені гранями кристалічного духу. Душа людини – потік: у
спокої він відбиває зовнішній світ, береги; збурений ззовні – він топить ясність, що відбивається в
його хвилях.
А тепер – загальна оцінка Ерделі.
Ерделі – наша гордість, він наш модерний художник – так кажуть вголос. А про себе або в колі
приятелів такого ж рівня: у Ерделі немає власної
теми, він все калічить, все французить, заплутався
у своїх пошуках… Не думайте, що така роздвоєність
– властивість лише наша, підкарпатська. Про Бетховена, Берліоза або Стравінського не кожен наважиться судити, кажуть, що для розуміння музики
потрібно підготовку, треба взагалі знати музику,
студіювати її і т. д. А ось коли публіка дивиться на
картину, то чогось вважає, що все відразу мусить
зрозуміти, – інакше для чого художник малює? Це
нерівне ставлення до творчості в мистецтві – не
підкарпатська особливість, це гріх всесвітнього міщанства, а з міщанством взагалі не треба рахуватися, бо якраз воно на Підкарпатті впродовж століть
не цінувало народного мистецтва і не бажало бачити його, і лиш протягом яких-небудь останніх двадцяти років вслід за «науковими дослідженнями»
почало визнавати талант простаків.
Тема у Ерделі – одна і постійна: художне оформлення світових зворушень, що відбиваються в душі
художника. Наскільки душа ззовні зворушена тисячами страстей, почуттів, думок, настільки мінливе
й різноманітне і їх художне оформлення. Через це
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Ерделі здається непостійним, звідси – вічні пошуки, зміна спектрів кольорів, характеру мазка і, нарешті, самого розуміння фактури речей. Все це –
явище загальне для всього експресіонізму. Але Ерделі, як художнику Підкарпаття, належить та заслуга, що, художньо вливаючи зворушення духа в
форми підкарпатського світу, він не знеособив їх
звичною манерою Парижа, а прагнув налаштувати
манеру на своє рідне, характерне, руське. У творчості Ерделі Підкарпаття взагалі вперше вводиться в
обіг образотворчого мистецтва як художньо своєрідний світ, а заслугою художника є те, що цю своєрідність він подав як духовно-естетичу сутність, а
не як підсолоджений націоналізм або зовнішньотеатральну етнографію. Якщо б не було Ерделі з
його «барбізонством», Підкарпаття довгий час залишалося б на задвірках мистецтва, і репрезентував би його той самий «геоетнографізм», хочби і в
новій формі. Якщо б не було Ерделі, не могли би ми
сьогодні говорити про свій неповторний руський
стиль, про який, як про майбутність, говорив свого
часу Бокшай. Це не значить, що цей стиль знайшов
Ерделі, він його й не шукав – замикатися в рамки
стилю протирічило б самому духу того, хто
знайшов своїм пензлем нерв світу! Однак він підняв мистецтво на таку естетичну висоту, звідки
молодше покоління уже більш рельєфно і не по
провінційному могло розрізняти контури свого народного духу. Як і в яку форму виллється подальша
творчість Ерделі – неможливо наперед угадати, бо
він в розквіті сил, однак значення його творчості
сформулювати не важко: він був тим ідейним керівником підкарпатського малярства, хто повів за
собою ціле молоде покоління.
VI.
Федір Манайло. Пошуки форми,
жеста і фактури. «Вівчарі». Магія сліпця.
Соціально-побутова тема. Від народного духу
до народного стилю. Дерев’яне царство.
Художник – поет Верховини
Довгий час третя рушійна сила сучасного руського малярства – Ф. Манайло стояв осторонь від
справи, розпочатої Бокшаєм і Ерделі. У той час, коли ще лише йшла організаційна робота «підкарпатського Барбізона», Манайло, людина зовсім післявоєнного складу, вже був «барбізонцем»-одинаком.
Він ішов до художньої мети своєю дорогою, глибоко в душі переживаючи періоди сумнівів і надій.
І внутрішня тема, і відрізнення характерного від
другорядного, і бажання послужити своєму світові,
і захоплення новими манерами – все це у Манайла
було спільне з Ерделі. Але різниця, можна сказати,
протиріччя було в натурах цих художників. Якщо
Ерделі є прибічником синтетичного мистецтва,
метода художнього узагальнення, то це зовсім не
означає, що він сам був синтетичною натурою. Не
дарма його творчості приписують «дух байронівсько-манфредівський», що все розкладає, аналітичний до розчарування в теперішності і спрямований, задля протилежності, до цілісності в май-

бутньому. Манайло – синтетик по натурі. Внутрішня тема у нього не шукає відповідних образів, вона
в ньому самому оформляється не лише у видимих,
а й в досяжних речах. Зіркість і зорова пам'ять у
Манайла – незвичайні! Він не шукає зовні характерного, він бачить його, бере його на дотик і
примушує глядача не лише бачити, але й осягнути
свої, як прості, так і найфантастичніші композиції.
Тема в душі Манайла досягає такого цілісного, реального, детально закінченого змісту, що в ньому
ніколи немає ані «порожніх місць», ані перевантажень. Якщо цю здатність приписати «дару Божому», то трудовою заслугою Манайла є пошуки тої
манери, тих способів і засобів, якими він з незвичайною простотою і виразністю оформляє породження свого духа і духа народного. Як Манайло
знайшов свою манеру, якими дорогами прийшов
він до свого світу образів, значною мірою пояснює
його художня біографія.
Федір Манайло народився в 1910 р., в селі Іванівцях, близько Мукачева. Сила сільського побуту і
кріпкий устрій народних настанов оточували його
в дитинстві. Бідний день народу скрашувався казкою, повір’ям, звичаями. Вже в повоєнних умовах
Манайло вступив до руської гімназії в Мукачеві,
звідки потім перейшов до Художньо-промислової
школи в Празі. Тут він закінчив трирічне загальне
навчання, а потім трирічні спеціальні – вищі – курси.
Особливих згадок школа в душі художника не залишила: як промислова школа, вона дала йому ремесельні знання, научила його сприймати матеріал, його властивості й особливості. За роки навчання Манайло захоплювався всім тим, що могла йому
дати післявоєнна Прага, тобто, починаючи від традиції славнозвісної «золотої» Праги, що здіймалася
протягом століть до готичних злетів і життєрадісного бароко, а в сучасності гостинно зустрічала виставки Пікассо і Брака. Манайло випробував себе в
сюрреалізмі, «без контура й без логіки», у французів «сьогодення» навчився композиції, припали йому до смаку краєвиди правдивих барбізонців. В той
час він працював мало – за наказом і на замовлення – для задоволення шкільних вимог і для продажу посередньому міщанинові. Спроби долучитися
до якого-небудь напряму скінчилися невдачею. У
Празі Манайло не знайшов себе, а мандри різними
напрямками прояснили йому два основні моменти:
«стопроцентне малярство – ірреальне» і «основою
малярського мистецтва повинна бути форма». Люблячи форму, Манайло й згадав про рідні Карпати.
Однак і після перших спроб удома йому довелося пережити муки сумнівів. Бродячи по Верховині,
він малював етюди з природи, відчував духовну
близькість рідного краєвиду і старався надати йому форму «душевно», не забуваючи одночасно помодерному шукати контраст і стиль. «Душевність»
не відкрила Манайлові нічого нового, і на своє невдоволення він помітив, що навколо нього утворилася порожнеча: в Празі він відстав від свого, але
до чужого не пристав, а дома покинув чуже заради
свого, але своє душевно подіяло, а до рук не давалося. Після роздумів художник, за його власним зізнанням, почав усе спочатку. Знову почав малюва257
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ти краєвиди і речі реалістично, але формував їх за
«руським відчуттям», слідкував за тим, щоби й
рухи захоплювали не за старим взірцем, а безпосередньо, «по-нашому». Лише тоді Манайло помітив,
що мало народитися «в нашому», але треба ще його
знайти й усвідомити. Тут і почалося осягнення і вишукування всього «нашого» і «по-нашому»: облич,
торсів, гір, вод, хиж, рук, ніг, вишивок, поз, рухів,
гунь і тканин, дерев… А коли все це було вивчено і
перепробувано, виявилося, що все воно має свою
душу в формі місцевих понять, звичаїв, переказів,
повір’їв і забобонів. А потім почалися зустрічі з вівчарями в салашах чи колибах, на полонинах, для
котрих вся культура – ніщо, бо діди і прадіди учили
про все інакше, по-своєму. Так з часом Манайлові
відкривається «своє» уже не лише у вигляді форм і
барв, але й у матеріалі і його якості, способі виробництва, в користі – бо без користі в народі нічого
не існує. Художник, «шукаючи себе», все це прийняв, увібрав у себе і знайшов для всього спосіб
втілення – як передати, щоб все було відповідне.
Лише тут пригодилося Манайлові багато з того, що
він вивчив, подорожуючи без цілі сучасними малярськими напрямами. Добре перестудіювавши неписану філософію народу, повну образів, він найбільш ірреальні поняття і теми викладає з такими
реально переконливими деталями і так осяжно в
своїй фактурі, що глядач починає вірити в їх реальне буття. Казка і життєва правда, символ і життєвий будень – все це так природно і заразом органічно
глибоко переплелося у фантазії художника, що глядач починав інакше бачити весь підкарпатський світ,
відчуваючи час від часу якийсь містичний елемент,
що переносив далеко за границі Карпат. Найголовнішим є те, що в творах Манайла недавно ще «бідний
простак русин», зображуваний, як «цікавинка», дивина, як сутність, що покірно приймає дари й удари
долі, – тепер у всій своїй силі, повноті і своєрідності
з’явився на виставках з цілим своїм «обийстям»,
витісняючи й затінюючи все інше.
Складно оповідати про Манайла на основі прийнятого формального розбору творів; краєвид і
портрет, натюрморт і жанр у нього так тісно переплітаються, що краще буде зупинитися на декотрих характерних для нього сюжетах. Свої речі Манайло малює темперою, олією і аквареллю.
Ось він, «Вівчар», той, що цілий рік перебуває на
гірських пасовищах, на полонині, лише на кілька
днів у році він спускається до населеної людьми
долини. Ось він, сильний і могутній, сидить у полотняній, запітнілій, вітрами сушеній сорочці з гунею на плечах. Простим і виразним мазком передана овеча шкура, ви відчуваєте її запах і теплоту. У
вівчаря – царствений спокій, стримана богатирська
сила, він – володар полонини. Ось другий вівчар –
верховинський. На ледь наміченому фоні, де вершини гір досягають неба, стоїть він, підкарпатський Геркулес, зігнувшись по-своєму, не по-французьки чи по-грецьки, щоб лівицею, від ліктя до зап’ястя, опертися на богатирську палицю. В його
правиці біле щеня вівчарського пса, а сам левової
могутності пес лежить тут же при ногах і з материнською ніжністю дивиться на щеня-сина. А ось
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третій вівчар – молодий гуцул. Ніч в лісистих горах, він стоїть при ватрі і знизу язик вогню лиже
його вогняно-фіолетовою світлотінню. Три вівчарі
– три манери, три форми, три кольорові схеми; перша річ мальована ніби реалістично, друга – ближе
до експресіонізму, третя – стилізована, та все це
лише деталі одного ясно вираженого підкарпатського стилю.
Візьмемо зображення руських жінок. Під полотняною сорочкою з багряною вишивкою наплічника
ви впізнаєте «рубенсівське» тіло матері-верховинки. Бюст через плече опоясаний вишиваною хустинкою, що підтримує, потопаюче в налитих молоком грудях, немовля. У матері намічене воле, що
часто зустрічається у гірських жителів, врівноважена поза дихає умильністю і своєрідною красою.
Нічого підкесленого, нічого навідного, ви дивитеся
і пересвідчуєтеся, що перед вами правдива верховинська маркіза. Друга мати – синтетично проста;
вона і підрісший син в полотняній одежі, скромно
вишитій на грудях; могутні руки – знак любові і
праці, притискають сина, а він відповідає на любов
і вже одягає, склавши пальчик до пальчика, на ніжки штани. Ця поза ніжок – як типова вона для нашого поняття послушності і пристойності і як протирічить вона будь-якій художній традиції! Від
свого руху Манайло йде до свого вибору, до своєї
характерності, до свого народного стилю. Його
творять не особи і речі, а пози, жести, рухи, які в
неживих предметів, пов’язані з їх матеріальною
якістю. Як надітий капелюх вівчаря, як пов’язана
хустка верховинської дівчини, які складки дає вона, – ось що передає душу народу. У цьому відношенні характерні «Довжанські жони», що стоять
нерухомо групою і лише якістю своєї народної ноші і тим, як вона лежить, показують правдиву душу
народної теми. Друга річ, «Танець на лузі», ту саму
внутрішню тему передає в русі. Ця річ, очевидно,
намальована в горах, трохи зверху; сильні ноги дівчат в обмотках і постолах, вихор барвистих суконь і
стрічок – рух дикої веселості. Як протирічить вона
звичайному в мистецтві, поняттю легкості і вибраності! Але якщо світ визнав за Жозефін Бакер право репрезентувати красу жеста у чорношкірих, він
повинен визнати і художне право своєрідного руху
верховинських дівчат. І в усьому цьому, як заявляє
сам художник, йому «хотілося виразити всю смиренну простоту нашого народу». Вдумливий і об’єктивний критик і сама художниця, Інна Ромберг, з
цього приводу пише так: «Це не поема про Верховину, це поема самої Верховини і її витворити міг
лише її син – люблячий, ніжний син. В ній чути звуки трембіти, звуки весільних пісень, похоронний
плач, запах глиняної підлоги убогої хижі, запах
скромного полонинського чабрецю, «genius loci»
Карпат вселився в неї».1
Ми вказували на враження природної величавості, яка пронизує всі малюнки й образи Манайла;
це свідчить про те, що художник дійсно зрозумів і
вміло оформив для нас, глядачів, «смиренну красо1 Інна Ромберг. Поэт Верховины – Ф. Манайлов // Русское слово. – Унгвар-Ужгород, 1942. – №№ 38-39.
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ту» народу. Художник нічого не приховав, ані недостатку, ані бідності, та все це він оповідає не як сторонній дослідник, а як учасник. Манайло – противник ідеологізму в малярстві, він не ставить в ньому
ані соціальних, ані національних питань, але вся
творчість Манайла – це і національна, і соціальна
поема. Розділи цієї поеми дають багатющий матеріал, що не лише захоплює душу, але й промовлює
до розуму будь-якого дослідника, а часом породжує відчуття містичного одкровення. Чого вартує
один з його натюрмортів – «Токан»! Миска – і в
мисці токан, кукурудзяна каша, часто єдина і, без
сумніву, улюблена страва русина. Кольори зведено
до надзвичайної простоти і фактурного рівня; цю
миску, ложку і токан глядач ніби досягає і сам пригощається. Велична поема убогості! А ось, розділи
про підкарпатське поле. З гірської вершини, з висоти художник зображує гірський краєвид: скали, переліски, а між ними вузенькі паски полів, передані
навіть не мазком, а архітектонікою мазка – мальовничість незвичайна! І через неї, через барвисті
платки гірських полів, зображених протиснутим
мазком, ви відчуваєте наглядний образ земельної
власності на Верховині, перед вами повстає проблема земельної реформи на десятки літ економічного приголомшення! А художник вам, як доповнення до цього краєвиду, дає малюнок епічного
жанру «Оранка в горах», де до примітивного дерев’яного плуга запряжені коза і цап. З усієї сили, аж
очі викотилися, тягнуть вони плуг на перевал, ззаду його штовхає догори жінка, а всіх їх тягне верховинський хлібороб, що йде спереду, майже лежить
на землі від напруження, а шию його обвиває величезний батіг. Хвилястим мазком намічені гори, неначе всі вони були зорані такою нелюдською роботою. Що може вродити на такій землі, де плуг може
підняти лише слабу верству землі? Наприклад, картопля. Манайло тут же подає таку мальовничу картинку – збирання картоплі на стрімкому гірському
полі. В жодному з цих малюнків-розділів єдиної поеми про Верховину ви не знайдете й сліду ідейної
скарги, альтруїстичного нарікання – навпаки, всі
вони дихають здоровою звичкою до роботи.
«Через реалістичну матерію, – пише І. Ромберг
про Манайла, – він відкриває нам таїну живої сутності, і в такий спосіб поема про Верховину перетворюється на загальнолюдську поему про живу
річ, про живих людей». Ці слова ілюстровані в художника десятками речей, що творять неначе коло
людського життя, від народження до смерті. Етнографія, народність, соціальний елемент – все це є
лише логічними висновками з живого життя. А Манайло дає саме життя, і в цьому є його художня перевага. Чи це чисто руський звичай – «Умивання
ніг невісти», або велична за своїм фігуральним виконанням «Свадьба», або «Танець гуцулів біля вогнища», що здається фантастичною з'явою, або «Процесія», що збилася у коло, ніби відгороджуючи натовп народу множеством хоругов, від загрози нечисті, або похорони в горах на санях, – все це глибоко національне за дотриманням стилю, форми,
манери малюнку і все це підносить суверенітет людини високо понад шкалою національних поділів.

Щоб зрозуміти спосіб психологічного трактування тем у Манайла, зупинимося на його «Сліпці».
Він іде голий, з накинутою на плечі гунею, вовна
якої майстерно передана кількома втиснутими
мазками пензля, шия у нього витягнута, бо слух насторожено; очі затінені капелюхом, але вони ніби
світять більмами, бо не видять; нижня частина обличчя освітлена сонцем, але сонця немає, воно зображено чорно-фіолетовим кругом, бо сонця він не
бачить; більше лініями ніж барвою намічено жаб'ячі ступні і пальці ніг – вони торкають, намацують
дорогу на землі; в лівій руці палиця, типово піднята, щоб намацувати перешкоди; палиця намічена
сміливим мазком, щезаючим на кінці – бо ослабляється її дотик; права рука, подовжена, з ледь видимою подовженою кистю, лежить на голові маленької дівчинки, що самовпевнено і безжурно ступає в
сірій пітьмі… Ви скажете, що це не художність, а наглядно зображена психологія сліпця. А хіба розп’яття – не таке саме зображення психології терпіння? Ніякий зміст не виключає художнього, якщо
воно майстерно перетворено на колір і форму. Манайло не хоче пропонувати тему описово, у формі
зовнішнього обрисування: про сліпця, про Верховину, як це пропонують реалісти або імпресіоністи; він
дає життя сліпця і життя Верховини, що й зв’язує
його з найглибшими представниками експресіонізму, що вимагають від художника духовного переродження, подібно до того, як художній театр вимагає переродження артиста. Звідси й те містичне, те
високе, яке глядач мимоволі відчуває при сприйманні деколи найреальніших сюжетів художника.
Ікон у Манайла немає, але якщо він їх намалює,
вони будуть чудовими! Це можна передбачити з
його речей з церковними сюжетами. Хто не малював підкарпатських дерев’яних церковок! Але Манайло і тут знайшов свій рух. Його церкви ростуть
догори, в висоту, з кам’яно-дерев'яного гористо-лісистого оточення, або як зліт народного духу, що
сповнив свою справу, осідають до землі, вростають
у землю, повзуть по гористій отчині, як гусениці.
Малюючи внутрішній вигляд сільських церков, Манайло всю свою увагу зосередив на житті і рухах
ладанно-порошаної атмосфери, яка грає в потоці
світла з вікна і за століття осідає чорно-бурою сажею на деревині стін і склепінь. Навіть зображуючи церковний натюрморт – ікону, вирізьблений
світильник, дерев'яний різьблений напрестольний
хрест, «восьмираменний» з сімома кінцями, – Манайло шукає у всьому застиглий рух – в кутках, віддаленнях, лініях і ракурсах, і «дерев'яний бог» звідусіль дивиться на вас – не одобряючи, не клянучи.
Про ці речі критика писала: «в них багато містичного трепету» або: «вони огорнуті містичним трепетом»; ми висуваємо третє формулювання: це у
нас містичний трепет, породжений спогляданням
так просто і так досяжно вловленої в художньому
переказі вічності.
Цікаво, що Манайло не малював своїх міст, і взагалі у нього не було всілякого урбанізму, типового
для французького експресіонізму. Недавно Манайло побував на фронті і звідти привіз замальовки
старих російських, але вже совецького типу, міст.
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«Це не географічне або архітектурне зображення
міст, ні, це їх правдива фізіономія», – говорить І.
Ромберг. Ми готові розширити це судження: це не
лише фізіономія міст, але й душа епохи, передана
сміливою фактурою. Тут є і білохмарний Миколаїв
на березі синьо-зеленого моря, і індустріалізований Кривий Ріг, і робітничий Дніпропетровськ… Це
змішання стилів, що борються між собою, будівельних матеріалів (дерево, цегла, залізобетон) і
століть: будучи різними, вони, витісняючи один
одного, один на одного опираються – хаос світоглядів, що породжує майбутнє.
Теми Манайла настільки повно оформлені, настільки сюжетні, повні змісту, що їх треба розбирати. Різнорідність художньої і композиційної манери така багата і так різнорідна, що вона не може
бути означена ніяким «ізмом». Творчий темперамент вимагає монументальної манери, а зміст для
нього щедро дає народний побут, починаючи від
дрібної і прозаїчної чутки і закінчуючи найчарівнішими казками. Поєднуючи бувальщину з небилицею, Манайло часто досягає ефекту, доступного,
можливо, лише Врубелеві. Більше того, як колись
Врубеля, при його культі форми і композиції, переслідувала «інтимна, національна нотка», котру
він старався «спіймати на полотні», так і Манайлові саме ця «нотка» допомогла «виразити смиренну
красу народної душі» в величавих образах, які є,
безсумнівно, цінним внеском до мистецтва взагалі.
Бокшай колись говорив: «Я вірю, що якщо вдасться
комусь з-поміж нас виявити в повній красі художнє
втілення і душу нашого русина, постане характерне – особливе мистецтво Підкарпаття». Як бачимо,
не довго довелося чекати. Манайлові руське малярство повинно бути вдячне за те, що в пошуках
народного стилю воно переступило два, звичайні в
такому разі, болітця: квасний національно-політичний патріотизм і мізерність боязкого міщанства. В цьому випадку Манайло був вірним послідовником першого критичного історика Підкарпаття –
О. Л. Петрова, який сміливо детронізував політичних псевдогероїв руського народу і на їх п'єдестал
підняв героїчний простий народ. Фантаст і філософ
Манайло, що черпає з народної мудрості цього ж
непомітного до цього часу героя, зобразив нам цей
народ в усій його душевній простоті і в усьому його
духовному багатстві.
VII.
Значення «підкарпатського Барбізона». Нове
покоління художників: А. Коцка, А. Борецький,
Е. Контратович, А. Добош, Юрій Ендредій
До появи на художньому горизонті Підкарпаття
руської трійці в особі Бокшая, Ерделі, а потім Манайла, ця територія була не вогнищем для маляра,
а перехожим місцем. Витворюючи вогнище, організовуючи об'єднання художніх сил регіонального
змісту, руська трійця створювала його не як
притулок для ремісників замовлення і для локалпатріотів, що в своїй посередності і дилетантизмі
мріяли бути «консулами в провінції», а як маяк, що
кидає світло всім, хто шукає художніх доріг. «Під260

карпатський Барбізон» був ударом по дрібній торгівлі, по міщанському самовдоволенню, яке звичайно розквітає в провінційних групах. Витворивши вогнище, його дипломовані академічні керівники самі подали високий приклад відмови від традиції ремісництва для юрби і суспільного низькопоклонства, воліючи живитися заробітком, отримуючи через це свободу в своїй творчій художній
роботі. Вона набула змісту особливої, не від кого не
залежної творчої області. Цим була відрізана дорога для наступних поколінь руських малярів до того, щоб вони надалі задовольнялися дилетантизмом і похвалою профана. Правда, більшість молодих, крім відвідувань лекцій в недільно-суботній
публічній малярській школі Бокшая і Ерделі, не мали можливості спеціально вчитися малярству, але
й це дало їм право і сміливість не вдовольнятися
аматорством і у міру сил та можливостей іти дорогою, наміченою «підкарпатським Барбізоном». Ми
не вважаємо, що тепер до місця і на часі детально
характеризувати всю художню руську молодь, однак значна її частина заслуговує на окрему згадку.
Насамперед, двоє з молодих закінчили в цьому році
вищу художню освіту і цим завершили перший
етап свого художнього становлення, а інші настільки виказали свій молодий талант, що заслужили би
підтримки для продовження свого професійного
формування.
Найбільшого успіху до цього часу досяг Андрій
Коцка. Він народився в 1911 р. в Ужгороді, з горожанської школи перейшов до вчительської семінарії і, маючи 15-16 літ, настільки захопився малюванням, що почав відвідувати в суботні й недільні
дні сеанси Публічної школи малювання, очолюваної Бокшаєм і Ерделі. Останній настільки вплинув
на Коцку, що той, отримавши посаду вчителя малювання на Верховині, не лише почав її малювати,
але й художньо заглиблюватися до її змісту. В 1935
р. в Ужгороді була упорядкована самостійна виставка Коцки, яка викликала захоплення і колишніх його вчителів, і публіки. Художник був молодим, молодість сяяла в його краєвидах і обличчях.
Обличчя і фігури хлопців Коцка зображав безпосередньо і просто, не через захоплення синтетичною манерою, а скоріше через відчуття спорідненості й близькості. Обличчя верховинських дівчат
він штучно підрум'янював, вуста підкреслював
червоним, очі часом вкриті поволокою, часом їм
надано лукавого блиску. В цьому був певний сентименталізм. Пізніше Коцка міняє манеру. В краєвиді він починає відзрізняти тепле від холодного,
підкреслювати кольором застиглу від холоду руку,
промінь сонця на оборогах, що світить та не гріє,
виявляти в хижах поділ площин, спрощуючи форми, шукати для них кольорової відповідності. Він
починає вже не лише передавати видиме через рожеві окуляри молодості, але й вирішувати композицію («Недільний день») і перспективу («Додому»). У 1941 р. Коцка отримує державну стипендію
для подорожі до Рима. Тут він вступає до «Riali academia di belli arti», а потім за конкурсом поміж 20-ма
чужинцями стає учнем «Riali academia di san Luca».
Обиді академії він закінчив з успіхом. Цікаво, що на
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виставці в академії він подав далеко більш експресіоністичні роботи, ніж вдома, однак критика історичного стародавнього міста реагувала на це заохочуюче. Тепер Коцка, після дворічної відсутності,
повернувся додому. Важко сказати, як побачить він
рідні теми, але без сумніву – по-новому. Працюючи
в Римі над проектами для мозаїки, Коцка досяг
майстерності пластики і блідих, тьмяних тонів. Останнє, втім, ще не означає, що він пригасить тон
своєї молодості і своєї Верховини. В останніх портретних роботах Коцки спрощення в пошуках характерності пов’язане не з якимсь утрируванням, типовим для експресіонізму, а з бажанням знайти
для всього, навіть для несиметричного, вираз у
класичній формі. Зрозуміло, що пошуки такої класичної пластики висунули вимогу і нового ставлення до кольору: фарби тепер не накладаються, як
червонила і білила, а випливають з пластики форми. Взагалі в малярстві, а особливо в італійському,
застосування скульптурної пластики до обличчя і
речей справа не нова, це було і в готиці, і у Ботічеллі, але в руському малярстві ця манера ще не
була застосована і використана.
Ровесником Коцки і його товаришем в ужгородській Публічній школі малярства є Адальберт Борецький. Він також закінчив учительську семінарію і тепер навчає в горожанській школі в Великому Бичкові. Перед публікою він виступив недавно, і
не без пригод, цікавих для його подальшої творчості. Так, наприклад, бажаючи пізнати свої здібності, він показав у Празі одному професору малярства свій зошит з багатьма жіночими актами. Професор назвав роботи цікавими і дивувався, що в глуші, десь на Підкарпатті, можна знайти стільки натурниць (моделей). Як же він дивувався, коли дізнався, що всі ці акти намальовані… з голови, що
молодий художник взагалі ані одного живого акту
з натури не намалював! Обмежений можливостями
Підкарпаття, Борецький зміг познайомитися зі світовими взірцями творчості і різноманітними манерами, «ізмами» або з книжок, або через посередництво інших. Манери він засвоїв, але замість того,
щоб випробувати їх або вибрати з них, він зробив
спробу, неприпустиму з погляду правовірних «істів», – поєднати в одній речі дві й три манери. В цьому плані характерною є його відносно велика за
розмірами композиція з дерев’яною церквою. Весь
передній план, що зображує берег, передано площинно, сама церква намальована реалістично, а
верхня частина – гори і хмари передано в типовому
для нього дусі бурхливої імпресіоністичної романтики. На малюнку «Біля мосту» сам міст з залізобетону і подводи з волами пластично стилізовані, а
весь задній план, ті ж гори і хмари, нанесені імпресіоністично. Якби такі протиріччя обмежувалися
лише формою, їх можна було б уважати пошуком,
ще не усталеним поглядом художника; однак протиріччя у нього переходять і до самої теми, трактуються самим змістом. Усе малярство Борецького –
ідейне, найчастіше воно виражає соціальний, рідше романтичний протест, а оскільки він зображує
народне середовище свого Підкарпаття, цей протест, досягаючий деколи ступеня душевного над-

риву, отримує дуже недвозначну форму. Цей надрив зрозумілий у «Біля Розп’яття», але його можна
відмітити і в «Танці» верховинських дівчат, де
уособленням надриву є сидяча фігура горбатого
потворного музиканта. Наперекір загальноприйнятому, людина у Борецького часто не творить ціле з
природою – людина окремо і природа окрема, отже,
не є дивною ані різниця манер при зображенні, скажімо, субтильного вівчаря, що субтильно йде полониною, і стихії гір і хмар, що творять фон для такого вівчаря. Майже в кожному творі Борецького
ви знайдете ту частину, на якій він фокусує свою
увагу: вона або психологічно підкреслена, або
опрацьована аж до стилізації; зате та частина, що
перебуває поза фокусом, заповнена лише тому, що
не можна залишати порожнього полотна. З погляду засад композиційної майстерності, подібне є неприпустимим, але з погляду людської психології –
це проблема: як віддалити правду, бо на що б ми не
дивилися, простір за фокусом буде жити й існувати. Ми навмисно виділяємо ці протиріччя в творчості Борецького, оскільки не виключено, що якщо не
всі вони, то частина їх пов’язана не з його учнівством, а з суттю його теми. Ідейність Борецького
ускладнена гостротою і різкістю почуття. Можно
лише побажати, щоб і він, за прикладом Коцки,
отримав можливість розширити коло своїх знань
через професійну школу. Це допомогло б йому знайти і утвердити самого себе.
Ровесником Коцки і Борецького є Ернест Контратович. Він народився у Кальній Ростоці в 1912 р.,
закінчив учительську семінарію в Ужгороді, з вдячністю згадує Ерделі як свого професора, а нині вчителює. Виставляти свої картини Контратович почав уже в 1939 р. Першими його речами були верховинські краєвиди весни й осені, на яких – то перший, то останній сніг. Частина їх намальована імпресіоністично («Осінь», «Волосянка»), але в інших
він вносить корективи на користь синтетичного
напряму Ерделі, особливо це простежується у
трактуванні форми високих верховинських стріх, в
одноманітності бідного рослинного світу. Убогістю
віє взагалі з усіх його верховинських краєвидів з
Ужанської долини. Недавно художник зробив кілька композиційних речей, і тут убогість, скоріше виражена почуттям, дістала ідейне оформлення, стала прямою темою, досягла символічного значення.
Можна сказати, що якою б манерою Контратович
не користувався, все, створене ним до цього часу,
проникнуте духом реалістичної правди. Він першим пробує показати соціальну вбогість простого
народу, що криється за зовнішньою барвистістю
«нашої мальовничої Вітчини». Ось його «Верховинська хижа» – хижі, власне, немає, стоїть лише
одна її третина, інше розкидане вітрами, знесене
стихією; на передньому плані, перед «хижею» зяє
рів, як відкрита могила, біля рову дуплава верба –
готовий хрест. Не думайте, що все це дихає надуманістю і нежиттєвістю, – і тут «життя кипить»! Ось
догори, до залишків хижі спішить баба, тягнучи за
собою худу козу, єдину годувальницю. Ось «Баба з
козою» – це є продовженням до тої ж третини хижі.
Худа, суха, з сіраком на одному плечі, з палицею в
261

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

руці, баба виводить все ту ж козу на невидиме пасовисько; навколо хижі і баби з козою фатальним
кільцем стирчить розвалений пліт; очевидно, земля за плотом – державна або панська. Так само безпосередньо живо і водночас символічно виконано
«Похорони». Гора, під горою хижа, коло хижі убога
юрба з хоругвами – небіжчика винесли з хижі. А на
передньому плані – наполовину розвалений пліт, і
на його коли надіті, за верховинським звичаєм, поламані горшки. Мізерність, убогість, земна суєта. Є у
Контратовича казково-фантастичний сюжет, але й
тут він відмовляється від величних гір і мальовничих лісів: вздовж закинутої дороги, що веде з якогось
Голого Поля на Сухий Луг, стирчать, як коли, обрубані, часом обпалені вільхи і верби, неначе стовпи
на розпутті; вдивляєшся – вони оживають, прибирають людської форми і говорять між собою – дивіться, які ми в своїй душевній глибині! Це – боязкий
протест все «тої ж смиренної душі нашого народу».
До цієї плеяди молодих треба долучити також
творчість Андрія Добоша. Він також закінчив учительську семінарію і тепер поєднує посаду педагога з пильною працею художника. В сенсі напрямку
в нього також помітний вплив Ерделі. В ранніх роботах Добоша був помітний імпресіоністичний елемент, але потім, прямуючи до спрощення, до виділення характерного, він перейшов до вільної композиційної манери експресіонізму. Одною з його
улюблених тем є гірський краєвид. Епічною силою
віє від його гірських формацій, які то борються з
хмарами, то велично виступають на фоні гірського
неба. А нижче туляться, намічені мазком або
площинно поселення, хижі, людське житя. Проблема такого контрасту, типово підкарпатського, цікавила Манайла і Коцку, але Добош подає її в нових
вирішеннях. З імпресіоністичної манери у Добоша
залишилася цінна властивість – любов до гри світла в повітрі, котра надає теплоти й сердечності загалом суворій стихії підкарпатської природи. В
«Ранкові» він ефектно запалює золотими променями зорі далекий березовий ліс, в «Селі» досягає відчуття літнього тепла. В портретних і жанрових темах Верховини художник любить барвисту декоративність, в чому йому допомагає барвистість народної ноші. Цікаво вирішена в нього тема процесії: вона йде стежками гірських полів, опираючись
вітрові нахилом хоругов.
Як ми говорили, «підкарпатський Барбізон» не
замикався у вузьких національних рамках; він керувався виключно інтересами мистецтва і, як його
предмет, розглядав також і руську тему. Її вирішення захоплювало не лише русинів. Темою «душі руського народу» займався багато хто, але справа звичайно закінчувалася або зовнішньою етнографією,
або спробою стилізувати на чужий і в кожному випадку не на руський манір. Цікавим винятком є
Юрій Ендредій. Він мадяр, що народився в 1910 р.
в Мукачеві, з дитинства звик до підкарпатського
оточення. В 1920 р. він виїхав до Будапешта, там
закінчив Академію мистецтв, а потім побував в Італії. По духу він експресіоніст, по манері у нього багато графічності й акварельності. Ендредій любить
характерну деталь і часто якраз її він поднімає на
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ступінь центрального ефекту. Освітлене вікно, що
відбивається на снігу, віддзеркалююче озірце, золотий верх церкви, льодяні бурульки на стрісі,
кошлате волосся на голові хлопчика, характерна
фігура або поза, особливість розгалужень того чи
іншого дерева, – всі ці деталі в малярстві Ендредія
відіграють підкреслено ефектну роль, його творчість сповнена подібними ліричними відступами.
Але лірика деталей, м’якість тонів і солодка акварельна ніжність опинилися у скруті, коли їм довелося зіткнутися з темою Підкарпаття, що потребувала твердості, різкості, деякої грубості в манері і
яскравості в фарбах. У нього відбулося зрушення в
цьому напрямі, причому і тут основну роль відіграли деталі. Підкарпатська характерність у нього передусім почала виявлятися в нових персонажах – в
типових руських лісорубах, що йдуть дорогою від
Кальварії, в жінці, що згрібає сіно, витриманій у візантійсько-іконній двомірності, у фігурах євреїв у
лапсердаках, у типових позах ґазд і ґаздинь. Ендредій оминав заманливу, але чисто зовнішню етнографічність; руська одіж у нього тільки покров для
типового руського жесту, а рухи – як відбиток душевної волі. Зрушення відбулося і в портретних
деталях жанрових речей Ендредія, про що красномовно говорить його сцена молитви русина в церкві. Тільки два роки Ендредій працює в цьому напрямку, а між тим його ім’я нерозлучно пов’язане
не тільки з підкарпатською темою, а й з самим
руським малярством. Він прийшов ззовні, прийшов
з манерою художньої витонченості, але інтуїтивне
бачення дозволило йому відкрити для творення
руського стилю багато чого, що оминає увагу народженого русином.
VIII.
Новіші напрями. Іван Ерделі. Василь ДванШарпотокій. Художники-любителі. Художники
на Підкарпатті. Критика Ернеста Каллая.
Висновки
Зовсім окремо стоять з-поміж молодих Іван Ерделі і Василь Дван-Шарпотокій. І вони, як більшість
перечислених, також виходять від Альберта Ерделі, але вже не стільки як учні, а й через ті цілі, які
переслідують у своєму образотворчому мистецтві.
Більшість з перелічених отримали від А. Ерделі,
бодай для початку, знання нових зображувальних
манер, принципи розпізнання форм і кольорів, взагалі сприйняття нових напрямів, а потім все це,
пристосовуючи до власного смаку і талантів, вони
переломлювали в своїй творчості, трактуючи свою
тему то теоретично, то філософічно, то ідейно. Однак сам А. Ерделі, як прибічник синтетичного елементу в мистецтві, весь зміст черпав з власного духу, що відбивав процеси зовнішнього світу, в тому
числі і Підкарпаття. Він душевні зворушення сформував в дусі естетичної правди. Служачи мистецтву, він служив народові. Звідси лише один крок
до визнання тотожності інтересів мистецтва і народних інтересів, але не в плані міщанської посередності, а в сенсі визнання за мистецтвом ролі
свобідного законодавця народної краси. Мистецт-
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во саме є ціллю, воно веде суспільство, і внаслідок
цього вона мусить постійно вдосконалюватися, ускладнюватися і аналізуватися. Оскільки в експресіонізмі форма відіграє основну роль, прагнення
розібрати форму виливається в пошуки делікатної
форми, а потім і в формалізм. На щастя, сухий формалізм на Підкарпаті не став культом, однак формальний естетизм має своїх представників.
Іван Ерделі – це брат Адальберта Ерделі. Іван
Ерделі перейняв знання мистецтва і манеру малярства від свого брата. Однак, якщо той звалив на
свої плечі цілу місію на Підкарпатті, в сенсі заснування «підкарпатського Барбізона», виховання для
нього молодих сил, створення нових умов для роботи художників, – Іван Ерделі обмежив коло своєї
роботи лише особистою творчістю. Як правовірний
прихильник барбізонців, він і почав розбирати
форму особистого сприйнятя природи. Роботи
Івана Ерделі обмежуються майже виключно краєвидом. Сутність природи він зображує виразно, з
розмахом, швидше багатотонально, ніж багатоколірно. Напівдику природу передає недбалими
вихрастими мазками, що перетворюються на майже графічні, коли треба зобразити сягаючі до висоти ялиці. Найніжнішу гру відтінків художник зухвало кладе на передній план у роботі з однотонними, грубо заломленими площинами. Але ця видима грубість і неувага йому також удається! Однак, попри такий формальний напрям, Іван Ерделі
залишається у своїй творчій сутності ліриком, а
звідси випливає його інтимність, яка зігріває зовнішній формалізм. В останній час він виставлявся
дуже мало, і важко вгадати, куди поведуть його пошуки цілісного формування світу.
Той самий шлях формального вдосконалення і
експерименту був вибраний іншим молодим барбізонцем – Василем Дваном-Шарпотокієм, однак результати в нього виявилися зовсім іншими. Шарпотокій народився 1914 року у Вишній Солотвині.
Навчаючись в гімназії, він був захоплений роботою
А. Ерделі. Закінчивши гімназію, вступив на архітектурне відділення при Карловому університеті в
Празі, де, очевидно, й розвинулося його розуміння
форми і манери. Після 1938 року Шарпотокій переходить до художньої академії в Будапешті, де отримав диплом професора рисунку і нарисної геометрії. В академії він учився у класі проф. Аба-Новака,
про якого ми вже говорили як про визначного
представника мадярського експресіонізму. Ще в
1936 році А. Ерделі писав про Шарпотокія як про
«талант перегрітий потенцією», підкреслював, що
він «відзначається своєю екстравагантністю», що
він «свідомо незакінчений, як і життя у своїй вічній
переміні». Все це цілком правдиве – до певного часу. Типовою для раннього періоду роботою Шарпотокія, можна назвати «Руську церкву»: це ліричний
безпорядок кинутих під гострим кутом, в манері
кубізму, недбалих штрихів, деколи доповнених такими самими штрихами нанесеної фарби. Пізніше,
однак, цей «ліричний безпорядок» Дван почав переробляти, причому основну роль відіграли його
технічні знання. Площини і лінії він почав конструювати відповідно до інженерної науки, зважуючи і

гармонізуючи їх уже не лише для того, щоб викликати враження, а шукаючи узгодження з законами
нарисної геометрії і опору матеріалів. Раніше Шарпотокій часто користувався методою художнього
розбивання на площини і не дуже старався, щоб заповнити порожні місця між ними. Тепер в його роботах виразно переважає площинний конструктивізм, який взагалі не допускає порожнечі. Якщо тепер Шарпотокій зображує міський міст, то будьте
певні, що цей міст міцно укріплений в конструкції
рисунка, він має і точки опори, і лінії упору. Його
лінії розраховані на означену вагу, їх попередній
зовнішній безпорядок було замінено на контурну
точність, алгебра почуттів перетворилася на графічну напружену геометрію. Шарпотокій в своїх речах досяг надзвичайного ефекту динаміки. Кожна
лінія у нього пружна, незалежно від того, чи підкреслена вона графічно, чи лише випливає з площинних комбінацій. В його графічних роботах (обкладинки) або в ліноритах простота і певність досягають враження символа, стиля. Тепер, коли
Шарпотокій завершив свою освіту, ми виправдано
можемо чекати від нього дальшого поступу в напрямі практичного естетизму. Він викинув зі своїх
робіт лінію без навантаження, і є всі умови для
того, що він поставив питання про практичну корисність малярства не в сенсі її ідейності, а прикладного значення, як це в наш час висувають одночасно і естети, і марксисти, бачачи необхідність
перебудови життя.
До цієї групи художників треба зачислити передусім роботи безпосереднього учня О. Бокшая –
Золтана Шолтеса. Як виняток, він є священником.
Тема його – зображення природи, рідше – жанр і то
переважно з околиць Ужка, де він мав парохію. Імпресіоністичну манеру він перейняв безпосередньо від свого вчителя, однак у декотрих етюдах
йому вдавалося досягти ефекта, за котрим можна
було чути биття живого серця. В останні роки, на
жаль, Шолтес майже нічого не виставляв і взагалі
не показував розвитку своєї діяльності в напрямі
оригінальності.
Між наймолодшими любителями треба особливо виділити Стефана Кутлана. Він далекий від
професіоналізму, та один час багато працював і
створив самостійну виставку. Його речі реалістичні, однак сміливість кольорових тонів і сполучень,
що деколи протирічить звичайному смаку, додає
їм декоративності. Є в нього портрети, краєвидні і
побутові речі.
В останні роки багато працював і інший любитель – Василь Полянський. Порівняно з Кутланом
він обережний, примітивніший і поміркований. Наївна манера у нього поєднується з такою ж наївною
темою, що додає Полянському цілісність, щирість,
одухотвореність.
Говорячи конкретно про руських художників,
необхідно бодай згадати і про декотрих підкарпатських малярів, котрі або народилися на Підкарпатті і працюють тут, або прийшли з інших місць, але
брали участь в опрацюванні місцевої, підкарпатської теми, чи взагалі живо відгукнулися на ідею
«підкарпатського Барбізона», з натхненням і розу263
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мінням. Із старших тут треба згадати про Самуїла
Береґія, про Емілія Грабовського, що тонко стилізує природу в реалістичному дусі, в тому числі й
природу Підкарпаття, про Юрія Платтія, цікаві пастелі якого почали з’являтися на наших виставках,
вводячи нове трактуваня до старої теми підкарпатських лісів і гір. У Унґварія-Розенберґа є багато типових підкарпатських речей в імпресіоністичному дусі,
особливо портретних та інтер'єрних, рідше краєвидів. Прихильниками декоративної школи Л. Бакста і його учнями є Інна Ромберг, ім'я якої ми вже не
раз згадували, і Борис Ромберг (+ 1935). Інна Ромберг має досвід і знання в опрацюванні етнографії
в широкому сенсі цього поняття, в мистецтві ілюстрації, починаючи від художнього плакату і книжкової іллюстації і завершуючи створенням стилю.
На жаль, життеві обставини привели до того, що ці
професійні знання Ромберг може реалізувати лише
у вільний час, але й ті нечисленні речі, що стали набутком громадськості, свідчать взагалі про нову
можливість в пошуках стилевих особливостей Підкарпаття, і руського особливо. Чи дасть доля можливості І. Ромберг спеціально трудитися на цьому
полі – важко сказати, однак, якщо й не вона сама,
то інші з-поміж русинів, підуть по наміченій нею
дорозі. Тут, втім, уже сталося перехрещення художніх доріг: багато чого виконав у цьому плані Ф. Манайло. Треба також згадати імена М. Березнай, художниці, що працює в дусі реалістичного ідеалізму,
і Маргарети Ґоттліб-Блюмової, що дедалі більше
відступає від характерного реалізму і прямує в напрямі культу форми і спрощення, що приводить її
до синтетичного малярства.
Нарис був би неповним, якщо б ми окремо не
згадали про руських художників Пряшівщини. В
Чехословаччині їх відділяла не лише відстань а й
адміністративна границя, нині вони відокремлені
від «підкарпатського Барбізона» державним кордоном. По змісту ж свого малярства вони є цікавим
доповненням до витворення типово підкарпатського стилю.
Дезидерій Миллий – уродженець Спіша. В 1927
році він почав і згодом завершив освіту в художньо-промисловій школі в Празі. Тепер він учителює
в Кийові. Оригінальність Миллого визначила природа краю. Голі скалисті гори, чистота і безмежність повітряної сфери, індивідуальна могутність
фігур, що часом дихають дикою волею, – все це відбилося в творах молодого художника. Починаючи з
імпресіонізму, він увів до нього особливу фігуральність, а потім і чисто експресіоністичні прикмети –
підкреслені форми, різкість кольорів. Його «Свадьба» зображена на простому зеленому полі, причому
передній план, де зображено молодих і молодь,
представлений у всій барвистості, тоді як другий
план, зі старечими фігурами, виконано в сірих тонах. Цікавий його «Поцілунок» з ледь наведеними
барвою лицями. Його «Коні», крім барвисто-фігурального трактування, живо передають складне
психологічне завдання. Табун, правдоподібно диких і аж ніяк не польових коней, їх пози і особливо
нахили голів передають дику волю, грайливість і
неспокійність.
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Другим пряшівчанином є Михайло Дубай, художник-любитель, який доклав немало праці і мислі
для перетворення теми в дусі розкладання площин
і кубизму.
На цьому ми завершили огляд сучасної руської
художньої творчості. Треба, однак, сказати, що наш
огляд не охоплює скульптури, бо нам здається, що
ми її можемо розглянути окремо. На Підкарпатті
працювали академічні скульптори: чех Яромир Цупал, учень Міслбека, росіяни Н. Осташкін, учень
Кафки, і Н. Акатьєв. Та єдиним руським скульптором є Олена Мондич, роджена Шиналій, учениця І.
Штурдзи, що створила багато пам’ятників руських
письменників і будителів: А. Духновича в Севлюші1 і
Пряшеві, А. І. Добрянського і Є. А. Фенцика – в Ужгороді і А. А. Митрака – в Мукачеві. У справі привнесення до скульптури типово руського вона обмежилася лише кількома фігурами, котрі, однак,
доводять, що в цій царині ще залишилося багато
роботи. Спеціально дослідженням руського стилю
в скульптурі Мондич не займалася. Взагалі у сфері
скульптури, в порівнянні з малярством, панує класична тиша: підкарпатське зворушення не вилилося ані в гіпс, ані в мармур, хоч для цього є набагато
більше шансів, ніж у малярстві. Зокрема, не було
ані спроби займатися дерев’яною скульптурою,
щоб використати те своєрідне різьблення по дереву, яке ми знаходимо в народному мистецтві.
*

*

*

Сучасні руські художники перебувають в процесі роботи, тому вважаємо неможливим вивести кінцеві підсумки з незакінченого періоду. Фактом є,
що завдяки організованості, самокритиці і натхненню освічених керівників, малярство на Підкарпатті,
порівняно з іншими мистецтвами, стоїть нині на
першому місці. Значно слабшими виглядають музика і спів, де руське багатство мелодій взагалі не
опрацьоване й не досліджене, а в самому кінці йде
література, бо на неї з боку суспільства найменше
звернуто уваги.
Декотрі критики і в сучасному руському малярстві хотять показати боротьбу або співжиття західних і східних впливів. Ми думаємо, що така постановка питання – буря в склянці води. Про який схід
взагалі може бути мова, якщо схід в сучасному європейському малярстві починається лише на схід
від Сахаліну, бо все російське мистецтво, включаючи сюди й більшу частину церковного, входить у
загальне поняття європейського мистецтва. Так, в
політиці звикли говорити про схід і захід Європи,
але для мистецтва – Підкарпаття перебуває в середині Європи. І сюди, правда, з запізненням, приходять нові напрями малярства як до Мюнхена, Москви, Берліна, Будапешта. І на Підкарпатті, як і в інших центрах, ці напрями зазнали трансформації
відповідно до клімату, природи, господарського
становища і всього іншого, що визначає сутність
народної душі, і дали своєрідний результат. Інша
річ, якою була та душевна призма, через яку пере1
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ломлювалися європейські форми і манери! У цьому
відношенні, ми вважаємо потрібним ще раз згадати те, що написав про «підкарпатський Барбізон»
делікатний і глибокий мадярський критик Ернест
Каллай, який неупереджено, збоку, дивиться на
руських художників. Він вказує на те, що художники наші вступили «в Празі, в Мюнхені, Берлині і Парижі в стосунки з мистецтвом переважно імпресіоністичного характеру і, наситившись ним, віддалися усією душею природному зачаруванню краєм і
його народом у своїй вітчизні». Внаслідок цього
«змагання» і «зачаруваня» витворилися «визначні
риси нового мистецтва Підкарпаття». В малюнках
цього краю, у зображеннях його селян і пастухів,
зовнішнє виявлення предметів підвищується до
відкриття пристрасно перетікаючих і всюди проникаючих житевих сил або таємних, часом подібних до привидів, фонів. Надлишок почуттів, зворушення, що могутньо здіймається ритмічно рухливими формами і живими барвами, велика схильність до містичних, мрійливих лиць і фантазій – ось
визначальні риси нового підкарпатського мистецтва». Зробивши цей загальний висновок, Каллай, однак, продовжує свій аналіз: «Зображувальна прикмета – дати більше кольорів, ніж рисунку і бути
радше чуттєво-романтичним, ніж логічно-конструктивним – ось риса, яка, здавалося б, споріднює підкарпатських художників з традиціями мадярського мистецтва. Спільним є також захоплення контрастами кольорів, що легко переходять до
сірого. Як відбиток темпераменту, ці риси взагалі є
«спадщиною сходу». Таким чином, йдеться не про
вплив сходу, а про переломлення європейського
впливу через душі народів, що прийшли колись зі
сходу. Установивши обережно східну спільність,
Каллай продовжує: «Навпаки, у підкарпатських художників відразу помітні безсумнівні слов'янські
прикмети, що сильно відрізняє їх від мадярського
погляду. Найніжніша безконечна смиренність, глибока побожність, схиляння перед святістю природи й народа і глибокий, проникливий страх неосяжних чуттям проявів». Ось, уся ця складна формула, яка кожному дає можливість пересвідчитися,
як непросто відбувається процес сприймання світу
і його зворушень, перш ніж глядач побачить його
втіленим на полотні. Сприйняття світу подається в
тому чи іншому напрямі і переломлюється трьома
склами душі, що складають її повний об’єктив:
східним, слов’янським і руським. Цю формулу повинні мати перед очима руські художники, коли
шукають свою дорогу в мистецтві, а ще більше вона спрямована проти критичного дилетантизму,
який, дуже легко оперуючи заходом і сходом, представляє сучасне руське мистецтво як форму простого епігонства на західний або східний манер.
«Можна надіятися, що цей розвиток буде збережений в рамках, даних природою і народом, –
підсумовує Каллай. – Було б помилкою, гідною жалю, прагнути підкорити цю, в найліпшому сенсі автономну, своєрідну підкарпатську художню одухотвореність яким-небудь чужим по суті представителям і формам, штампованим у Будапешті».

Ми наводимо обширні цитати із статті відомого
мадярського художнього критика, бо до цього часу
вона є єдиною, що виражає повне розуміння тих
підвищених завдань, які були поставлені сучасними руськими художниками. Це примушує нас з повною довірою ставитися і до його заміток про недоліки наших сучасних художників. Те, що недоліки є
– знають і визнають передусім самі художники. Можемо не сумніватися, що вони будуть прагнути виправити їх або видалити; та не лише це може допомогти новому підвищенню якості руського малярства: необхідно, щоб назустріч старшим і молодим
майстрам прийшла вся та спільнота, до якої і були
звернені зворушливі слова професійного критика
мистецтва.
ПРИМІТКИ
Гевердле Франц (1841–1910), художник академічної
школи і викладач. У 1861–1863 вчився у Віденській академії мистетцв. Подорожував на Балканах, побував у Бухаресті, Стамбулі. У 1868 р. опинився в Ужгороді і 30 років викладав у місцевій гімназії, де заохочував до творчості талановиту молодь. Був різнобічним живописцем.
Його жанрові сцени, портрети, пейзажі були доволі популярними.
Видра Фердинанд (бл. 1815–1879), єпархіальний художник Мукачівської греко-католицької єпархії. Студіював у Відні й Римі. На схилі літ поселився у Білках, де й
похований. Автор настінного малювання, а часто й ікон у
церквах сіл Білки (1865), Старе Давидково (1870-і), Зарічево (1859), Туриця (1850-і ?), Мала Розтока (1868), Горбок (1871-1872) та інших храмах. Працював у манері пізньобарокового італійського декоративного живопису.
Більшість його творів знищено пізнішими втручаннями.
Годинка Антон (1864–1946), закарпатський вченийісторик, культуролог, що здобув міжнародне визнання і
працював усе життя в угорському середовищі. Член
Угорської академії наук. Брав участь у політичному житті Угорщини. Вважав, що рідний край здобуде кращу долю у складі Угорщини. Опублікував ряд праць важливих
для істоії Закарпаття.
Новак Андор, закарпатський художник. Побував у
Парижі, в Данії, Швеції. Згодом оселився в Будапешті.
Віраґ Юлій (Хуст, 1880 – Мукачево, 1949), відомий
закарпатський художник академічної традиції. Освіту
здобув у Мюнхенській академії мистецтв, де навчався у
Ш. Голлоші та Л. Льофтце, та в Будапешті у «Школі взірцевого рисунку» Балло. Багато подорожував. У Франції
певний час відвідував Академію Жульєна, побував в Італії, Іспанії та США. З 1903 р. постійно жив у Мукачеві, де
займався портретним живописом, іконописом та настінним малюванням у храмах.
Фенцик Корнелій Юлій (1856–1899), єпархіальний
художник. Виконав стінопис в Успенській церкві Мукачева (1892–1893), ікони до іконостасу церкви св. Михайла в
Новоселиці Міжгірського району (1895). Можливо, малював ікони для церкви у Великому Бичкові (знищені в середині 1960-х років), Великій Копані. Був похований у
Мукачеві на цвинтарі де хоронили померлих від чуми.
Зараз на місці цвинтаря забудова.
Головчак Микола, церковний художник з Галичини.
Виконав настінне малювання у церквах сіл Кайданово
(1891), Ракошино (кінець ХІХ ст.), намалював ікони до
церкви с. Лохово (близько 1894).
Чміль Іван, церковний художник з Галичини. Виконав настінне малювання в церкві с. Жуково (1911).
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Загораї Янош (Zahoray János) (1835–1909), угорський художник.
Марґітай Тихомир (Margittay Tihamér) (1859–1922),
угорський художник. Народися в с. Єнковце (нині Словаччина). Вчився у Будапешті в Дюли Бенцура, в Мюнхені у О. Зайтца, а також у Венеції і Флоренції. Малював
побутові натуралістичні сцени в стилі Жюля БастьєнаЛепажа. Виставлявся у Будапешті й Відні. Його твори є в
Національній галереї в Будапешті.
Роттманн Моцарт (Rottmánn Mozárt) (1874–бл. 1950
(?), угорський художник. Народився в Ужгороді. Між
1891 і 1893 р. навчався в Академії мистецтв у Відні, а потім з 1901 до 1904 у Мюнхені у Шімона Голлоші і Шандора Ваґнера. Майстер жанрового живопису, унікальними
вважаються його сцени з життя євреїв. Твори зберігаються в Національній галереї в Будапешті. Дата сметрі
невідома. Вказують 1945 рік, бл. 1950, бл. 1960.
Мендлик Оскар Янош Альфред (Oskár János Alfred
Mendlik) (1871–1963), голандський худождник-мариніст
угорського походження. Народився 23 червня 1871 в Радванці (нині Ужгород). Відвідував Академію мистетцв у Будапешті. На державну стипендію поїхав навчатися у Рим,
де познайомився з голандською скульпторкою Юлією
Мійнсен. Одружилися і 1900 р. виїхали в Амстердам.
1904 р. поселилися в містечку Ерденгоут у Північній Голандії. Малював переважно море. Помер 9 лютого 1963 р.
Іяс (Яцик) Дюла (1874–1941), закарпатський художник, що змінив своє прізвище Яцик на угорське Іяс. Навчався у Будапешті, Мюнхені, Парижі. Відвідав ряд європейських країн, був навіть в Америці, але повернувся на
рідну землю. Малював пейзажі й побутові картини, виконував настінне малювання та ікони для церков. З 1922 р.
був офіційним художником Мукачівської єпархії.
Ізаї Карл (1887–1938), закарпатський художник,
один з найздібніших учнів Імре Ревеса в Будапештській
академії мистецтв. Його портрети, пейзажі, жанрові сцени породжували великі сподівання, однак, оселившись у
Берегові, Ізаї обрав спокійну посаду викладача місевої
гімназії. Серед найцікавіших творів – пейзажі Мараморощини, серія «Дерев'яні церкви Закарпаття» та реалістичні портрети.
Сільвай Іван (літ. псевд. Уріїл Метеор) (1838–1904),
греко-католицький священик, поет, письменник русофільського напряму на Закарпатті.
Грабар Костянтин (1877–1938), закарпатський громадський і політичний діяч. Належав до кола ініціаторів
приєднання краю до Чехословацької республіки. Був мером Ужгорода з 1933 до 1935 р. і губернатором Підкарпатської Русі з 1935 до 1938. Мав виставку своїх творів в
Ужгороді 1936 р.
Грабар Олександр (Будапешт, 1883 – Ужгород,
1959), закарпатський натураліст. Робив талановиті реалістичні зарисовки фауни й флори. Його картини стали
експонатами відділу природи в краєзнавчому музеї в Ужгороді. Деякі пейзажі належать до помітних досягнень
закарпатського живопису початку ХХ ст. Похований в
Ужгороді на цвинтарі Кальварія.
Грабар Ігор Емануїлович (1871–1960), видатний російський художник, мистецтвознавець, педагог, академік. Народився в сім'ї русофільського спрямування. У дитячому віці виїхав з батьками до Росії. Навчався у Петербурзькому університеті та в Академії мистецтв, вдосконалював майстерність у Мюнхені в школах А. Ашбе та
Ш. Голлоші. В Росіїї досяг найвищих успіхів і титулів у
сфері мистецтва. Під керівництвом І. Грабара протягом
1909–1916 років було видано багатотомну «Історію російського мистецтва». Подібне видання було повторено
після війни. І. Грабар доклав багато зусиль для розвитку
художніх навчальних закладів Радянського Союзу. Він
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любив Закарпаття, приймав у себе земляків, подарував
Закарпатському художньому музеєві колекцію картин.
Камінський Йосиф В. (1878–1944), закарпатський
громадський і політичний діяч, русофіл угорської орієнтації. Співзасновник партії «Автономний земледільський
союз».
Голлоші Шімон (Hollósy Simon, 1857–1918) – видатний угорський живописець і педагог. Вищу художню
освіту здобув у Будапешті, Відні, Мюнхені. У Мюнхені заснував школу рисунку. За прикладом французьких художників, Голлоші разом з К. Ференці заснували 1896 р.
в місті Надьбаня (тепер Бая Маре, Румунія) недалеко від
Закарпаття художню колонію, що значною мірою сприяла розвиткові угорського пленерного живопису. Згодом
Голлоші поселився у містечку Тячів на Закарпатті, де разом з ним вдосконалювали свою майстерність художники з багатьох країн. Був похований у Тячеві, а згодом, за
бажанням вдови – перепохований у м. Сигот (нині Румунія).
Береґій (Береґі) Самуїл (Велбер Самуель) (Мукачево, 1878–1943), закарпатський художник. Закінчив Вищу
промистово-художню школу в Празі. Студіював у Мюнхені разом з Ерделі. Загинув у фашистському концтаборі.
Бенешова-Шпалова Мілада (Benešova-Špalova Milada) (1884–1963), чеська художниця. 1901–1905 навчалася у празькій Вищій художньо-промисловій школі та в
Мюнхені у проф. В. Тора (W. Thor). З 1906 до 1915 працювала в мистецькому об'єднанні в Празі. Потім жила на
Підкарпатській Русі у Виноградові й Ужгороді. Малювала
пейзажі й натюрморти. Брала участь у виставках в Ужгороді та Кошицях.
Кайґл Ладіслав (Kajgl Ladislav) (1885–1939), художник і музикант. У 1924 р. за власним проханням був направлений у Мукачево, де став професором державної
реальної гімназії. Прожив на Закарпатті 15 років, любив
цей край і всіляко сприяв успішному розвиткові закарпатського вокального, музичного, театрального та образотворчого мистецтва. Разом з Б. Ождіаном був ініціаторм створення «Спілки художників Підкарпатської Русі». Власну художню творчість Ладіслав Кайґл присвятив
Верховині та жителям Підкарпаття, їх роботі, звичаям,
забавам.
Томашек Йозеф (Tomašek Jozef) (1899–?), чеський
художник. В Ужгороді працював у Державних навчальних майстернях. На Закарпатті був відомий як ілюстратор та майстер декоративного мистецтва. Був знавцем
закарпатських народних художніх промистлів, особливо
кераміки. Ілюстрував "Підкарпатські казки", зібрані Борисом Мартиновичем, які видала книготорговельна
установа Антона Горака в Ужгороді в 1930 р.
Ождіян Бедржіх (Bedřich Oždijan) (1897–?), чеський
пейзажист і графік. Перший секретар Товариства закарпатських художників. Жив у Хусті, де працював керівником міської ощадкаси. Брав участь у виставках Товариства, зокрема в Ужгороді в листопаді 1934 р. Малював переважно карпатські пейзажі олійними й акварельними
фарбами, графічні роботи створював у техніках офорта і
акватинти.
Єлен Отто (Otto Jelen) (1898 –?), чеський художник,
що займався ужитковою графікою та декоративним мистецтвом. У 1927 р. був призначений професором різбарської школи в Ясінях. На Закарпатті малював гуцульські
сюжети. У грудні 1932 р. мав виставку в Празі «Цикл картин з Гуцульщини». Мав також персональні виставки в
Ужгороді й Мукачеві.
Заїчек Ярослав (Jaroslav Zajiček) (1894–?), чеський
художник, працівник урядової установи. З 1931 р. брав
участь у виставках Спілки художників в Ужгороді й Мукачеві, а 1936 – у виставці закарпатців у Брно. Був секретарем спілки.
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Цупал Яромір (Jaromir Cupal) (1884–?), чеський скульптор, вихованець школи Міслбека. У 1920-х – 1930-х роках
жив в Ужгороді. Виконував портрети і пам'ятні дошки в
реалістичній манері. Брав участь у виставках закарпатських художників в Ужгороді та Кошицях, зокрема у виставці 1934 р. Після окупації Закарпаття гортистами виїхав у Брно.
Ромберґ Інна (1892–1969), російська емігрантка, художниця. 1911 поступила в Петербурзьке художнє училище. Була ученицею К. Петрова-Водкина. Була на фронтах разом з чоловіком Борисом Ромберґом в якості сестри милосердя. Опинившись у карпатському краї, працювала в Чехословацькому червоному хресті. У вільний час
малювала. Брала участь у виставках Спілки підкарпатських художників. 1945 р. переїхала в Ужгород, працювала в краєзнавчому музеї.
Розенберґ-Унґварій Микола, закарпатський художник, графік. Загинув у фашистському концтаборі.
Ромберґ Борис (1883–1935), російський емігрант,
художник-пейзажист і декоратор, сходознавець. Вчився
у Петербурзькому художньому училищі у Льва Бакста.
Воював проти більшовиків у рядах Білої гвардії. Емігрувавши з Росії, опинився в Чехословаччині і згодом на
Підкарпатській Русі. Малював ікони, хоругви для сільських церков. Похований у селі Терново.
Родова-Сашеці Божена (Božena Rodova-Sašeci) (1890–?),
чеська художниця реалістичного спрямування з особливою увагою до фольклора. Малювала типових представників Веховини. Картину «Циганка» закупила Підкарпатська освітня спілка. Твір «Русинка» зберігається у Народній галереї в Празі
Васарі Янош (Vaszari János) (1867–1939), угорський
художник імпресіоністичного спрямування. З 1920 до
1932 викладав в Угорському університеті мистецтва в
Будапешті.
Сеньї (Сені) Іштван (Szönyi István) (1894–1960), відомий угорський художник, представник постнадьбанської школи. Вчився у Кароя Ференці й Іштвана Рейті,
захоплювався творчістю Рембрандта. З 1937 до кінця
1950-х викладав в Угорській академії мистецтв. Редактор і
співавтор книги «Школа образотворчого мистецтва».
Аба-Новак Вільмош (Aba-Novák Vilmos) (1894–1941),
угорський живописець і графік, один з найвизначніших
художників Угорщини першої половини ХХ ст.
Ференцій (Ференці) Кароль (Ferenczy Károly) (1862–
1917), видатний угорський живописець, співзасновник
художніх колоній в Надьбані (1896) і Кечкемейті (1912),
які на зламі ХІХ-ХХ століть відіграли значну роль у формуванні угорської художньої школи. Вважав себе художником «чистого мистецтва». Серед своїх учителів Ерделі
на перше місце ставив К. Ференці.
Петров Олексій Л. (Петербург,1859 – Прага,1932),
історик і славіст, проф. Петербурзького університету,
член НТШ (з 1925). Після Першої світової війни емігрував до Праги. Автор праць з історії й етнографії Закарпаття.
Ендреді Дєрдь (Endrédy György) (Мукачево, 1910 –
Будапешт, ?), закарпатський і угорський художник. У
1920 р. поступив в Академію мистецтв в Будапешті, потім побував в Італії. Викладав малювання в Друґетовій
гімназії в Ужгороді, прилучив до мистетцва здібних учнів, які в майбутньому стали відомими художниками. З
приходом радянської влади, як угорець, був ув'язнений у
концтаборі. Після звільнення відразу виїхав в Угорщину.
Грабовський Еміліан (Еміль) (Ужгород, 1892–1955),
визначний закарпатський художник. Учився в Будапешті, з 1911 в Училищі прикладного мистецтва, а потім у
Вищій школі образотворчого мистецтва. У 1918 р. провів

кілька місяців у Надьбаньській художній колонії. Був переконаним реалістом, протягом багатьох років розробляв свою головну тему – природу рідного краю. Був не
лиш живописцем а й майстром графічного пейзажу.
Каллай Ернест (Kallai Ernő) (1890–1954), відомий
угорський історик мистецтва, один з найважливіших
теоретиків конструктивізму. З 1920 до 1935 року працював у Німеччині, де в Дессау очолював періодичне видання Баугаузу. Автор багатьох видань з історії та теорії мистецтва, серед яких «Конструктивізм» (1923), «Приховане обличчя природи» (1947).
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

VІ. ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ
Оксана ГАВРОШ
СПРОЕКТОВАНА ТИМЧАСОВІСТЬ
ПЕТРА РЯСКИ
Протягом 2013-2014 років ужгородська неформальна галерея «Коридор» стала епіцентром довготривалого проекту «Тимчасова виставка», куратором якого виступив художник Петро Ряска.
Щотри місяці на межі зіткнення приватних стереотипів про тимчасовість учасникам проекту було запропоновано втілити візії цього поняття, де уламки колишніх символів залишились приреченими
на іронічний аналіз.
Сучасний інформативний простір – приклад яскравого виразу тимчасовості. Проект Петра Ряски
став своєрідною спробою дослідження трансформативного середовища, де інформація, ідея або образ, подрібнюючись, щоразу видаляє неактуальні
дані. Виходячи за межі індивідуального світу, аудиторію глядачів «Тимчасової виставки» провокували до дискусії, де розглядалося питання про природу досвіду, ефемерність бажань або трансформації естетики художнього об’єкта.
Для реалізації проекту було обрано приміщення
коридору колишнього Художфонду, де й сьогодні
залишаються художні майстерні. Альтернативний
виставковий простір, історія якого нараховує вже
понад десять років, в ужгородському мистецькому
середовищі є своєрідним «прихистком» для втілення неформатних, з точки зору традиційного мистецтва, проектів. Атмосфера специфічного за формою архітектурного простору посилюється реальним мистецьким «образом місця», що пов’язаний із
постаттю художника-нонконформіста Павла Бедзіра.
За два роки у семи частинах «Тимчасової виставки» була представлена творчість близько восьмидесяти художників з Ужгорода, Києва, Львова,
Харкова, Хмельницького та Польщі. Своєрідний діалог ідей, які, власне, репрезентували зріз сучасного українського мистецтва, щоразу переконував у
непереферійності Ужгорода та процесах децентралізації українського арт-простору. За задумом куратора, експозиції виставок мусили утворити своєрідну «критичну масу», націлену на збурення цнотливості непризвичаєного до сучасного мистецтва
ужгородського глядача.
Від концептуального мистецтва до contemporary art: об’єкти, інсталяції, відеоінсталяції та перформанси – хронотоп форм, які склали основу проекту. Об’єднуючим елементом різнохарактерних
фрагментів «ТВ» стала демонстрація порушення
історичної тимчасовості – міжстильового переходу,
відзначеного свободою мистецького вислову і швидкоплинним хаосом. За зовнішньою простотою проекту таївся глибокий і суспільно-актуальний зміст.
Представлені на виставках об’єкти набували різ268

них форм та використовували широкий спектр матеріалів. У роботах художники облишили захоплення підходом, що характеризується принципом
«більше – краще».
Щоразу напруги і поживи роздумам додавало
розгадування таємниці тимчасовості: від ідеї до
експозиції. Під сумнів ставилися категорії часу та
простору, висуваючи в центр художнього аналізу
людську суб’єктивність та особистий досвід. Приватні атракції були перенесені у широкий суспільний простір – реакція на зовнішній світ, де скороминучість – лише спосіб послідовної дії.
Принцип варіативності дозволив уникнути повторюваності ідеї «Тимчасової виставки». Починаючи із п’ятої частини проекту, куратор пропонував
ракурс споглядання та інтерпретації тимчасовості.
Так, останні три частини художники перемагали
тривалість «Причини наслідку», «Ситуації» та «Пропонованого відрізку часу».
Внутрішнім порушенням вже випрацьованої
експозиційної традиції стали четверта, шоста й
сьома частини проекту, що дозволяє відзначити
наскрізну динаміку проекту. До IV «ТВ» Петро Ряска зробив повне перезавантаження проекту та
спробував розширити географічні межі. Так, одночасно під час відкриття ужгородської виставки у
Києві відбувалась презентація перформансу «Рівнозначність» Ярослава Футимського.
VI «ТВ» – «Ситуація» реалізовувалась у співпраці із «Відкритою групою» (в межах проекту «Відкрита галерея»), яка перенесла простір галереї
«Коридор» на подвір’я Художфонду. Всім учасникам на 32 години було запропоновано експонувати свої об’єкти у тимчасово створеному виставковому просторі. «Ситуативна» галерея «№ 10. 63.222 м2
білого» стала прямим відображенням плану неформальної галереї «Коридор» на прилеглій до неї території по вулиці Пархоменка, 7а. За визначенням
Петра Ряски, ця частина проекту стала «діалогом реалізованих ідей, що створюють ситуацію сьогодні».
Заключна VII частина «Тимчасової виставки»
реалізовувалась одночасно у двох галереях – ужгородському «Коридорі» та львівській «Detenpyla Gallery». Одночасне відкриття у двох виставкових просторах стало своєрідною деавтоматизацією акту
тимчасовості. «Пропонований відрізок часу» – одна
із перших спроб втілити в Ужгороді інформативний проект у межах галереї. Значна частина учасників проекту представили напрочуд цікаву документацію процесу творення та розробки ідеї. Представлені об’єкти, за традицією концептуалізму, не
мали типових ознак художньої виразності, не збуджували емоційного взаємного співчуття та традиційної звички спілкування з мистецтвом. Проте від
ужгородського, в якійсь мірі цнотливого до сучасного мистецтва глядача вимагали схильності до саморефлексії та певних аналітичних здібностей.
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Запрошення перформерів стало ще одним позитивом проекту Петра Ряски, що дозволяє говорити
про розширення сучасних мистецьких практик в
Ужгороді. На жаль, ця форма актуального мистецтва ще мало представлена у найзахіднішому обласному центрі. Перформанси Петра Ряски, Володимира
Топія, Ярини Шумської та Мар’яни Яремчишиної
стали спробою активного представлення та свідченням безпосереднього процесу творення. При цьому
художники працювали із суто абстрактними категоріями: простір, час, рух тіла у просторі, де через
акцію проводилось виявлення змісту тимчасовості.
Лише за рік існування проект «ТВ» набув розголосу та вийшов за межі Ужгорода. У травні 2014 року
«Тимчасова виставка» була презентована в берлінській галереї «Another Vacant Space» в рамках виставки, присвяченої неформальним просторам та
художнім практикам Західної України. Серед проектів, які в Німеччині представляли куратори Ліза
Герман та Марія Ланько, були й закарпатські художники та мистецькі акції, реалізовані в Ужгороді. У такий спосіб київські куратори спробували актуалізувати питання традиції самоорганізації художніх практик, яка, на їхню думку, визначає сьогодні способи репрезентації та циркуляції мистецтва в регіоні.
Багатоаспектний синкретизм проекту «Тимчасова виставка» ще раз обумовлює проблему територіальної чи локальної приналежності в сучасному мистецтві, де поняття периферії радше логічне,
ніж географічне. У цьому контексті довготривалий
проект Петра Ряски став ще одним прикладом деконструкції звичаєвих зв’язків з їхнім характерним
«творчим» свавіллям.
У своїй завершеності проект «ТВ» й сьогодні провокує до зміни рефлексій у просторі трансформованої об’єктивності. За словами Петра Ряски, «Тимчасова виставка» продовжує своє життя у архіві http://
temporaryexhibition.tumblr.com/ та набуває нових форм
у пошуці змін. У планах продовжити проект у іншому
виставковому просторі, як своєрідний акт тимчасової
інтервенції нових змістів та образів. Сподіваємось,
дієвість ідей Петра Ряски засвідчить час. А наразі
вільний простір наступної «Тимчасової виставки»
чекає на нові рефлексії однодумців.

Белла Логачева. Одноразовий Супрематизм, інсталяция,
графіка, об’єкти, 8-11 серпня 2013 р.

Відкрита група. Галерея № 10. 63.222 м2 білого з
довготривалого проекту «Відкрита галерея»
(фрагмент), 16-17 серпня 2014 р.

Петро Ряска. Пам’ять, перфоманс, 11–14 травня 2013 р.

Рашид Коневич. Без назви.
Проект «Причина наслідку»,
29 травня – 1 червня 2014 р.

Сергій Якунін. Із циклу
«Внутрішня геометрія»,
13-16 лютого 2014 р.

Руслан Тремба. Тіло моє є тимчасовим носієм…,
хліб, акрил, 8-11 серпня 2013 р.
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ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ

Микола МУШИНКА
«...ВДИВОВИЖ БЛИСКУЧИЙ ВЗІРЕЦЬ
ДЛЯ СУЧАСНИХ І МАЙБУТНІХ
КАРПАТОЗНАВЦІВ...»
(з нагоди відкриття Кімнати-колекції
Олени Рудловчак в УжНУ)
Наприкінці вересня 2015 року в Ужгородському
національному університеті було відкрито Кімнату-колекцію найвизначнішого карпатознавця Словаччини на ділянці літературознавства Олени Михайлівни Рудловчак (1919-2007). Оскільки від її
смерті минуло вісім років, й українська громадськість вже встигла призабути про Олену Михайлівну, спробуємо хоча би коротко нагадати її життєвий і творчий шлях та розповісти про історію заснування її меморіального музею.
Олена Михайлівна Рудловчак народилася 1
лютого 1919 року в Мукачеві в учительській сім’ї. У
Державній російській реальній гімназії в Мукачеві
розпочалася її творча робота та активна співпраця
з Кошицькою редакцією радіопередач для Підкарпатської Русі. Здобувши атестат зрілості, 1937 року
вона склала т. зв. «диференціальні іспити» в Мукачівській педагогічній семінарії та після піврічної
педагогічної практики в селі Задільське здобула
диплом учительки початкової школи.
У Кошицькій радіостудії вона познайомилася з
уродженцем Словаччини, засновником і завідувачем
редакції радіопередач для Підкарпатської Русі Андрієм Рудловчаком (1905-1977), за якого 1940 року
(будучи звільненою з посади учительки початкової
школи в селі Ряпідь-Вільховиця) вийшла заміж і переселилася до Братислави. У них народився син Володимир (1943) та дочка Марія (1945) в селі Загор.
У Братиславі вона разом із чоловіком працювала
в руській секції Словацького радіо (передачі для русинів-українців Словаччини) а в Університеті ім. Коменського заочно здобула вищу філологічну освіту.
Від 1949 р. до кінця життя працювала в Пряшеві.
Спочатку в українській студії Словацького радіомовлення, а від 1960 року до відходу на пенсію (1986 р.) –
на кафедрі української мови та літератури філософського факультету Університету ім. П. Й. Шафарика.
Певний час (1966-1984) була керівником Дослідного
кабінету україністики при згаданій кафедрі. Саме на
цей період припадає вершина її наукової діяльності.
Олена Рудловчак – автор численних публікацій,
головним чином про літературу Закарпаття, побудованих на матеріалах архівних першоджерел та рідкісної літератури. До найвизначніших належать її
праці про В. Довговича, М. Надя, М. Лучкая, О. Духновича (три томи його «Творів»), О. Павловича, А. Кралицького, Ю. Ставровського-Попрадова, П. Кузм’яка,
Й. Рубія, Марійку Підгірянку, про закарпатоукраїнський фольклор, пресу, перші букварі, освіту, радіо,
театр тощо. Незначна частина її друкованого доробку
ввійшла до збірника «Біля джерел сучасності»1.
У Пряшеві вона від самого початку залучилася і до
культурно-громадського життя. Була фундатором
Культурного союзу українських трудящих та членом
його редакції науково-популярних публікацій, спів1 Рудловчак О. Біля джерел сучасності. Розвідки, статті, нариси. – Пряшів, 1981. – 420 с.
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засновницею Наукового товариства КСУТ (в якому
двадцять років очолювала літературну секцію) та Української філії Союзу словацьких письменників. П’ятнадцять років (1953-1968) була членом редколегії
журналу «Дукля» і до своєї смерті – членом редколегії «Наукового збірника Музею української культури
у Свиднику». Була також членом-засновником Асоціації україністів Словаччини та Наукового товариства
ім. Т. Шевченка у Словаччині.
На радянському Закарпатті Олену Рудловчак довго вважали «зрадницею батьківщини» (оскільки після Другої світової війни вона не повернулася «на родину») і до смерті Сталіна (1953) її не пускали навіть
відвідати батьків, яких вона не бачила 14 років.
У Пряшеві органи влади теж ставилися до неї із
застереженням, не допустили ні до захисту докторської дисертації, ні до габілітації на професора.
Лише у середині 1950-х років Олена Рудловчак
нав’язала творчі контакти (які тривали до кінця її
життя), із закарпатськими науковцями та працівниками культури. Зокрема, тісні стосунки в неї були з
працівниками Ужгородського університету: П. В. Лінтуром, В. Л. Микитасем (співупорядником антології
«Поети Закарпаття» (1965) та першого тому «Творів» О. Духновича (1968)), Я. І. Штенбергом, Г. В. Божук, Ю. М. Саком, О. І. Почекутовою, О. І. Закривидорогою, С. С. Сорокою, М. О. Фущин та іншими. У зимовому семестрі 1970-1971 навчального року вона
в УжНУ читала спецкурс зі словацької мови. З позауніверситецьких працівників підтримувала жваві контакти з Ю. В. Шкробинцем, І. М. Чендеєм, В. С. Фединишенцем, В. В. Пагирею, В. І. Падяком, Ю. Ю. Керекешем, М. Рішком, Ю. Д. Туряницею, двоюрідним братом
В. В. Микитою, архімандритом Мукачівського монастиря Василієм (Проніним) та ін. Листування з її закарпатськими друзями становило б солідний том. І це
листування конче потрібно опублікувати!
У 1960-1980 рр. Олена Михайлівна працювала в
закарпатських архівах та бібліотеках. Вона часто їздила в наукові відрядження до Праги, Братислави,
Мартина, Львова, Києва, Москви, Ленінграда, Будапешта, Дебрецена та в інші міста, головним чином
для праці в архівах та наукових бібліотеках. З цих
подорожей поверталася із сотнями мікрофільмів, з
яких встигла використати лише частину2. Як пише
дослідниця у своїх спогадах, майже всюди йшли їй
назустріч, часто допускаючи навіть до спецфондів
та до неопрацьованих архівних матеріалів.
У 1999 р. на території Ужгородського університету розпочалися наукові семінари під назвою «Рудловчаківські читання». До 2005 р. таких «читань» відбулося чотири. Матеріали одного опубліковано3 .
У січні 2001 року Олену Михайлівну Рудловчак було іменовано Почесним доктором (Doctor honoris cauСвої мікрофільми Олена Михайлівна старанно загортала у папір з ідентифікаційним описом та записувала в окремі зошити. Коли я працював секретарем Дослідного кабінету україністики (який вона очолювала), для
їх зберігання дав виготовити окрему скриню із спеціальними перегородочками у ящиках. Ця скриня нині входить в інвентар Музею Олени Рудловчак в УжНУ.
3 Олена Рудловчак. Збірник матеріалів Третіх наукових читань (3 лютого 2004 р.). – Ужгород, 2005. – 108 с.
Збірник охоплює статті дванадцятьох карпатознавців
про різні ділянки наукових зацікавлень О. Рудловчак.
2
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sa) Ужгородського університету «за визначні досягнення в науці і заслуги в розвитку співробітництва між
Ужгородським та Пряшівським університетами»
(диплом підписаний ректором Ю. В. Сливкою1).
У тому ж 2001 році окремою книжкою було видано
її вичерпну біобібліографію2. У запрошенні на презентацію книги провідний закарпатоукраїнський літературознавець В. Микитась дав Олені Михайлівні таку
характеристику: «Наукова сумлінність, вся дисципліна
творчої роботи доктора О. М. Рудловчак могла б бути
окрасою кожної наукової установи; сукупність її опублікованих наукових, публіцистичних та інших праць –
солідним набутком європейських бібліотек, а її закоханість і вірність рідній літературі, для якої вона працює
самопожертвою, є вдивовиж блискучим взірцем для сучасних і майбутніх карпатознавців, для яких нині відкриті свобідніші можливості» 3.
У 2005 році Ужгородський університет видав
збірник на її пошану4, в якому дванадцять провідних науковців Закарпаття подали високу оцінку
окремим ділянкам її наукових зацікавлень.
Маючи багатий архів та бібліотеку, Олена Рудловчак і на пенсії інтенсивно працювала. На жаль, у
Пряшеві не бачила перспектив використання своєї
спадщини, набутої протягом життя. На моє запитання «Чого б Ви ще хотіли досягти у своїй роботі?» Олена Михайлівна у 2003 р. відповіла: «Коли б
сили були, хотілось би хоча б найцінніші матеріали,
що лежать в мене, обробити й опублікувати. Але це
все лише мрія, реальних підстав для неї немає»5.
У вступі до своєї останньої наукової роботи
«Олександр Духнович і наша сучасність» у тому ж
2003 році вона писала: «Ядро духновичезнавства і
взагалі карпатознавства з Пряшівщини, де давня
слава повністю вигасла, пересунулось на Україну,
точніше, на Закарпаття, зосередившись навколо
Ужгородського національного університету»6.
Цю думку вона повторила і в інтерв’ю закарпатському журналістові Олександру Гаврошу: «У мене
страшна проблема з архівом. Маю дуже цінні матеріали, багато мікрофільмів, які я робила в Москві, у Будапешті. І не знаю, кому це все передати. На єпархіальний архів і наш музей дуже слабка надія, бо там багато речей пропадає. На жаль, нині у Пряшеві нема дослідника-карпатознавця, який би міг продовжити цю
справу. Уже всі зробилися професорами. А коли людина стає професором, вона вже не цікавиться дослідженнями. Ще щастя, що я маю свій будинок. І в пив1 Закривидорога О. – Ільченко Л. – Падяк В. Олена
Рудловчак: Бібліографія праць та літопис життя. – Ужгород, 2001. – С. 7.
2 Там таки. – 160 с.; 538 позицій та автобіографія О.
Рудловчак (с. 113-122). На подарованому мені примірникові книжки є така присвята: «Миколі Івановичу Мушинці з вдячністю за дружню підтримку у життєвій скруті із
щирим зиченням безкінцевих творчих та життєйських
перемог. О. Рудловчак. Пряшів, грудень 2001 р.» (Архів
автора).
3 Архів автора.
4 Олена Рудловчак: Збірник матеріалів Третіх наукових читань з лютого 2004 року). Упорядкування В. Барчан. – Ужгород, 2005. – 108 с.
5 Мушинка М. Розмови з однодумцями. – Пряшів,
2004. – С. 58.
6 Науковий збірник Музею української культури у
Свиднику. – Т. 23. – Братислава, 2005. – С. 28.

ниці можу багато чого поскладувати. Адже маю усю
нашу пресу, журналістику, і не тільки нашу. Десь у
глибині душі мрію, що дещо можна було б передати до
Ужгорода. Але для цього треба архів підготувати, аби
він мав хоча б якийсь систематизований вигляд. Здоров’я у мене дуже слабке. А дні минають»7. На жаль,
здоров’я Олени Михайлівни з кожним роком погіршувалося. Після інсульту в липні 2006 року вона вже
не взяла перо в руки. Померла у пряшівському Пенсіоні св. Косми і Дем’яна 16 листопада 2007 року. Згідно із заповітом померлої її похоронили на Ольшанському цвинтарі в Празі біля могили любимого сина
Володимира (1943-2004).
Я попрощався зі своєю наставницею8 двома некрологами9 та обширною студією про її життя і наукову діяльність10.
Єдиний спадкоємець Олени Рудловчак її дочка
Марія Дуфек-Рудловчак (1945) – драматург та сценарист Чеської кіностудії в Празі, з глибокої пошани до своєї мами її бібліотеку та архів кілька років
залишала в незаселеному будинку недоторканими
в надії, що якась установа зацікавиться цим духовним скарбом. Та коли ними ніхто не поцікавився
Марія Дуфек-Рудловчак, попросила мене зайнятися цією справою, тобто знайти установу або організацію, яка б безкоштовно прийняла в дар бібліотеку й архів її мами та подбала про його збереження
як одного цілого а також про їх опрацювання та
удоступнення для загального користання. Аби я
зміг представити спадщину зацікавленим, пані Марія дала мені ключ від будинку.
Я, у першу чергу, сфотографував усі скрині з
книжками та журналами, полиці з архівними матеріалами, стіни і меблі в усіх кімнатах, включаючи
горище і підвал, потім, знаючи, що не евідовані й
не підписані книги під час транспорту й бібліотечного опрацювання пропадають, дав виготовити печатку з текстом «Бібліотека Олени Рудловчак – Knižnica Heleny Rudlovčákovej», якою мій онук Юрій, учень
Української гімназії у Пряшеві, опечатав кожну
публікацію та кожен блок архівних документів. Без
цієї печатки не сміла опустити будинок Олени Михайлівни жодна книжка і жоден документ. Означені книжки, газети, журнали й архівні документи
онук поклав у приблизно п’ятдесят паперових коробок (від бананів), заповнивши ними усі коридори будинку. Отак упорядкована духовна спадщина
Олени Михайлівни була підготовлена для огляду
зацікавлених та транспортування.
За усім цим уважно стежила власниця спадщини Марія Дуфек, з якою я був у постійному зв’язку
посередництвом телефону та електронної пошти.
Вона кілька разів приїжджала з Праги у Пряшів,
аби забрати із будинку сімейні реліквії.
7 Гаврош О. Закарпатське століття: ХХ інтерв’ю. –
Ужгород, 2006. – С. 152.
8 Від 1966 по 1971 рік я працював під керівництвом
Олени Рудловчак в Дослідному кабінеті україністики на
посаді секретаря кабінету.
9 Мушинка М. Померла Олена Рудловчак // Нове
життя. – Пряшів, 2007. – № 47-48. – С. 2.; його ж: Олена
Рудловчак (1. 2. 1919 – 16. 11. 2007) // Slavia. Časopis pro
slovanskou filológii Praha, 2008. – S. 484-486.
10 Мушинка М. Пряшівський карпатознавець номер
один. З нагоди смерті Олени Рудловчак // Дукля. – Пряшів, 2008. - № 1. – С. 55-77.
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Та до транспортування дорога була ще далекою.
Потрібно було знайти майбутнього власника цього
духовного скарбу. У цій справі я особисто й письмово звертався до кафедри української мови й літератури Пряшівського університету, до кафедри української літератури Ужгородського університету, до
обох пряшівських наукових бібліотек і до ректорату Ужгородського національного університету та
Обласної наукової бібліотеки в Ужгороді. Просив,
аби представники цих установ прийшли подивитися на пропонований дарунок. Всюди цілковита відмова. Причина: нестача просторів, транспорту для
перевезення та кадрів для опрацювання такої кількості матеріалів. Дехто був охочий прийняти лише
книжки, яких установа не має у власних фондах. З
такою розв’язкою не могла погодитися ні власниця, ні я. А що з іншими книжками та пресою? Архівом не був зацікавлений ніхто.
7 липня 2014 року до Пряшева завітали директор видавництва «Ґражда» в Ужгороді Іван Ребрик
та його дружина – літературознавець Наталія Ребрик – проректор Закарпатського художнього інституту. Я запровадив їх до будинку Олени Рудловчак і
познайомив з матеріалами, підготовленими для експедиції. Обоє були захоплені побаченим й погодилися зі мною, що кращим місцем для їх зберігання (й
використання) був би Ужгородський національний
університет. Гості обіцяли посприяти цьому.
Я тут же написав листа ректору Володимиру Смоланці, пояснивши, хто така Олена Рудловчак і чим є її
архів та бібліотека. Подружжя Ребриків наступного ж
дня доручили листа ректорові та особисто поінформували його про побачене. Незважаючи на те, що
ректор за фахом лікар-нейрохірург, з першого слова
зрозумів важливість спадщини Олени Михайлівни
для університету та історії й культури Закарпаття,
тому доручив проректору Федору Шандору й деканові філологічного факультету Галині Шумицькій зайнятися цією справою. Ті посередництвом інтернету
зв’язалися зі мною ‒ і справа перевезення спадщини
Олени Рудловчак набрала швидких обертів.
Мені ця благородна розв’язка здавалася простою, однак вона виявилася набагато складнішою,
ніж я передбачав. Аби вивезти книги, пресу та архівалії зі Словаччини за кордон потрібно було подолати неймовірні перешкоди, здебільшого бюрократичні, головним чином на словацькій митниці. До
цієї справи я залучив консульство України, пряшівський Краєвий музей, Краєвий пам’ятковий інститут та використав особисті знайомства. Подолавши труднощі і перешкоди, я зміг подати до Ужгорода команду: «Приїжджайте!»
Згідно з цією «командою» 20 вересня 2014 року
з Ужгорода до Пряшева приїхали проректор УжНУ
Федір Шандор та декан філологічного факультету
Галина Шумицька. З Праги прибула і власниця будинку та всього, що в ньому знаходиться, Марія
Дуфек-Рудловчак. Ми з нею виготовили «Дарчий
лист», згідно з яким М. Дуфек дарувала бібліотеку,
архів, особисті речі та меблі робочого кабінету
своєї мами Олени Михайлівни Рудловчак Ужгородському національному університетові за умови, що
це буде зберігатися як одне ціле, УжНУ виготовить
електронний каталог одержаних матеріалів тощо.
Підпис на листі з «мокрою» печаткою затвердила
Асоціація україністів Словаччини.
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Кількість привезених матеріалів перевершила всі
очікування. Розпорядженням деканату звільнили під
музей одне з найбільших і найсвітліших приміщень
на п’ятому поверсі філологічного факультету, проте
воно вимагало генерального ремонту. За кілька місяців звичайна навчальна аудиторія перетворилася в
ошатну й затишну кімнату, де розмістилися на полицях книги з архіву Олени Рудловчак, меблі з її пряшівської квартири, особисті речі, чимало фотографій,
вишивані серветки, килимки, квіти тощо. З великою
любов’ю, пошанівком до відомої землячки, з сердечною теплотою і розумінням важливості та цінності
матеріалів творили кімнату-колекцію працівники
університетської бібліотеки, викладачі і студенти факультету під доброзичливим особистим керівництвом декана Галини Шумицької. Умови дарувальниці
обговорювалися на засіданні вченої ради університету, яка їх сприйняла одноголосно.
17 грудня 2014 року ректор В. Смоланка, проректор Ф. Шандор та декан філологічного факультету Г. Шумицька прийняли мене з дружиною Магдою в кабінеті ректора, аби поінформувати нас про
хід справи. При цій нагоді пан ректор Володимир
Смоланка вручив мені офіційного листа, яким УжНУ
зобов’язався виконати усі умови дарувальниці Марії Дуфек-Рудловчак, тобто: заснувати на основі подарованих матеріалів кімнату-музей Олени Рудловчак, зберегти її бібліотеку та архів у цілості та
виготовити електронний каталог бібліотеки й архіву, щоб вони були доступні для користання науковцями, студентами і широкою громадськістю. У
листі є і такий додаток: «Погоджуємось, що одною з
найцінніших частин архіву є матеріали про життя
і творчість О. Духновича. Університет працюватиме над виданням четвертого тому творів письменника і розгляне можливість удоступнити три попередні, які вже стали бібліографічною рідкістю.
Ми вдячні за довіру, яку нам виявили вельмишановні
Марія Дуфкова, спадкоємниця Олени Рудловчак, академік Микола Мушинка й заступник голови Асоціації українців Словаччини Любиця Бабота».
Офіційного листа пана ректора я негайно вислав
Марії Дуфек-Рудловчак у Прагу, яка була захоплена
його змістом. У відповіді ректорові із 3 січня 2015 року вона писала: «Ваш лист, пане ректоре, в якому офіційно підтверджено заснування кімнати-музею Олени
Рудловчак в Ужородському національному університеті, був для мене надзвичайно приємною несподіванкою. Не маю слів, які би передали повністю мою подяку Вам і Вашим колегам, проректору пану Шандору,
декану філологічного факультету пані Шумицькій,
пану професору Мушинці і всім, які підтримали цей
проект. Не можу не згадати дружину пана Миколи
Магду і доцентку Любу Баботу! Я переживаю щиру радість, що праця моєї мами, якій вона віддала своє
життя і серце, вертається до місць, які вона над усе
любила, до місць її серця, до регіону Мукачева, Ужгорода, де вона провела кращі роки свого дитинства, де
зустрілася з моїм батьком Андрієм Рудловчаком, де
поховані її батьки і куди їй було заборонено їздити при
старому режимі, до краю, з якого вона протягом усього життя черпала силу і енергію. Радість з того, що її
життєвий труд поміщено у стінах видатного Ужгородського університету, який оцінив її доробок титулом почесного доктора, організував читання Олени
Рудловчак, – в університет, який вона поважала і де
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мала багато щирих колег, друзів, співробітників, з якими утримувала дружні і професійні контакти» (копія
листа у автора).
До запланованого музею потрібно було доставити в Ужгород обладнання пряшівського кабінету
Олени Михайлівни. Оскільки йшлося про трафаретні меблі, виготовлені у міжвоєнному періоді
(робочий стіл, шафа для книжок та секретер), я не
вважав це питання проблемним, тим більше, що
шафа для книжок та секретер були виготовлені в
Мукачеві й становили придане Олени Рудловчак
від її батьків Михайла та Юліани Микитів. З Мукачева ці меблі мандрували у Задільське, звідти знов
до Мукачева, потім до Братислави та Пряшева. Робочий стіл Олена Михайлівна дала зготовити вже у
Пряшеві «на свою міру». Ці меблі разом з духовною
спадщиною Олени Рудловчак мали повернутися на
її батьківщину – в УЖГОРОД. Така розв’язка здавалась мені логічною і єдино правильною. Та це питання виявилося не менш складним, ніж перевіз
бібліотеки й архіву.
На митниці у Пряшеві від мене вимагали, аби я
привіз із Краєвого музею посвідку, що ці меблі не
мають історичної та музейної вартості. З музею
мене направили у Краєвий інститут охорони пам’яток. Там я подав письмову заяву з фотографіями
усіх трьох штук меблів, яку було ними відправлено
у Центральний інститут охорони пам’яток у Братиславу. Звідти мене повідомили, що таку посвідку
зможе дати мені лише Музей меблів у Маркушовцях. Там я довідався, що вони посвідки на меблі без
історичної та художньої вартості не видають.
Оскільки справа була спішною, ми відправили
меблі в Ужгород вантажною машиною Ужгородського університету (з якою прибув проректор Федір Шандор) без будь-якої посвідки. На кордоні
митники, переконавшись, що у шафах та шухлядах
стола немає контрабанди, відкрили шлагбаум і побажали пасажирам щасливої дороги в Україну. Тут
доречно висловити щиру подяку Федору Федоровичу і захоплення його подвижницькою діяльністю
у справі архіву Олени Рудловчак, адже без його відваги, упевненості й оптимізму навряд чи спадщина
відомого карпатознавця так швидко і вповні могла
б опинитися в Ужгородському національному.
30 вересня 2015 року (Всеукраїнський день бібліотек) Музей-колекцію Олени Михайлівни Рудловчак було відкрито.
Відкриттю музею передували урочисті збори
працівників бібліотеки УжНУ та інших гостей, які
вела директор бібліотеки Марія Медведь. На ньому
грамотами було нагороджено керівників відділів
та окремих працівників бібліотеки, перш за все
тих, які спричинилися до опрацювання книжкового фонду Олени Рудловчак.
В урочистості брали участь працівники університету, ветерани бібліотечної справи, журналісти, студенти тощо. Високу оцінку новопридбаним матеріалам Олени Рудловчак дав ректор університету Володимир Смоланка.
Генеральний консул Словаччини Янка Бур’янова у своєму виступі зауважила: «Спадщина великої
українки Олени Рудловчак, повернена на її рідне Закарпаття, буде оздобою, прикрасою вашого університету. Я високо поважаю науковий доробок цієї
жінки, її внесок у вивчення слов’янських літератур.

Дякую всім і кожному, хто допомагав у створенні
цього музею».
Зворушливою була промова доньки Олени Рудловчак, яка зі сльозами в очах сказала: «Не я, а ви
зробили добре діло, для мене, мого сина Яна та всієї
моєї сім’ї. Був час повної зневіри, коли я не знала, що
буде з книгами та архівом моєї мами. А потім пан
Микола Мушинка, ректор Володимир Смоланка,
проректор Федір Шандор, декан Галина Шумицька
та інші люди взялися допомогти. І я уклінно дякую
їм за це. Моя мамочка тісно співпрацювала з Вашим
університетом, тому це просто чудо, що завдяки
великій насназі багатьох людей і її колег, її робота
вернулася під вашу стріху».
Стрічку до входу в музей урочисто перерізали
ректор університету Володимир Смоланка та Марія Дуфек-Рудловчак.
Експозицією музею провела учасників акції директор бібліотеки Марія Медведь. Музей дослідниці поділено на дві частини. Перша частина оформлена як кабінет: робочий стіл, накритий склом, а
під склом фотографії найближчих: батьків, дітей,
онуків. На столі її окуляри, пера, олівці, лупа. По боках ‒ шафи з підручними книжками. На одній з
шаф – пишуча машинка та апарат для читання мікрофільмів. На стіні ікона, її портрет і портрет О. Духновича. На підлозі – килим, привезений ще з Мукачева. Усе, як було в її пряшівській хаті по вулиці Ваянського. У другій частині музею – полиці з книжками Олени Рудловчак.
Дизайн музею розробили студенти Закарпатського художнього інституту (ректор проф. Іван Небесник) Євген Горячкін та Рената Шетеля під керівництвом викладача Олексія Федора.
Ужгородське видавництво «Ґражда» (директор
Іван Ребрик) планує у короткому часі видати четвертий том «Творів» Олександра Духновича, який Олена Михайлівна не встигла завершити.
Відкриття Музею Олени Рудловчак було головною темою поширеного засідання Вченої Ради
УжНУ, яке відбулося у той же день після обіду в будинку ректорату. На ньому ректор університету
Володимир Смоланка вручив почесні грамоти людям, які найбільше зробили у справі заснування
цього музею, між ними – дочці Олени Михайлівни
Марії та авторові цих рядків.
Маємо надію, що спадщина Олени Рудловчак в
Ужгородському національному університеті буде
не лише музейним раритетом, але й джерелом для
дальших наукових праць викладачів, наукових працівників та студентів університету.

Відкриття музею-колекції Олени Рудловчак.
Зліва направо: Володимир Микита, Іван Ребрик, Марія
Дуфек-Рудловчак, Микола Мушинка, Магда Мушинка,
Іван Небесник, Наталія Ребрик, Одарка Долгош.
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