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Марина КІЯК, 
проректор  
Закарпатської академії мистецтв, 
заслужений працівник освіти України, 
м. Ужгород, Україна 
 
ЗАХОПЛЕНИЙ ЖИТТЯМ:  
З НАГОДИ 90РІЧЧЯ  
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
ЕММАНУЇЛА ПЕТРОВИЧА МИСЬКА 

 
 
 

 
 
 
Кіяк М. Ю. Захоплений життям: з нагоди 90річчя 

від  дня  народження  Еммануїла  Петровича  Миська. 
Стаття  присвячена  спогадам  про  відомого  скульптора, 
педагога, культурного діяча Еммануїла Петровича Мись‐
ка.  Еммануїл  Мисько  був  не  тільки  видатним  митцем, 
великим  педагогом,  культурним  діячем,  а  перш  за  все, 
цільною,  яскравою  і  мужньою  особистістю.  На  думку 
академіка  Андрія  Бокотея,  Еммануїл  Мисько  −  одна  з 
найбільш  значимих  постатей  культурного  відродження 
90‐их. У  галереї  своїх  скульптур він максимально тонко 
розкрив  людину  у  всіх  вимірах  –  соціальному,  культур‐
ному,  психологічному.  Він  залишив  десятки шедеврів.  І 
як  великий  митець  вийшов  за  межі  регіонального 
мислення.  Сьогодні,  незадовго  до  його  90‐річчя  від  дня 
народження,  хочеться  згадати  про  нього  словами  його 
друзів – письменників, художників, акторів, учнів, мисте‐
цтвознавців. 

Ключові  слова:  Еммануїл  Мисько,  скульптура, 
скульптурний портрет, творчість, культурний діяч. 

 
Кияк М. Ю. Увлеченный жизнью: по случаю 90ле

тия  со  дня  рождения  Еммануила  Миська.  Статья  по‐
священа воспоминаниям об известном скульпторе, педа‐
гоге,  деятеле  культуры  Еммануиле  Петровиче  Мисько. 
Эммануил Мисько был не только выдающимся художни‐
ком, великим педагогом, культурным деятелем, а преж‐
де всего, цельной, яркой и мужественной личностью. По 
мнению  академика  Андрея  Бокотея,  Эммануил  Мисько  – 
одна  из  наиболее  значимых  фигур  культурного  возрож‐
дения  девяностых.  В  галерее  своих  скульптур  он  макси‐
мально тонко раскрыл человека во всех измерениях – соци‐
альном, культурном, психологическом. Он оставил десятки 
шедевров. И как большой художник вышел за пределы ре‐
гионального  мышления.  Сегодня,  незадолго  до  его  90‐ле‐
тия со дня рождения, хочется вспомнить о нем словами его 
друзей – писателей, художников, актеров, учеников, искус‐
ствоведов. 

Ключевые слова: Еммануил Мисько, скульптура, скульп‐
турный портрет, творчество, деятель культуры. 
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Kyyak  M.  Yu.  Led away by life: on occasion  of 90  year 
fromthe  day of birth of  Emmanuel  Petrovich  Misko.  The 
article  is  dedicated  to  the  memories  of  the  famous  sculptor, 
teacher,  cultural  figure  Emmanuel  Miskо.  Hi  was  not  only  an 
outstanding  artist,  a  great  teacher,  a  cultural  figure,  but above 
all,  a  whole,  bright  and  courageous  personality.  «Emmanuel 
Misko is one of the most significant figures in the cultural revival 
of  the  1990s.  In  the  gallery  of  his  sculptures,  he  revealed  the 
most  subtle man  in all dimensions –  social,  cultural, psycholo‐
gical. He  left  dozens  of masterpieces.  And  as  a  great  artist,  he 
went beyond regional thinking», – said Academician Andrey Bo‐
kotey  at  the  opening  of  the  Emmanuel  Misk  Anniversary 
Exhibition.  Today,  shortly  before  his  90th  birthday,  I  want  to 
mention him in the words of his friends – writers, artists, actors, 
students, art critics. 

The  real  beginning  of  E.  Myscka's  independent  artistic 
career was the portraits of the artist P. Balla (1957) and the 
People's Artist of the USSR F. Nirod (1957), for which he was 
admitted  to  the Union of  Artists  in  1957.  «Emmanuel  Bowl 
could be called a 'human scientist', so deep and multifaceted 
are the characters he reproduces» notes art historian Valen‐
tina  Ruban.  Choosing  the  most  complex  form  of  portrait  – 
portrait‐head,  aims  to  convey  the  person's  luck  through 
facial expression. For Emmanuel Miska, a portrait is first and 
foremost a portrait of a particular person,  so he cares  for a 
portrait  resemblance.  The  similarity  in  his  portraits  is 
unconditional,  and  this  is unanimously confirmed by all. He 
admits that the artistic quality of the sculpture is not directly 
dependent on similarity, but if it is not, it is already a work of 
any genre other than portrait. 

Emmanuel  Misko  is  not  only  a  portrait  painter,  but  also  an 
author  of  monuments  to  prominent  cultural  figures.  The  main 
works are a monument to Ivan Franko in Lviv, in Drohobych and in 
the  village.  Naguevichi,  in  the  village.  Brick,  Skole  district;  the 
monument to T. Shevchenko in Sokal and Mostiska; Monument to 
the  battle  glory  of  the  Soviet  Armed  Forces  in  Lviv; 
monument to Vasily Stefanyk in Ivano‐Frankivsk. Emmanuel 
Misko  has  bequeathed  his  sculptural works  to museums  of 
Ukraine. And this act revealed his high understanding of the 
artist's mission. 

Time  has  confirmed  the  truthfulness  and  fruitfulness  of 
once  and  for  all  the  vital  positions  chosen  by  sculptor  and 
teacher  Emmanuel Myska. He  draws  the  line  of  section  not 
between these or other directions in art, but between art and 
not  art, which  conceals  its  inability  to  epatage  and pseudo‐
innovation. 

For  people  who,  for  at  least  a  short  time  in  their  lives, 
have had to communicate with Emmanuel Petrovich, he will 
forever  remain  a  good  angel  who  will  not  let  his  head 
despair. 

Key words:  Emmanuel Misko,  sculptor,  cultural worker, 
cultural figure.  

 
Постановка  проблеми.  Еммануїл  Мисько  був 

не  тільки  видатним  митцем,  великим  педагогом, 
культурним  діячем,  а  перш  за  все,  цільною,  яскра‐
вою і мужньою особистістю. 

«Еммануїл Мисько − одна з найбільш значимих 
постатей  культурного  відродження  90‐их.  У  гале‐
реї  своїх  скульптур  він  максимально  тонко  роз‐
крив  людину  у  всіх  вимірах  −  соціальному,  куль‐
турному, психологічному. Він залишив десятки ше‐
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деврів.  І як великий митець вийшов за межі регіо‐
нального  мислення»,  −  зазначив  академік  Андрій 
Бокотей на відкритті ювілейної виставки Еммануї‐
ла Миська у Національному музеї  ім. Андрея Шеп‐
тицького у Львові 22 травня 2009 року [1].  

Виклад основного матеріалу. Народився  Емма‐
нуїл Петрович Мисько 21 травня 1929 року у с. Уст‐
рики Долішні Львівського воєводства (тепер Поль‐
ща). У 1956 році закінчив Львівський державний інс‐
титут прикладного  і  декоративного мистецтва,  де 
з 1961 року розпочав свою викладацьку діяльність, 
а з 1988 р. став його ректором.  

Він жив і творив у Львові, де і похований на Ли‐
чаківському цвинтарі.  

Моє знайомство з Еммануїлом Петровичем Мись‐
ком  відбулося  влітку  1996  року.  Зустрічей  з  ним 
було небагато: декілька поїздок до Києва,  захисти 
дипломних робіт випускників нашого коледжу, де 
Еммануїл  Петрович  Мисько  був  головою  Держав‐
ної  екзаменаційної  комісії,  декілька  виїздів  на 
природу  –  оце,  мабуть,  і  все.  Однак  благородний 
вплив цієї великої людини я відчуваю досі.  

Це були непрості часи для нашого навчального 
закладу.  Відстоювати  свою  незалежність,  унікаль‐
ність, навіть, право на  існування ми змушені були 
на різних рівнях. І Еммануїл Петрович Мисько, тоді 
вже  ректор Львівської  академії мистецтв,  народний 
художник України, професор допомагав нам надзви‐
чайно. У той час завдяки його безпосередній участі та 
сприянню  відбувалася  реформа  художніх  закладів 
України.  

Сьогодні, незадовго до його 90‐річчя від дня наро‐
дження, хочеться згадати про нього словами його дру‐
зів – письменників, художників, акторів, учнів, мисте‐
цтвознавців. 

Еммануїл  Мисько  був  надзвичайно  працелюб‐
ною людиною. Як художник, він реалізувався у всіх 
жанрах  скульптури  –  станкової  і  монументальної, 
рельєфах, меморіальних дошках, медалях і плакет‐
ках.  Його  мистецька  спадщина  налічує  158  скульп‐
турних творів, більше 80 рисунків та біля 60 статей 
і виступів у пресі.  

Першою  вчителькою  з  рисунку  та  малярства 
для нього стала Олена Кульчицька. Другим вчите‐
лем,  який  визначив  його  долю  скульптора,  став 
Іван  Севера.  Еммануїл  Мисько  створив  портрети 
обох  своїх  вчителів,  а  портрет Олени Кульчицької 
(1957‐1960)  вважав  одним  з  найважливіших  своїх 
творів. 

Справжнім початком самостійного творчого шля‐
ху  Е.  Миська  стали  портрети  художника  П.  Балли 
(1957)  і  народного  художника  СРСР  Ф.  Нірода, 
(1957)  за  які  його  у  1957  році  прийняли  у  члени 
Спілки  художників.  «Еммануїла Миська можна  бу‐
ло  б назвати «людинознавцем», настільки глибоки‐
ми й багатогранними є відтворені ним характери», 
– відзначає мистецтвознавець Валентина Рубан [2]. 
Вибравши  найскладнішу  форму  портрету  –  порт‐
рет‐голову,  має  за  мету  передати  вдачу  людини 
через вираз обличчя. Для Еммануїла Миська порт‐
рет  –  це  перш  за  все  портрет  конкретної  людини, 
тому  він  дбає  про  портретну  схожість.  Схожість  в 

його портретах безумовна, і це одностайно підтвер‐
джують  усі.  Він  допускає,  що  художня  якість 
скульптури  прямо  не  залежить  від  схожості,  але 
якщо  її  немає,  то  це  вже  твір  будь‐якого  іншого 
жанру, а не портретного. 

На початку 60‐х років ХХ ст. письменники, музи‐
канти,  художники, актори Львова постійно зустрі‐
чалися якщо не в Клубі творчої молоді, то на каві у 
кав’ярнях або на театральних прем’єрах, виставках, 
літературних  вечорах,  а  іноді  засиджувалися  до 
ранку  в  майстернях.  Творчі  майстерні  були  не 
просто творчими лабораторіями, це були своєрідні 
клуби, де сходилися побратими та друзі, де обгово‐
рювалися тогочасні проблеми, де намічалися спіл‐
чанські плани. 

Одним з центрів, де постійно в ті роки гуртува‐
лася  молодь,  була  творча  майстерня  Еммануїла 
Петровича Миська на одній із центральних вулиць 
(тепер В. Вітовського). Як згадує Микола Петренко: 
«….Тут завжди були тобі раді, зустрічали привітно, 
коли  нагальна  робота,  то  просили  не  заважати,  а 
так  майже  відразу  витворювалася  атмосфера  до‐
вірлива  і необтяжлива, легка й приязна – адже це 
майстерня, – 

 
Де втіха дотепів веселих, 
Де смутку й лінощів нема, 
Де доля наливає келих,  
А глина міситься сама…» [2].  
 
У його майстерні  побувала немала  громада по‐

літичних діячів, художників, письменників, цікавих 
гостей  із‐за кордону –  і кожен з них терпеливо сі‐
дав на стілець перед скульптором і спостерігав, як 
майстер  різьбить,  ліпить  його  двійника,  бо  ж  Ем‐
мануїл  Мисько  належить  до  тих  митців  із  загост‐
реним психологічним оком,  хто  вміє  буквально  за 
короткий  час  зловити  визначальні  риси  твого  ха‐
рактеру,  навіть  такі,  з  якими ти не  спішив би від‐
криватися. 

 Еммануїл Мисько створює образи різних людей 
за професією,  віком,  характером. Але  ким би вони 
не  були  –  вони,  насамперед,  яскраві  особистості. 
Він  дивиться  на  людину  зблизька.  Небагато  є 
скульпторів  у  нас  і  в  інших  країнах,  котрі  уміють 
досягти в портреті не тільки життєвої переконли‐
вості, а й високої сили узагальнення.  

Мистецтвознавець  Григорій  Островський  вва‐
жає,  що  «cтворену  ним  величезну  галерею  порт‐
ретів  з’єднує  в  цілісне  явище  випробувана  віками 
гуманістична традиція,  вроджена доброта  і  любов 
до  людей  в  усій  їх  невичерпній  багатоманітності, 
повага до них, яка не доволяє спотворити їх образи 
на догоду кон’юктурі чи скороминущим новаціям… 
Його портрети заряджені сильною, незмінно пози‐
тивною  енергетикою,  і  це,  як  правило,  «визнання 
любові»,  глибоко  особистісний  творчий  акт.  У 
портретах  Миська  відкривається  ще  один,  як  би 
третій  пласт.  Як  і  твори  кожного  художника,  ці 
роботи  можна  розглядати  як  збірний  «автопорт‐
рет»  скульптора,  що  акумулював  риси  авторської 
особистості» [3]. 
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Еммануїл Мисько – не лише портретист, а й автор 
пам’ятників видатним діячам культури. Основні тво‐
ри – пам’ятник Івану Франку у м. Львові, у м. Дрого‐
бичі  і  с. Нагуєвичі (у співавторстві), у с. Тухля, Ско‐
лівського району; пам’ятник Т. Шевченку в м. Сока‐
лі, і у м. Мостиська (у співавторстві); Монумент бо‐
йової  слави  радянських  Збройних  сил  у  м.  Львів; 
пам’ятник  Василю  Стефанику  у  м.  Івано‐Франків‐
ську. Свої  скульптурні  твори Еммануїл Мисько  за‐
повів музеям України. І у цьому вчинкові виявило‐
ся його високе розуміння місії митця. 

Свою  викладацьку  діяльність  Еммануїл  Петро‐
вич  Мисько  розпочав  у  1962  році  у  Львівському 
інституті прикладного і декоративного мистецтва. 
Він був прикладом педагога, коли слова підкріплю‐
ються  ділом.  Як  згадує  Марія  Людкевич,  для  всіх 
він був старшим товаришем, який вмів підтримати 
творчу особистість, делікатно вказати на помилки, 
допомогти.  «…Тішуся,  що  Еммануїл  Петрович  як 
педагог постійно прагне поступу,  хоче  , щоби учні 
перевершували  своїх  вчителів,  пішли  далі,  тому 
дбає про найдрібніших дітей, які хочуть малювати, 
але  живуть  в  гірських  районах  і  часто  походять  з 
бідних родин» [2]. Для таких дітей у Підбужі Дрого‐
бицького  району  створено  за  допомогою  Львівсь‐
кої академії мистецтв та її ректора Е. П. Миська Ма‐
лу  академію  мистецтв.  Еммануїл  Мисько  разом  з 
Дмитром Крвавичем дбали про цю академію: при‐
возили  цікавих  людей,  книги,  солодощі,  сувеніри. 
Еммануїл Петрович радів успіхам учнів, сприяв то‐
му, щоб про них знали в Україні.  

У  2017 році Мала  академія  відзначила  своє 25‐
річчя і, попри все, зараз продовжує існувати як спе‐
ціалізований мистецький освітній заклад. 

Еммануїл Петрович дбав не лише про малих об‐
дарованих дітей. Поза його увагою не залишилися і 
художні училища, які прагнули зміни змісту підго‐
товки фахівців через  створення навчальних комп‐
лексів з вузами найвищого рівня акредитації, щоб 
як  найповніше  використати  можливості  ступене‐
вої  підготовки фахівців.  Так  у  1993  році  був  ство‐
рений  навчально‐науковий  комплекс  Ужгородсь‐
кого училища прикладного мистецтва ім. А. Ерделі 
зі Львівським державним інститутом прикладного 
та декоративного мистецтва. До складу комплексу 
увійшли ще шість навчальних закладів. Слід зазна‐
чити, що «Положення про навчальні та навчально‐
науково‐виробничі  комплекси»  було  затверджено 
Міністерством освіти  і науки України лише у 1994 
році. Завдяки підтримці і допомозі Еммануїла Пет‐
ровича  Миська,  тодішнього  ректора  Львівського 
інституту  прикладного  та  декоративного  мисте‐
цтва,  який  згодом  було  реформовано  у  Львівську 
академію  мистецтв,  можливості  ступеневої  освіти 
були  використані  сповна.  Окрім  узгоджених  на‐
вчальних планів, методичного обміну, творчої спів‐
праці,  тривалий  час щороку ще  й  четверо‐п’ятеро 
кращих наших випускників зараховувалися до ака‐
демії без вступних іспитів.  

Час підтвердив істинність і плодотворність раз і 
назавжди обраних скульптором  і педагогом Емма‐
нуїлом  Миськом  життєвих  позицій.  Лінію  розділу 

він проводить не між тими чи іншими напрямками 
у мистецтві, а між мистецтвом і не мистецтвом, яке 
маскує  свою неспроможність  епатажем  та  псевдо‐
новаторством.  Про  це  він  говорив  зі  студентами 
всюди, де така можливість траплялася. Вчив їх пат‐
ріотизму, любові до свого –українського. До остан‐
ньої хвилини свого життя Еммануїл Мисько захоп‐
лювався  життям,  пристрасно  любив  мистецтво  і 
«каменярську» працю у ньому. Як, ще не так давно, 
зазначав Роман Федорів, вітаючи Еммануїла Петро‐
вича з 70‐літтям, «… Постулат давніх майстрів: від‐
даючи  береш  і  збагачуєшся  сам,  постійно  живе  у 
художній  майстерні  Еммануїла  Миська.  Й  може 
тому така щира і молода душа у великого майстра. 
Це скаже кожний, хто загляне йому у вічі» [2]. 

Роман  Яців  [4]  назвав  Еммануїла Миська  «зем‐
ним ангелом, що ходив лабіринтами вулиць древ‐
нього Львова».  

Для людей, яким, бодай недовго в своєму житті, 
довелося  спілкуватися  з  Еммануїлом  Петровичем 
він назавжди залишиться добрим ангелом, який не 
дозволить опустити у зневірі голову. 
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Постановка  проблеми.  Як  людина,  яка  довгі 
роки спілкувалася з Оленою Михайлівною Рудловчак 
і була виконавцем її заповіту про передачу її наукової 
бібліотеки  й  архіву  Ужгородському  національному 
університету, хочу закцентувати на  її житті  і літера‐
турній творчості. Хочу підкреслити, що  і на рідному 
Закарпатті вона була «persona non grata», і лише після 
проголошення Самостійної України 1991 року  стала 
Почесним  доктором УжНУ,  а  з  цієї  нагоди  в  тому ж 
році видано збірник «Олена Рудловчак. Бібліографія 
праць та літопис життя» [1].   

Мета статті полягає в акцентації життя і діяль‐
ності видатного карпатознавця Олени Рудловчак з 
нагоди її столітнього ювілею. 

Виклад основного матеріалу. Олена Михайлів‐
на Рудловчак (дівоче прізвище Микита; псевдонім 
Олена Травкіна) народилася 1 лютого 1919 р. в Му‐
качеві в учительській сім’ї. Після четвертого класу 
початкової школи вона вступила до Державної ро‐
сійської  реальної  гімназії  в  Мукачеві,  де  розпоча‐
лась  її  співпраця  з  шкільним  альманахом  «Наши 
стремления».  У  1934‐1935  роках  вона  входила  до 
складу редакційного комітету цього журналу.  

Від шостого  класу  гімназії  (1936  р.)  О.  Рудлов‐
чак  почала  співпрацювати  з  кошицькою  студією 
Чехословацького  радіомовлення,  регулярні  пере‐
дачі якого покривали територію Східної Словаччи‐
ни та Закарпатської України (Підкарпатської Русі). 
Студію очолював її майбутній чоловік Андрій Руд‐
ловчак (1905‐1977).  

У  червні  1938  року  вона  вступила  на  юридич‐
ний факультет Карлового університету в Празі, од‐
нак після трьох семестрів, восени 1939 року, внас‐
лідок розпаду Чехословаччини та закриття чеських 
вузів, вона повернулася на Закарпаття й учителю‐
вала в сільських школах. 

На  початку  1940  року  О.  Рудловчак,  звільнена 
угорськими  шкільними  органами  з  посади  вчи‐
тельки, виїхала в Братиславу, де 2 лютого 1940 ро‐
ку  вийшла  заміж  за  свого  нареченого Андрія  Руд‐
ловчака,  громадянина  Словаччини.  У  Братиславі 
вона  продовжувала  позаштатно  працювати  в  під‐
карпаторуській радіостудії,.  

 Одночасно  вона  заочно  вивчала  русистику  та 
історію на філософському факультеті Братиславсь‐
кого університету.  

У  Братиславському  університеті  вона  вчилася 
під  керівництвом  професорів  Валерія  Погорєлова 
(1872‐1955)  та  Євгена  Перфецького  (1888‐1947). 
Активну участь вона брала  і в редагуванні літера‐
турно‐громадського  часопису  «Ярь»,  органу  Това‐
риства карпаторуських студентів «Добрянській». 

У  1943  році  в  неї  народився  син  Володимир,  а 
1945 році − дочка Марія. Та вже восени 1945 року 
вона  продовжувала  навчання  в  Братиславському 
університеті, де одночасно була позаштатним лек‐
тором російської мови та асистенткою проф. Є. Пер‐
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фецького,  під  керівництвом  якого  захистила  ди‐
пломну  роботу  про  Данила  Галицького  та  склала 
другий державний екзамен. У 1948 році вона за до‐
рученням Реферату українських шкіл при Уповнова‐
женому представництві у справах шкіл  і культури в 
Братиславі  уклала  підручник  російської  мови  для 
середніх шкіл, який вийшов двома виданнями [2]. 

Від  лютого 1949 року доля Олени Рудловчак була 
пов’язана з Пряшевом, куди її чоловіка разом з радіо‐
студією  Словацького  радіомовлення  перевели  ще 
влітку 1947 року. Тут вона, засвоївши українську лі‐
тературну мову, стала пропагаторкою т. зв. «україні‐
зації» російськомовних шкіл, співпрацюючи з Україн‐
ським  національним  театром,  Українською  студією 
Словацького  радіомовлення,  Культурним  союзом 
Українських  трудящих,  українською пресою  тощо. 
Від 1953 року вона входила до редколегії новозасно‐
ваного літературно‐громадського журналу «Дукля».  

У 1954 р. О. Рудловчак поступила в аспірантуру 
в  Чехословацько‐радянський  інститут  Словацької 
академії наук у Братиславі. Темою своєї кандидат‐
ської  дисертації  обрала  «Життя  і  творчість  Олек‐
сандра Духновича». Для дослідження цієї теми чехо‐
словацькі органи направили її у відрядження в Моск‐
ву, Київ, Львів та Ужгород. У кожному з цих міст вона 
зосереджувалася над працею в архівах та бібліотеках. 
За  допомогою  місцевих  дослідників,  з  якими  вона 
швидко нав’язала контакти, їй вдалося підняти цілі 
пласти до того часу невідомих першоджерел.  

У 1957 році О. Рудловчак від перевтоми захворі‐
ла  і понад рік лікувалася. Вилікувавшись, вона 1959 
року виїхала на стажування в Будапешт. Бездоган‐
не  знання  угорської  мови  дозволило  їй  швидко 
здобути  довір’я  угорських  карпатознавців,  архів‐
них та бібліотечних працівників.  

У 1960 році в неї закінчився строк наукової аспі‐
рантури  і  вона  поступила  на  роботу  старшим  ви‐
кладачем  кафедри  української  мови  і  літератури 
Університету  ім.  Шафарика  у  Пряшеві.  Викладала 
українську  літературу,  спецкурс  із  закарпатоукра‐
їнської літератури та інші дисципліни. Тут вона га‐
білітувалася на доцента. 

У  1965  році  за  роботу  «Олександр  Духнович  і 
його проза» наукова рада Чехословацько‐радянсь‐
кого  інституту  Словацької  академії  наук  у  Брати‐
славі надала їй звання кандидата філологічних на‐
ук. На званнях доцента та кандидата філологічних 
наук  з  першої  половини  60‐х  років  у  Чехословач‐
чині закінчилася її наукова кар’єра.  

У  1966  р.  її  було  призначено  завідувачкою  До‐
слідного  кабінету  україністики  УПЙШ.  Будуванню 
цього  науково‐дослідного  закладу  вона  присвяти‐
ла багато сил та енергії, перетворивши його у най‐
визначнішу  базу  наукового  дослідження  мови,  лі‐
тератури та фольклору українців Закарпаття та че‐
хословацько‐українських  культурно‐літературних 
взаємин. ДКУ вона очолювала до виходу на пенсію 
1986 року, тобто повних двадцять літ.  

П’ять років (1966‐1971) під її керівництвом пра‐
цював  і я –  секретарем Дослідного кабінету украї‐
ністики. Можу ствердити, що це був один з найпро‐
дуктивніших  періодів  моєї  наукової  діяльності. 

Олена Михайлівна  багато  уваги  присвячувала  ма‐
теріальній розбудові кабінету, його технічному об‐
ладнанню,  заснуванню  архіву,  бібліотеки,  налаго‐
дженню контактів з домашніми і закордонними ус‐
тановами,  організації наукових конференцій,  семі‐
нарів,  польовим  дослідженням,  фаховому  ростові 
працівників тощо. Сама була прикладом у роботі. Бу‐
ла вимогливою до себе,  але не менш вимогливою й 
до інших, головним чином, до своїх підлеглих. 

Працювати  нам  тоді  доводилося  у  складних 
умовах, бо ні тодішнє керівництво кафедри, ні ке‐
рівництво факультету не сприяли роботі кабінету. 
Особливо важким був період після серпня 1968 р., 
коли  внаслідок  «чисток»  двоє  з  чотирьох  наукових 
працівників  Дослідного  кабінету  україністики  були 
звільнені  з  роботи,  а  сама  Олена  Михайлівна  ледь‐
ледь утрималася на роботі. Зате вона весь час знахо‐
дилася під суворим наглядом органів безпеки.  

І після вимушеного виходу на пенсію 1986 року 
науково‐дослідна  робота  Олени  Рудловчак  на  ді‐
лянці  карпатознавства  не  припинялася,  а  в  бага‐
тьох  випадках  ставала  ще  більш  інтенсивною,  бо 
дослідниця була позбавлена педагогічних та адмі‐
ністративних обов’язків. 

Працювала  дуже  інтенсивно,  не  знаючи  відпо‐
чинку,  зокрема,  над  четвертим  томом  «Творів» 
Олександра Духновича.  

Надмірна  працьовитість  та  життєві  негаразди 
негативно  впливали  на  стан  її  здоров’я.  Останніх 
два роки вона з пряшівської хати майже не виходи‐
ла, хіба що до Церкви св. Івана Хрестителя, яка зна‐
ходилася близько з її помешканням. Після 2005 ро‐
ку Олена Михайлівна часто хворіла. 

Померла 16 листопада 2007 року на 89 році життя 
у пряшівському Пансіоні св. Косми і Дем’яна. 21 лис‐
топада відбувся її багатолюдний похорон у Пряшеві, 
а згідно з її передсмертним бажанням труну з її тілом 
поховали на Ольшанському цвинтарі у Празі біля мо‐
гили її сина Володимира (1943‐1972).  

Найвизначніші  свої  праці О.  Рудловчак присвя‐
тила життю і творчості закарпатських «будителів» 
–  Олександра  Духновича,  Юлія  Ставровського‐По‐
прадова, Олександра Павловича, Анатолія Кралиць‐
кого, Адольфа і Віктора Добрянських, Петра Кузьм’я‐
ка, Йосифа Рубія та ряду інших. Про кожного з них 
вона  написала  і  досі  не  перевершені  праці,  побу‐
довані на першоджерельних матеріалах.  

Варто  підкреслити,  що  ставлення  політичних 
органів до будителів у 1950‐х роках, коли розпоча‐
лись її дослідження цієї теми, було вкрай негатив‐
ним. Адже будителі, майже усі священики, аж ніяк 
не втискалися у концепцію «соціалістичного вихо‐
вання трудящих». Треба було мати неабияку відва‐
гу і мужність, щоб подолати ці політичні стереоти‐
пи, тим більше, що таке ставлення до закарпатоук‐
раїнської  літератури  ХІХ  століття  було  і  в  офіцій‐
них радянських органів, на які орієнтувалася чехо‐
словацька наука та політика. 

Найбільшим її науковим успіхом було нею неза‐
вершене повне видання «Творів» О. Духновича.  

Перший том «Творів» [3] містить її понад 150‐сто‐
рінковий  нарис  про  життя  і  діяльність  цього  най‐
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визначнішого діяча закарпатоукраїнської літератури 
і культури ХІХ століття, всі його на той час відомі й 
доступні вірші, прозу, драматичні твори, загадки, ло‐
гогрифи, афоризми, медитації, сентенції та прислів’я. 
За  принципами  першого  тому  було  опрацьовано  і 
дальші два томи «Творів» О. Духновича. 

Другий  том  вийшов  під  головною  редакцією 
Михайла Ричалки та зі вступною статтею М. Ричал‐
ки й Федора Науменка [4]. Том охоплює педагогіч‐
ні, історичні та філософські твори О. Духновича. 

У  третьому  томі,  який  вийшов  під  редакцією 
Олени Рудловчак [5] вона подала блискучий аналіз 
публіцистики О. Духновича на фоні закарпатоукра‐
їнської журналістики ХІХ ст. та факсимільним спо‐
собом представила читачеві його рукописні «Міся‐
цеслови» на 1850, 1853, 1854 та 1857 роки. Тут же 
вона вперше опублікувала цінну працю О. Духнови‐
ча «О народах крайнянських» з 1848 року та дві йо‐
го автобіографії.  

До останніх днів активного життя вона працю‐
вала над четвертим томом «Творів» О. Духновича, 
який хвороба не дозволила їй завершити повністю.  

Пряшівське видання трьох томів «Творів» О. Дух‐
новича викликало пожвавлене зацікавлення творчіс‐
тю цього будителя і на Закарпатській Україні, де офі‐
ційне  ставлення  до  нього  довго  було  негативним. 
Там його було остаточно «реабілітовано» лише після 
проголошення  самостійної  України,  а  кращим  знав‐
цем  творчості  О.  Духновича  визнано  Олену  Рудлов‐
чак. Саме до неї у 1992 році звернулося ужгородське 
видавництво  «Карпати»  з  пропозицією  підготувати 
до друку науково‐популярне видання «Творів» О. Дух‐
новича. Олена Михайлівна охоче прийняла цю пропо‐
зицію і з честю виконала цю роботу [6]. 

Вона  була  співорганізатором Міжнародної  нау‐
кової конференції до століття з дня смерті О. Дух‐
новича, на якій прочитала головну доповідь [7].  

Востаннє  Олена  Михайлівна  повернулася  до 
духновичіани 20 червня 2003 року головною допо‐
віддю, зачитаною на Міжнародній науковій конфе‐
ренції  «Олександр  Духнович  і  наша  сучасність»  у 
Пряшеві,  присвяченій 200‐річчю з дня народження 
будителя [8] .  

Про соратника О. Духновича – Олександра Пав‐
ловича – О. Рудловчак окрему книжку не написала, 
однак присвятила йому цілий ряд солідних науко‐
вих розвідок та окремі розділи в нею упорядкова‐
них хрестоматіях. Про рукописну спадщину О. Пав‐
ловича, що зберігається в архівах Львова  і Берего‐
ва, вона поінформувала читачів у статті «Три руко‐
писні збірки О. Павловича» [9]. На науковій конфе‐
ренції  «Олександр  Павлович  і  наша  сучасність»,  що 
відбулася 1979 р.  з нагоди 160 роковин з дня наро‐
дження поета, вона зачитала головну доповідь [10].   

Окремий  репертуарний  збірник  О.  Рудловчак 
присвятила третьому з кагорти закарпатських бу‐
дителів – Анаталію Кралицькому [11]. 

Дальшим будителем, про якого О. Рудловчак на‐
писала окрему книжку, був Юлій Ставровський‐По‐
прадов [12]. 140‐ліття з дня народження письмен‐
ника вона привітала ювілейною статтею «Поет, що 
жагуче любив свою Вітчизну» [13].  

У 1977 р. в ж. «Дукля» О. Рудловчак опублікува‐
ла статтю про Петра Кузьм’яка [14], в якій, подала 
доволі обширну, до того часу майже не відому біо‐
графію  поета,  вірші  якого  на  підтримку  угорської 
революції  1848  року  («Прилетіла  зозуленька»  та 
«Співай, жаворонку») були дуже популярні і, покла‐
дені на музику, поширювалися як народні пісні.  

Заслугою О. Рудловчак було повернуте із забут‐
тя й  ім’я  єпископа Пряшівської  греко‐католицької 
єпархії  Йосифа  Ґаґанця  (1793‐1875)  –  визначного 
церковного та культурно‐освітнього діяча, співзас‐
новника ряду церковних та світських національно‐
освітніх установ на Пряшівщині. Про нього та ним 
засновані товариства О. Рудловчак підготувала ґрун‐
товну  студію,  опубліковану  в  сімох  продовженнях 
на сторінках «Дуклі» [15]. У ній вона подала не ли‐
ше  досі  найповнішу  біографію  єпископа,  але  й  на 
конкретних фактах висвітлила його внесок у засну‐
вання «Общества св.  Іванна Крестителя» (1863) та 
студентського гуртожитка «Алумнеум» (1864). 

Цінними  є  і  розвідки  О.  Рудловчак  про  Василя 
Довговича, дві автобіографії якого вона переклала 
з угорської на українську мову  [16], Михайла Луч‐
кая  [17],  Івана Дулишковича  [18], Віктора Добрян‐
ського  [19],  Миколу  Нодя  [20],  Олексу  Приходька 
[21], Євгена Науменка [22] та цілого ряду інших ді‐
ячів Закарпаття. 

Новим  словом  в  історії  педагогіки  закарпатсь‐
ких українців була розвідка О. Рудловчак «З історії 
наших букварів кінця ХVII – середини ХІХ ст.» [23]. 
Вона  встановила,  що  перший  буквар  для  русинів 
Угорщини  церковнослов’янськими  літерами  був 
опублікований  у  Трнаві  1699  року.  Його  автором 
вважають єпископа Йосифа де Камеліса. У ХVIII ст., 
наперекір урядовій забороні, на Закарпатті таємно 
поширювалися букварі, завожувані з Росії. Щоб елі‐
мінувати  ввіз  російських  «схизматичних»  книжок, 
Марія Терезія дала ліцензію К. Курцбеку на видав‐
ництво  церковнослав’янських  книжок  у  друкарні 
Будинського університету. Серед перших 1770 ро‐
ку  вийшов  «Буквар»  єпископа  І.  Брадача,  в  якому 
церковна  цензура  знайшла  «схизму»,  і  весь  тираж  з 
наказу  Марії  Терезії  було  сконфісковано  і  спалено. 
Третій «Буквар» витримав три видання (1797, 1815, 
1844),  четвертий  вийшов  у  Будині  1825  року  і  був 
спільним для сербів і закарпатських українців. Дорос‐
лому  населенню  був  призначений  буквар‐молитов‐
ник І. Фоґорошія (1831). Найпоширенішим букварем 
закарпатських українців була «Книжниця читальная 
для начинающих» О. Духновича,  яка  витримала  три 
видання (1847, 1850, 1852). 

На окрему увагу заслуговують три хрестоматії за‐
капатоукраїнської  літератури  ХІХ‐ХХ  ст.  Олени  Руд‐
ловчак, призначені не лише студентам‐ філологам, але 
й учням середніх шкіл та широкій громадськості [24].       

Безпосереднім продовженням цих хрестоматій бу‐
ла  антологія  закарпатоукраїнської  поезії  «Поети  За‐
карпаття»,  упорядкована О.  Рудловчак  разом  з  проф. 
Ужгородського університету Василем Микитасем, що 
охоплює вірші 86 поетів і кілька анонімних творів. Про 
кожного автора упорядники подали біографічні довід‐
ки та примітки майже до кожного вірша [25].  
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Подібну антологію під назвою «Зелений віночок – 
червоні квіточки» О. Рудловчак уклала із творів т. зв. 
«народних» поетів Пряшівщини [26]. До неї вона за‐
лучила вірші одинадцятьох авторів, які, не володіючи 
літературною мовою, писали рідною говіркою.  

Кілька статей О. Рудловчак присвятила закарпа‐
тоукраїнській  та  пряшівській  літературі  міжвоєн‐
ного періоду. До найвизначніших належить  її  роз‐
відка  «Літературні  стремління  українців  Східної 
Словаччини у 20‐30‐х роках нашого століття» [27], 
в якій розглянуто художні твори, публіковані окре‐
мими книжками або на сторінках тогочасної преси 
(«Русское слово», «Голос русского народа», «Слово 
народа»  та  ін.).  У  Східній Словаччині  вона нараху‐
вала майже чотири десятки авторів. 

З письменників міжвоєнного періоду вона най‐
більше уваги присвятила Ірині Невицькій [28], Ма‐
рійці Підгірянці та Федору Лазорику. 

Для ІХ Міжнародного з’їзду славістів, що відбувся 
в Києві влітку 1983 р., О. Рудловчак підготувала ґрун‐
товну доповідь про розвиток україністики, головним 
чином, літературознавства та фольклористики в Сло‐
ваччині  у  післявоєнний  період  [29].  З  політичних 
причин О. Рудловчак не потрапила в офіційну делега‐
цію славістів Словаччини на київський конгрес.    

Кілька оригінальних наукових праць, побудова‐
них на першоджерельних матеріалах, О. Рудловчак 
присвятила  закарпатській  фольклористиці  [30], 
журналістиці [31] та радіомовленню [32]. 

Дальшим  полем  наукових  зацікавлень  О.  Руд‐
ловчак  була  історія  Українського  національного 
театру в Пряшеві, за якою вона слідкувала від його 
заснування  з  1946  року  до  останніх  днів,  пишучи 
рецензії на багато вистав театру.  

З  нагоди  25‐річчя  заснування УНТ  у  1971  року 
вона  опублікувала  розвідку  про  його  історію  «До 
вершин», яка увійшла до ювілейного збірника «Ук‐
раїнському народному театру – 25» [33]. Аналітич‐
но‐синтентична розвідка О. Рудловчак стала осно‐
вою всіх дальших праць про історію УНТ. Зміну на‐
зви  і  профілю  Українського  національного  театру 
та  перехід  його  драматургії  на  антиукраїнські  по‐
зиції вона дуже важко переживала. 

З  історією театру пов’язаний  і  ґрунтовний роз‐
діл О. Рудловчак «Драма» в колективній книзі «Лі‐
тература чехословацьких українців»  [34].  У нарисі 
розглянуто  драматичну  творчість  українських 
письменників  Пряшівщини  від  другої  половини 
40‐х по 60‐і роки ХХ століття.  

Помітним  є  внесок  О.  Рудловчак  у  регіональну 
історію українців Східної Словаччини. У цьому від‐
ношенні характерним для неї є цикл 22 статей про 
історію  Меджилабірського  регіону  «Живе  і  жити 
хоче руський і бистрий Лаборець» публікований на 
сторінках «Нового життя» в 1987‐1988 роках [35].  

Важливе місце в науковому доробку Олени Руд‐
ловчак  займають праці про чехословацько‐україн‐
ські  та  чехословацько‐російські  взаємини.  Уже  в 
першій з них «Дружба чехів, словаків і закарпатсь‐
ких українців в радянській літературі» [36] вона за‐
свідчила глибоку обізнаність з російською та укра‐
їнською літературою після 1918 року.  

Науковий  профіль О.  Рудловчак  не  був  би  пов‐
ним,  якби  я  не  згадав  її  кропітку  працю  у  справі 
підготовки до друку  статей для  енциклопедичних 
довідників. У рубриці «Матеріали до Словника куль‐
тури  українців  Чехословаччин»  («Дукля»,  1988‐
1991)  вона  опублікувала  понад  двадцять  статей. 
Упорядник  «Краєзнавчого  словника  русинів‐укра‐
їнців Пряшівщини» Ф. Ковач (Пряшів, 1999) значну 
частину з них (як і матеріали інших авторів) вико‐
ристав  у  своєму  виданні  без  наведення  джерела, 
підписавши відповідні статті своїм криптонімом Ф. 
К. О.  Рудловчак  таким вчинком була вкрай обуре‐
на, вважаючи його вчинок неетичним. 

П’ятнадцять статей вона анонімно опублікувала 
в  довіднику  «Encyklopédia  Slovenska»  (Bratislava, 
1977‐1982).   

Певним підсумком життєвого доробку О. Рудловч‐
ак  була  її  книга  «Біля  джерел  сучасності»  [37],  яка 
охоплює  передруки  її  чотирнадцятьох  кращих  нау‐
кових  розвідок  з  літературознавства,  закарпатсько‐
російських  взаємин,  фольклористики,  педагогіки, 
журналістики, театрознавства та радіомовлення, пуб‐
лікованих в 60‐70‐х роках ХХ ст. на сторінках пряшів‐
ських  видань.  Майже  кожна  стаття  була  авторкою 
ґрунтовно перероблена і доповнена. 

Висновки. Місце, яке залишилось у карпатознав‐
стві після відходу у вічність Олени Рудловчак, важко 
буде заповнити. Та залишила вона після себе найба‐
гатшу  в Словаччині приватну  карпатознавчу  бібліо‐
теку і багатий особистий архів. Єдина спадкоємниця 
майна Олени Рудловчак дочка Марія Дуфек, викону‐
ючи волю матері 2014 року подарувала Ужгородсько‐
му національному університетові бібліотеку та архів, 
де на їх основі у 2015 року в просторах філологічного 
факультету  було  засновано  Кімнату‐музей  Олени 
Рудловчак, а з нагоди 100‐річчя з дня її народження 
2019 року – видано нею упорядкований й Іваном Реб‐
риком завершений четвертий том «Творів О. Духно‐
вича» [38]. Будемо сподіватися, що у короткому часі 
появляться  і дальші праці  із  спадщини Олени Ми‐
хайлівни Рудловчак. 

 

 
 

Урочисте засідання кафедри української мови 
та літератури філософського факультету 
Університету П. Й. Шафарика у Пряшеві, 
присвячене 80річчю з дня народження 

О. Рудловчак (1999). 
Зліва: Ю. Кундрат, О. Рудловчак, М. Мушинка 
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Ребрик Н.  Й.  Закарпатська журналістика  в  дослі
дженнях Олени Рудловчак. У статті аналізується руко‐
писна праця відомого карпатознавця, почесного доктора 
Ужгородського  національного  університету  Олени  Руд‐
ловчак  «Журналістика  закарпатських  українців  середи‐
ни  ХІХ  століття»,  підготовлена  дослідницею  як  доктор‐
ська дисертація, але так і не була захищена з політичних 
причин.  У  зазначеній  роботі  історія  закарпатської  жур‐
налістики всеохопно досліджується вперше.  

Ключові  слова: Олена  Рудловчак,  історія,  журналіс‐
тика, Закарпаття, архівні матеріали, першоджерела. 

 
Ребрик Н. И. Закарпатская журналистика в иссле

дованиях  Елены  Рудловчак.  В  статье  анализируется 
рукописная  работа  известного  карпатознавця,  почет‐
ного доктора Ужгородского национального университе‐
та Елены Рудловчак «Журналистика закарпатских укра‐
инский  середины XIX  века», подготовленная исследова‐
тельницей как докторская диссертация, но так и не была 
защищена по  политическим причинам.  В  указанной ра‐
боте  история  закарпатской  журналистики  всеохватно 
исследуется впервые.  

Ключевые  слова:  Елена Рудловчак,  история, журна‐
листика,  Закарпатье,  архивные материалы,  первоисточ‐
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Rebrуk N.  Transcarpathian journalism in Olena Rud

lovchak’s studies. The article deals with the famous Carpa‐
thian scholar, Honorary Doctor of Uzhhorod National Univer‐
sity  Olena  Rudlovchak’s  handwritten  work    «Journalism  of 
Zakarpattia Ukrainians  in  the middle of  the nineteenth cen‐
tury», prepared by the researcher as a doctoral dissertation, 
but it was never protected for political reasons. In this work, 
the history of Transcarpathian  journalism  is widely  investi‐
gated for the first time. 

Key words:  Olena  Rudlovchak,  history,  journalism,  Trans‐
carpathia, archival materials, primary sources. 
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Постановка  проблеми.  Академік  Микола  Му‐
шинка назвав її «пряшівським карпатознавцем но‐
мер один» [1]. Безперечно, «пряшівським» – це тільки 
означення  щодо  останнього  місця  її  проживання. 
Олена  Михайлівна  Рудловчак  «…щодо  широти  пі‐
знання  карпатознавчих  першоджерельних матері‐
алів та глибини їх наукового осмислення» [1, с. 55] 
може рівнятися хіба з Олексою Мишаничем з Киє‐
ва; вона стоїть в одному ряду з такими дослідника‐
ми  культури  Закарпаття,  як  Володимир  Гнатюк, 
Іван  Панькевич, Микола Лелекач,  Гіядор  Стрипсь‐
кий, Микола Мушинка, Юрій Балега, Василь Мики‐
тась, Лідія Голомб, Наталія Вигодованець і под. Та‐
кого визнання Олена Рудловчак досягла «самотуж‐
ки, не маючи ні якогось виразного керівника, який 
би  «просував»  її  по  щаблях  наукової  кар’єри,  ні 
сприятливого  середовища,  яке  би  стимулювало  її 
до наукових досліджень, ні домашніх архівів та біб‐
ліотек, які мали її колеги у Києві, Львові, Празі, Бу‐
дапешті  та Ужгороді. Більше того,  до храму науки 
вона вступила вже в  зрілому віці, маючи за собою 
великий  досвід  на  ниві  культурно‐освітньої  ро‐
боти», – переконаний її колега і натхненний послі‐
довник Микола Мушинка [1: 55]. 

Виклад основного матеріалу. Особливим полем 
наукових  зацікавлень  Олени  Рудловчак  була жур‐
налістика, зокрема, історія закарпатської журналіс‐
тики ХІХ‐ХХ ст. Ґрунтовно, скрупульозно, помірко‐
вано вивчаючи архівні матеріали  і  першоджерела, 
свою  першу  статтю  «До  питань  журналістики  в 
українців Східної Словаччини» вона опублікувала в 
ж.  «Дукля»  в  1962  році  [2].  У  ній  вона  розглянула 
урядові  газети  «Nasze  Otecsesztvo»  (1916‐1919)  та 
«Eperjes»  (1913‐1917), що виходили у Пряшеві на‐
роднорозмовною мовою в угорській транскрипції з 
метою посилення мадяризації русинів Угорщини. 

Наступною у 1966 році вийшла стаття «Шляха‐
ми  журналістики  ХІХ  століття»  [3].  У  ній  авторка 
розглянула закарпатські часописи «Свѣт», «Новый 
свѣт»,  «Карпати»,  «Сова» та «Недѣля». Наступного 
року – проаналізувала першу закарпатську педаго‐
гічну газету «Учитель» [4].  Її перу належать статті 
про  перший  закарпатський  молодіжний  журнал 
«Русская молодежь» [5], про газету «Сова» [6], про 
газету  «Веселка»  [7],  про  альманах  О.  Духновича 
«Поздравленіе  Русинов»  [8],  про  журнал  «Дукля» 
[9],  про  часописи  «Карпатська  правда»,  «Правда», 
«Працююча  молодь»,  «Наша  земля»,  «Голос  моло‐
ді»,  «Карпатський  пролетар»,  «Карпатська  іскра», 
«Заря»,  «Поступ»  та  календарі  [10],  про  газету 
«Свѣт»  [11], про газету «Слово народа»  [12],  «Вѣс‐
ник» [13] та «Зарю галицьку» [14], про «Газету для 
народных учителей» [15], про – «Церковну газету» 
і  «Церковный вѣстник»  [16],  а  також огляд  історії 
українського друкованого слова закарпатських ук‐
раїнців  до  30‐років  ХХ  століття  «Роздуми  над  на‐
шою журналістикою»  [17]. Певним узагальненням 
доробку О.  Рудловчак в  галузі  дослідження  історії 
закарпатоукраїнської  журналістики  є  її  розвідка 
«Шляхами  слова»,  опублікована  як  післямова  до 
збірника «Пером  і  словом»  [18], в якій розглянуто 
майже  всі  періодичні  видання, що  виходили  в  За‐

карпатській Україні і Пряшівщині від 1850 до 1970 
року.  

Сьогодні ми говоримо про її монографію «Жур‐
налістика  закарпатських  українців  середини  ХІХ 
століття» [19]. Дослідження залишається в рукопи‐
сі, тільки тепер підготовлено до друку. Праця охоп‐
лює період зародження, розквіту  і початок упадку 
закарпатоукраїнської  журналістики,  від  її  виник‐
нення до початку 70‐х років ХІХ ст.,  тобто до при‐
пинення  діяльності  газети  «Новый  свет»  (кінець 
1872  р.).  Як  зауважує  сама  авторка,  «праця  не  є 
комплектною,  у  ній  окремі  розділи  становлять 
майже  самостійні  нариси,  причому  розділ  газети 
«Світ» поданий тільки в основних рисах, а розділи 
«Учитель», «Газета для народных учителей» треба 
дещо доповнити, оскільки нам не вдалося отрима‐
ти  весь  комплект  цих  часописів»,  –  зізнається  до‐
слідниця  [19:  3].  А  далі  йде  пояснення,  що  газета 
«Учитель»  є  в  Ленінграді,  звідки  вона  замовила  її 
мікрофільми,  а  повний  комплект  «Газеты  для  на‐
родних  учителей»  доведеться  ще  шукати  в  Угор‐
щині, в Росії і в Україні. У чехословацьких бібліоте‐
ках  загубились  також примірники  «Церковной  га‐
зеты», тому кілька номерів теж ще бракує до комп‐
лекту.  Повністю  досліджені  часописи  «Сова»  та 
«Новый свет», але знову ж таки: до них слід додати 
ще  відгуки  з  угорської  преси,  у  пресі  слов’янській 
відстежити  шляхи  контактів  «Совы»  з  угорською 
гумористично‐сатиричною  журналістикою.  Відкри‐
тою  темою  залишилося  для  дослідниці  вивчення 
газети  «Карпат»,  співробітництво  закарпатських 
українців  у  словацькій  та  галицькій  періодиці,  а 
співпраця закарпатських українців в угорській пре‐
сі взагалі не розглядалася.  

У роботі використано старшу  і нову літературу 
з  теми,  не  залучені  матеріали  угорської  наукової 
літератури, досить широко використані матеріали 
передусім  з  російських  та  українських  архівів.  От‐
же,  тема  монографії  ще  не  викінчена  остаточно  і 
передбачала подальше дослідження.  

О.  Рудловчак подає бібліографію матеріалів  га‐
зети «Світ». Вона виявила певні неточності у відо‐
мій  літературі,  особливо  у  розкритті  псевдонімів. 
Значні  труднощі  становило  для  неї  транслітеру‐
вання  давнього  правопису  в  сучасну  орфографію. 
Тексти  періодичних  видань  «Церковная  газета», 
«Свет»,  «Новый  свет»,  «Сова»,  «Учитель»,  «Газета 
для народных учителей» передала О. Рудловчак су‐
часною російською орфографією, оскільки мова ча‐
сописів близька або є російською літературною мо‐
вою.  Тексти  «Церковного  вістника»  в  основному 
передаємо  українською  орфографією,  оскільки 
його мова була народною, хоча редактор часто на‐
ближував її до російської мови. Утруднення стано‐
вило також визначення дат листів та газет чи жур‐
налів,  бо  у  певних  випадках  ці  дати передавалися 
за старим стилем, в інших – за новим, а найчастіше 
зустрічається  –  дата  визначалась  за  обома  стиля‐
ми. При неточному визначенні, за яким стилем по‐
дано дату, настає певний різнобій у датуванні лис‐
тів та періодичних видань. Тому у монографії нау‐
ковець визначала дату в усіх випадках так, як її на‐
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ведено в оригіналі,  тобто переважно  і  за  старим,  і 
за  новим  стилем.  Усі  ці  застереження  Олена  Руд‐
ловчак  виклала  у  вступі  до  монографії,  будучи 
впевненою,  що  з  часом  ще  повернеться  до  дослі‐
дження і, принаймні, заповнить ті пробіли, про які 
сама заявляє [19: 4]. 

Отже,  у  першому  розділі  «Боротьба  за  власну 
періодику. Співробітництво у пресі сусідів» дослід‐
ниця твердить, що незважаючи на економічну від‐
сталість  і  культурну  затурканість,  на  вельми  не‐
сприятливі  умови  духовного  розвитку  закарпат‐
ських українців в умовах феодальної Угорщини, на 
відсутність  культурного  центру,  слов’янської  дру‐
карні, що найбільше гальмувало розворушення ви‐
давничої  справи,  намагання  заснувати  власну  пе‐
ріодичну пресу як засіб активізації суспільної дум‐
ки,  як  арену  для  пропаганди  рідної  культури,  як 
ґрунт для вирощування публіцистів та літераторів, 
ми  знаходимо  в  закарпатських  українців  уже  «на 
досвітку  їх  національно‐відродженецьких  стрем‐
лінь» [19, с. 5]. Перша спроба заснувати власну пе‐
ріодичну  пресу  сягає  тут  початку  30‐х  років  ХІХ 
століття, і пов’язана вона з постаттю видатного за‐
карпатоукраїнського  філолога,  історика,  літерато‐
ра та освітнього діяча Михайла Лучкая, який «хотів 
місцеву літературу підняти з тяжкої летаргії, хотів 
видавати газету руською мовою, але не було мож‐
ливостей»  [19,  с.  6].  Об’єктивні  умови  не  сприяли 
здійсненню  планів  Лучкая.  Тільки  новий  револю‐
ційний  підйом  у  країні  на  кінці  40‐х  років  виніс 
знову на порядок денний питання преси. Нова ідея 
і  плани  створення  закарпатоукраїнського  періо‐
дичного друкованого органу вродились в голові ін‐
шого видатного закарпатоукраїнського культурно‐
освітнього діяча  і  літератора,  зараз вже пряшівсь‐
кого, бо на стику 40‐х і 50‐х років центром культур‐
но‐національного руху закарпатських українців став 
Пряшів, – Олександра Духновича. У жовтні 1848 р. 
він звернувся до консисторії Мукачівської єпархії з 
добре  обґрунтованою  пропозицією  заснування 
друкованого органу і організації друкарні, яка була 
одною з важливих передумов піднесення культури 
закарпатських українців. Однак консисторія, поси‐
лаючись на воєнні події, відхилила пропозиції Дух‐
новича, відклавши справу заснування періодично‐
го органу на пізніший час. 1849 рік є роком інтен‐
сивних намагань закарпатських українців заснува‐
ти  періодичну  пресу.  Щоб  повністю  придушити 
угорський революційний рух, цісарський уряд став 
розігрувати  інтерес  і  доброзичливість  до  слов’ян‐
ських народів, дарував їм певні свободи. В цих умо‐
вах зорганізовано у Пряшеві за ініціативи А. Добрян‐
ського депутацію закарпатських українців, до скла‐
ду якої входили В. Добрянський, Й. Шолтес, А. Яни‐
цький, д‐р. М. Висаник і д‐р М. Алексович та сам А. 
Добрянський, яка 10 жовтня прибула у Відень, щоб 
передати уряду  і  особисто цісарю та всемогутньо‐
му  в  той  час  міністру  Баху  свої  вимоги щодо  роз‐
витку своєї народності. Ще раніше було встановле‐
но контакт з  галицькими українцями. Отже, у під‐
несеному уряду «Меморіалі», укладеному 13 жовт‐
ня 1849 року, що містив вимоги закарпатських ук‐

раїнців, ми знаходимо такий пункт про пресу: «Про‐
симе  о  урядовый,  с  галицькими русинами всполь‐
ный «Вѣстник» в Вѣднѣ, подпиранний, если бы то‐
го было потреба, з скарбу Державного» [20, c. 71]. І 
тут же п’ятий пункт «Меморіалу» торкається преси 
взагалі: «Просиме о знесенье всякого привилея, за‐
казающаго тиск кирилскими буквами» [Там само]. 
Отже, депутація вимагала заснування спільної з га‐
лицькими  братами  газети  і  скасування  всіх  обме‐
жень щодо друкування книжок кирилівським шриф‐
том, тобто руською мовою, – робить висновок Оле‐
на Рудловчак. Депутація домоглась того, що А. Доб‐
рянського  призначено  «референтом»  або  заступ‐
ником комісара, чи то наджупана, утвореного ново‐
го політичного округу, який називався також і «русь‐
ким  дистриктом»  і  який  поєднував  Мараморську, 
Угочанську,  Березьку  і  Ужгородську  жупи  з  цент‐
ром в Ужгороді. Зайнявши цю посаду ще наприкін‐
ці жовтня 1849 року, А. Добрянський почав надава‐
ти «руського вигляду» довіреному йому дистрикту, 
став розворушувати культурно‐національне життя 
в окрузі, тісно співробітничати також і з пряшівсь‐
кими  культурними  діячами,  тобто  з  українцями 
Східної  Словаччини,  які  увійшли  у  склад  іншого, 
утвореного з Шариської, Абауйської і Земплинської 
жуп дистрикту з центром у Кошицях. У цих умовах 
виникає дальша ініціатива щодо місцевої українсь‐
кої  преси,  яка  доповнює  попередню  вимогу,  спря‐
мовану на заснування друкованого органу у Відні, і 
має на меті створення газети для широких мас. Іні‐
ціатива також  і  в цьому разі вийшла від О. Духно‐
вича, тобто з Пряшева, – стверджує Олена Рудлов‐
чак  [19:  10].  Вона  ґрунтовно  простежує  бажання 
влади  нав’язати  населенню  угорську  газету,  роль 
Л.  Павловича  в  організації  газети  «Вітчизняна  Ру‐
тенія» для широких мас народу. І хоч Павлович ре‐
тельно прописав  зміст  і форму майбутньої  газети, 
врахувавши, здавалось би, найдрібніші деталі, його 
пропозиція все‐таки була відхилена. 

Ще  одну,  останню  спробу  зробив  Духнович  у 
справі  організації  преси у 1852 р. Не  зважаючи на 
існування  «Вісника»,  він  шукав  шляху  для  засну‐
вання  літературного  часопису.  Знайшов  можли‐
вість  реалізації  свого  задуму  у  співробітництві  зі 
словаками,  з  якими  на  полі  журналістики  закар‐
патських українців пов’язували вже певні традиції. 
Закарпатські  українці,  крім  словацької  преси,  ус‐
пішно  співробітничали  в  угорських  періодичних 
органах  –  як  газетах,  так  і  фахових  журналах,  пе‐
редусім у пресі, яка виходила на етнічній українсь‐
кій  території,  значну  частину  якої  займали  мате‐
ріали  українських  авторів.  У  цей  дореволюційний 
період, наприклад, значний інтерес представляють 
статті  Василя  Довговича  в  угорській  науковій  пе‐
ріодиці, – зауважує дослідниця. Та найширше і най‐
плідніше співробітництво закарпатських українців 
у ХІХ ст. до заснування власної преси, а також пара‐
лельно з розвитком місцевої української журналіс‐
тики має місце в  галицькій українській пресі,  зок‐
рема, мова йде про «Вістник», «Зорю Галицьку» та 
«Семейную бібліотеку» [19, с. 25‐29]. Але проблема 
власного періодичного друкованого органу для За‐
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карпаття  залишається.  Постаттю,  на  яку  поклада‐
ються  сподівання  у  цій  справі,  стає  І.  Раковський, 
відомий  на  той  час  закарпатоукраїнський  публі‐
цист русофільської орієнтації, який, проживаючи у 
Будині  на  посаді  редактора  «Земского  правитель‐
ственого  вестника  для  королевства  угорского» 
(1850‐1858)  і перекладача «Стацького законника», 
стає основоположником  і  редактором першого  за‐
карпатоукраїнського  періодичного  друкованого 
органу «Церковная газета».  

«Церковній газеті»  і  «Церковному віснику» від‐
ведено наступний розділ монографії. Авторка сум‐
лінно аналізує всю літературу, присвячену означе‐
ній  темі,  часто  полемізує  з  дослідниками,  дає  ха‐
рактеристику  кожному  номеру  видань,  супрово‐
джуючи  власними  роздумами  складний  процес 
становлення,  розвитку  й  утвердження  закарпат‐
ської журналістики.  

Тут  погоджуємося  з  думкою  Юрія  Бідзілі,  що 
«…підхід  О.  Рудловчак  у  системному  дослідженні 
преси  Закарпаття  можна  назвати  більш,  аніж  смі‐
ливим.  Вона  одна  із  перших  зламала  традиційні 
стереотипи  щодо  розвитку  соціально‐культурної 
ситуації на Закарпатті у XIX ст. […] Звертаючись до 
характеру  впливу  російської  преси  на  періодику 
Закарпаття, О. Рудловчак у своїх працях послугову‐
ється  принципом наукового  об’єктивізму. Проана‐
лізувавши  величезну  кількість  наукової  літерату‐
ри,  першоджерел,  архівних матеріалів,  дослідниця 
приходить  до  висновку,  що  російська  періодика 
справляла неабиякий вплив на розвиток преси За‐
карпаття»  [21].  Олена  Рудловчак  вважає,  що  вже 
від  початку 50‐х  років  Раєвський  (уповноважений 
російських  слов’янських комітетів,  зв’язковий між 
слов’янами Австрії  та  комітатами)  постачає  Войт‐
ковського (священик з німецького села біля Буди‐
на)  періодикою на  російській мові,  якою  користу‐
ється  також  Раковський  (редактор  і  натхненник 
«Церковної  газети»).  У  листах  Войтковського  по‐
чатку 50‐х років ХІХ ст. найчастіше згадується «Се‐
верная пчела»  і  як ревнісний читач  її  –  І. Раковсь‐
кий. Войтковський через Раєвського оформляє по‐
зику російських книг для Раковського. Коли поча‐
ла виходити «Церковная газета», Раєвський поста‐
чав її російською літературою, а коли газета потра‐
пила  у  скрутне  матеріальне  становище,  він  нама‐
гався  виручити  редактора  [19,  с.  39‐50].  1(13)  бе‐
резня 1856 року вийшов перший номер газети під 
такою  назвою:  «“Церковная  газета”  в  пользу  вос‐
точно‐католической церкви, соединенной с римсь‐
ким патриаршеським престолом, редактор И. И. Ра‐
ковський». Як видавець газети значиться спілка св. 
Стефана.  Газета  друкувалась  у  Вудині  в  друкарні 
Мартина Ваго, виходила чотири рази в місяць на 8 
сторінках невеликого журнального формату. З ви‐
ходом у світ газети закінчується другий етап її під‐
готовки  і  наступає  третій,  властиво,  починається 
історія самої газети – історія боротьби за її існуван‐
ня  і  наполегливої  роботи  її  редактора.  У  зв’язку  з 
виходом  у  світ  першого  номера  газети  Н.  Воскре‐
сенський  зауважує:  «…починає  своє  існування  за‐
карпатоукраїнська журналістика» [19, с. 57]. Разом 

з  тим Воскресенський  слушно вказує  також на  те, 
що зміст газети був далеким від насущних потреб 
широких мас, що вона до широкого читача не дохо‐
дила.  «Таким образом,  задача,  которую  ставил пе‐
ред  собой  Раковский,  борясь  за  издание  «Церков‐
ной  газеты»  –  «ввести  у  нас  в  употребление  рус‐
ский язык и упрочить оный в народе нашем», мог‐
ла быть разрешена… в самом ограниченном разме‐
ре» [19:137]. «Церковний вістник» продовжував лі‐
нію своєї попередниці, розвивав тенденції  і наста‐
нови «Церковной газеты». Фактично в цьому орга‐
ні  змінилася  дещо мова  у  напрямі  до  «нашого  об‐
ласного  нарічія»,  архаїзувався  зовнішній  вигляд 
переходом на церковний шрифт, але зміст його за‐
лишився незмінним. 

Наступний розділ монографії – «Без друковано‐
го органу». Припиненням «Церковной газеты» і «Цер‐
ковного  вістника»  закарпатські  українці  знову  за‐
лишилися без власного друкованого органу. До то‐
го також і в Галичині наступили роки кризи в жур‐
налістиці.  У  1859  році  виходить  тільки  кволий 
«Вісник»  у  Відні  і  його  додатки  «Отечественный 
зборник»  та  «Сіон,  церковь,  школа»,  який  мав  за‐
ступити  «Церковную  газету».  Зрозуміло,  такий 
стан речей не міг задовольнити місцевих культур‐
них діячів. Тому мають тут місце нові спроби найти 
шлях і спосіб заснування періодичного друковано‐
го органу. Вся перша половина 60‐х років позначе‐
на намаганням закарпатських українців заснувати 
друкований  орган,  а  саме  світський,  політичний, 
який  би  дав  можливість  і  створив  ґрунт  для  ши‐
рокого  і  більш  багатогранного  розмаху  місцевої 
публіцистики  [19,  с.  165].  Перша  половина  60‐х 
років  позначена  пожвавленням  культурно‐
національного руху серед закарпатських українців, 
намаганням  заснувати  культурно‐освітню  спілку, 
друкарню  і  власну  національну  газету.  Центром 
цих  стремлінь  стає  Ужгород.  Так,  уже  в  1861  році 
під впливом Духновича пряшівський єпископ Й. Га‐
ганець  звертається  до  ужгородського  єпископа  В. 
Поповича  з  пропозицією  сприяти  заснуванню 
культурно‐літературної спілки. Уже в 1862 році по‐
являються у пресі повідомлення про те, що виник 
підготовчий  комітет  майбутньої  спілки,  але  сама 
спілка виникає у 1866 році, коли скликано перші її 
загальні  збори, на яких вибрано керівництво  її на 
чолі з А. Добрянським і з першим заступником І. Ра‐
ковським.  

Спілку  названо  «Общество  св.  Василия  Вели‐
кого» і в її програму діяльності внесено теж органі‐
зування  газети,  яка  мала  бути  першим  періодич‐
ним друкованим органом закарпатських українців, 
що виходить на етнічній українській території. Між 
тим, ще у 1863 році, засновано в Ужгороді друкар‐
ню з слов’янським шрифтом, що і стало передумо‐
вою для  видавання  книжок  українською  та  росій‐
ською мовою. Серед перших видань цієї друкарні в 
Ужгороді знаходимо місяцеслов на 1864 рік, випус‐
ком якого було відновлено традиції,  розпочаті ще 
О.  Духновичем.  Календарі  і  альманахи  дослідники 
вважають  попередниками,  замінниками  справж‐
ньої періодичної преси.  
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Перший  закарпатоукраїнський  місяцеслов  і  за 
ним кілька його випусків пов’язано з  ім’ям О. Дух‐
новича,  який  у  1849  році  видав  у Перемишлі  пер‐
ший  закарпатоукраїнський  місяцеслов‐календар 
на 1850 рік під назвою: «Поздравление русинов на 
новый год 1850» [19, с. 175]. 

Першим світським періодичним органом закар‐
патських українців став скромний, симпатичний за 
своїми  демократичними  тенденціями  і  критични‐
ми настановами у відношенні до пихатого попівст‐
ва та всякого насилля і гніту «педагогіческий і на‐
родопросвіщающий»  журнал  «Учитель»,  перший 
номер  якого  побачив  світ  4(16)  квітня  1867  року. 
Ініціатором, видавцем і редактором газети був еру‐
дований,  гострий  на  слово,  досвідчений  педагог  і 
знавець  місцевих  шкільних  потреб,  уродженець 
Східної  Словаччини,  викладач  Ужгородської  вчи‐
тельської препарандії Андрій Ріпаєв [19:185]. Мова 
«Учителя»  була  строкатою,  важкою, штучною.  Яв‐
ляла  собою  зразок  язичія»,  яким  викладалось  в 
учительській  богословській  семінарії  і  в  учитель‐
ській  препарандії.  Ця штучна  мова  псувала  якість 
газети.  Часто  редактора  «Учителя»  критикував  за 
цю мову часопис «Світ» [19, с. 208]. «Учитель» уві‐
йшов в історію української культури як зачинатель 
світської  журналістики  закарпатських  українців, 
як  перший  їх  педагогічний  часопис,  який  мав  де‐
мократичні настанови, боровся за поширення і під‐
несення на вищий щабель народної освіти, за висо‐
кий  рівень  майстерності  учителя,  за  покращення 
його матеріальних умов і звільнення з‐під деспотії 
церковних  чиновників,  за  емансипацію  школи  з‐
під  необмеженої  влади  церкви,  піднявши  голос 
проти  денаціоналізації,  «Учитель»  накреслив  про‐
гресивний  шлях  для  закарпатської  журналістики, 
ставши в  один ряд  з  «Совою»  і  вершинним досяг‐
ненням «Света». Газета чекає на дослідження її фа‐
хового змісту і оцінки редактора як педагога – тео‐
ретика і практика [19, с. 216].  

З  педантичною  скрупульозністю,  неймовірною 
терпеливістю Олена Рудловчак у наступних розді‐
лах аналізує газети «Світ»  і «Новий світ». Оповіда‐
ючи історію постання обох газет, авторка уточнює 
число номерів, редакторство, автуру, меценатство, 
тематику, дає ґрунтовну характеристику більшості 
публікацій, наголошуючи на інформаційній, вихов‐
ній, публіцистичній,  художній вартості матеріалів. 
Компаративістський  підхід  дає можливість  визна‐
чити роль і значення друкованих органів для фор‐
мування національно‐культурної свідомості закар‐
патських  українців.  Окремим  підрозділом  науко‐
вець  досліджує  співпрацю  О.  Павловича  з  «Новим 
світом», яку означає як «зірку, що світить серед тем‐
ної ночі» [19: 415‐443]. Узагалі Олену Рудловчак ці‐
кавить  тема  художньої  літератури  [19:444‐452]  і 
фольклору  [19, с. 453‐473] на сторінках «Нового сві‐
ту». І. Сільвай (Уриїл Метеор), С. Фенцик, А. Кралиць‐
кий, О. Митрак, Ф. Злоцький, К. Смолигович, А. Ма‐
найлов, М. Бескид, Ю. Ставровський‐Попрадов – от 
це  і  всі  прізвища, що  за  два  роки  свого  існування 
газета запропонувала читачам, «незвичайно бідні і 
сірі  ці  підсумки,  як на  тогочасні  обставини Закар‐

паття,  –  з  сумом  констатує  Олена  Рудловчак.  –  За 
два роки редакція газети не змогла придбати літе‐
раторів Закарпаття для співробітництва, на  її  сто‐
рінках не появився жоден помітний художній твір» 
[19:452].  

Останній розділ монографії присвячений «Газе‐
ті для народних учителів». 

«Перший номер газети вийшов десь 1‐го лютого 
1868 року з приміткою: «“Газету для народных учи‐
телей” может получити каждый учитель народной 
школы с условием, чтоб её как собственность шко‐
лы хранил и своему приемнику передал» [19, с. 474].  

Газета  виходила раз  в  тиждень на  6‐ти  сторін‐
ках,  невеликим форматом,  у  1868  році  вийшло  48 
номерів (768 с.), у 1869 році – 52 номери (832 с.), у 
1872 році вийшло 52 номери (832 с.). Немає ясності 
щодо припинення газети. Де Беер твердить, що га‐
зету припинено наприкінці 1872 року, бібліографія 
А.  Животка  подає  як  роки  видання  газети  1868‐
1873 рр., в книзі А. Чуми та А. Бондаря «Українська 
школа на Закарпатті  та Східній Словаччині» чита‐
ємо:  «…в  1874  р.  переклад  її  на  українську  мову 
припинився» [19, с. 475].  

Що  торкається  змісту  газети,  він  укладався  з 
оглядом на загальнодержавний рівень освіти  і пе‐
дагогіки. Однак, як видно з матеріалів тижневика, 
редакція  газети спрямовувала діяльність  своїх на‐
ціональних випусків на те, щоб вони певною мірою 
відбивали  специфіку  власних  шкільних  проблем. 
Перший  річник,  який  розпочав  своїми  фаховими 
статтями сам Й. Етвеш, мав такі постійні рубрики: 

І. Передові. Перша належала Й. Етвешу і мала за‐
головок «К учителям народным».  

ІІ. Дело отечественного просвещения.  
ІІІ.  Что  должно  требовать  от  учителей  народ‐

ных школ.  
ІV.  Общества  нашого  народного  воспитания.  В 

цій  рубриці  йшлося  про  спілки  педагогів,  батьків, 
про самоосвітні спілки на селах і містах – спеціаль‐
но для вчителів  і для широкої публіки, про засну‐
вання  фахових  педагогічних  та  інших  бібліотек  і 
читалень, про спілки художньої творчості, про фіз‐
культуру тощо.  

V.  Цю  рубрику  газета  присвятила  «Провинци‐
альным уведомлениям».  

VІ. Заграница. Редакція у цій рубриці знайомила 
своїх читачів з шкільною справою країн всього сві‐
ту, в тому числі і з шкільництвом та питанням ви‐
ховання в Росії.  

VІІ. Фейлетоны. Тут друкувались переважно ме‐
тодичні  науковопопулярні  статті,  в  цій  рубриці 
часто подавався весь урок у формі діалогів чи ма‐
леньких сценок.  

VІІІ. Разные известия.  
ІХ. Обозрения книг. Тут друкувались анотації фа‐

хових видань, рецензії на підручники, анонси тощо 
Х.  Наши  школьные  листы.  У  цій  рубриці  дава‐

лись  повідомлення  про  педагогічну  періодику 
Австро‐Угорщини,  зокрема,  Угорщини  і  друкува‐
лись матеріали з них.  

ХІ. Конкурси, повідомлення офіційного характе‐
ру  містила  ця  рубрика,  в  якій  друкувались  також 
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матеріали місцевого характеру, тобто конкурси на 
вакантні  місця  з  місцевих  в  українських  школах. 
Згодом ці рубрики мінялись.  

Зрозуміло,  заступити  «Учителя»  газета  не  мог‐
ла. Місцеві пекучі питання і при найдбайливішому 
редагуванні газети, того її варіанту, який було при‐
значено для закарпатських українців, могли займа‐
ти  лише  невелике  і  другорядне  місце.  Тому  нарі‐
кання  на  відсутність  власної  педагогічної  газети, 
які  появлялись  в  закарпатоукраїнській  пресі  і  ви‐
словлювались  на  адресу  «Газеты  для  народных 
учителей»,  справедливі:  «Со  времени  как  «Учи‐
тель»  перестал  выходити  не  имеем  газеты,  кото‐
рая бы собственно нашими бы делами занималась. 
Газета, издаваемая выс. Министерством просвеще‐
ния,  −  предприятие,  достойное  большой  призна‐
тельности,  −  занимается  вообще  делами  про‐
свещения  и  образования  народа,  но  собственным 
нашим требованиям не удовлетворяет, теми бо от‐
лично и не занимается…» − читаємо в газеті «Світ» 
у 1868 році [19, с. 481]. 

Не  беремось  оцінювати фаховий  рівень  газети, 
але  той факт, що місцевому  учителеві  подавались 
відомості  і  практичні  вказівки  на  рівні 
загальнодержавному, можна оцінювати позитивно, 
адже  матеріали  газети  могли  послужити  тільки 
підвищенню  його  загального  культурного  рівня, 
педагогічних здібностей, освітньої практики, були 
спрямовані  на  знижування  його  провінційної 
затурканості. 

Що  стосується  висновків,  то  вони  як  такі  від‐
сутні у монографії – це ще одне свідчення того, що 
О. Рудловчак мала намір доповнити рукопис і тіль‐
ки тоді написати ґрунтовні висновки. Проте основ‐
ну думку дослідниця зафіксувала: «Як і вся західно‐
українська преса, так і закарпатська йшла шляхом, 
по  якому  вона  «своеобразно  отражала  эволюцию 
самой политической жизни цисарской монархии – 
от первых несмелых голосов против социальных и 
политических  несправедливостей  ко  все  большей 
лояльности, ренегатству и прислужничеству».  

Висновки. Журналістика закарпатських україн‐
ців означеного періоду мала у своїй діяльності та‐
кож  риси  прогресивні,  відповідно  до  загального 
культурно‐національного  руху  закарпатських  ук‐
раїнців розвивалась у відриві від соціального ґрун‐
ту, ізольовано від широких мас, вона не зуміла ста‐
ти в усій широті виразником їх  інтересів і найти в 
них  міцну  опору,  тому  й  сама  не  змогла  стати  на 
тверді підвалини. Саме тому легко було владі «обу‐
здывать  периодическую  печать,  если  она  совер‐
шала  малейшие  попытки  выходить  из  фарватора 
правительственной  политики  и  господствующей 
идеологии» [19:499‐500]. 
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Гаврош О. І. Михайло Заяць: художник сонця і про

стору.  В  статті  аналізується  життєвий  і  творчий  шлях 
Михайла Зайця – одного з перших випускників Ужгород‐
ського  училища  прикладного  мистецтва,  продовжувача 
традицій закарпатської школи живопису. Двадцять років 
насиченого творчого життя митця пов’язані із Одеською 
студією  художніх  фільмів.  За  час  роботи  у  доробку  ху‐
дожника‐постановника назбиралося 14 повнометражних 
фільмів та одна короткометражка. Художнику пощастило 
працювати  зі  Станіславом  Говорухіним,  Кірою  та  Олек‐
сандром Муратовими.  

Рутина радянського «замовного» кінематографа вби‐
вала будь‐який прояв творчості. Тож із середини 1970‐х 
М.  Заяць,  працюючи  художником‐оформлювачем  у  кол‐
госпі на Одещині, присвятив себе живопису. У 2012 році 
автор  понад  300  полотен  представив  свою  творчість  у 
Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бок‐
шая. В експозиції з 50 полотен були показані різні періо‐
ди  творчості,  десять  з  яких  передав  до фондів  найбіль‐
шої картинної галереї краю.  

Ключові  слова:  закарпатська  школа  живопису,  тра‐
диція, кінематограф, Михайло Заяць. 
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Гаврош А. И. Михаил Заяц: художник солнца и про
странства. В статье анализируется жизненный и творчес‐
кий путь Михаила Зайца  ‐ одного из первых выпускников 
Ужгородского училища прикладного искусства, продолжа‐
теля  традиций  закарпатской  школы  живописи.  Двадцать 
лет  насыщенной  творческой  жизни  художника  связаны  с 
Одесской студии художественных фильмов. За время рабо‐
ты в активе художника‐постановщика собралось 14 полно‐
метражных фильмов и одна короткометражка. Художнику 
посчастливилось  работать  со  Станиславом  Говорухиным, 
Кирой и Александром Муратовыми. 

Рутина  советского  «заказного»  кинематографа  уби‐
вала любое проявление творчества. Поэтому с середины 
1970‐х  М.  Заяц,  работая  художником‐оформителем  в 
колхозе  на  Одесщине,  посвятил  себя  живописи.  В  2012 
году  автор  более  300  полотен  представил  свое  творче‐
ство  в  Закарпатском  областном  художественном  музее 
им. И.  Бокшая.  В  экспозиции из  50  полотен  были  пока‐
заны разные периоды творчества, десять из которых пе‐
редал в фонды крупнейшей картинной галереи края. 

Ключевые  слова:  закарпатская  школа  живописи, 
традиция, кинематограф, Михаил Заяц. 

 
Havrosh O. Mikhaylo Zayats: artist of the sun and space. 

The article analyzes the life and creative path of Mikhail Zayets – 
one of the first graduates of Uzhgorod School of Applied Arts, a 
follower  of  the  traditions  of  the  Transcarpathian  School  of 
Painting. Its teachers were Adalbert Erdeli, Josip Bokshay, Fedir 
Manaylo – the founders of the Transcarpathia Fine Arts School, 
and  their  students  –  Ernest  Kontratovych,  Adalbert  Boretsky 
and  Andriy  Kotska.  Graduates  of  the  Hungarian  Royal  Art 
Institute, educated on modern European art traditions, Adalbert 
Erdeli and  Joseph Bokshay,  in  the harsh conditions of  socialist 
realism, were able to «infect» students with the idea of pure art, 
the  desire  to  reproduce  live,  direct  impressions  on  canvas. 
Neither the demands of official ideology nor Erdel's accusations 
of «formalism and cosmopolitanism» could prevent this. 

Mikhaylo was fortunate to be not only a student but also 
a  colleague  of  his  eminent  teachers.  After  graduation, 
together with his classmate Pavlо Balla, he went to enter the 
Lviv Institute of Arts and Crafts. However, he did not pass the 
competition.  He  returned  home  and  was  offered  to  teach 
first‐year painting at his home school. 

However,  twenty  years  of  the  artist's  rich  creative  life  are 
connected  with  the  Odessa  Studio  of  Feature  Films,  after 
studying  for  5  years  at  VDIK.  During  his  work,  14  full‐length 
films and one short film have been collected for the production 
of the production director. The artist was fortunate to work with 
Stanislav Govorukhin, Kira and Alexander Muratov. 

The  routine  of  Soviet  «bespoke»  cinema  killed  any 
display  of  creativity.  Therefore,  from  the  mid‐1970s  M. 
Zayats, working as a painter‐designer  in  the  collective  farm 
in  Odeschyna,  devoted  himself  to  painting.  The  artist's 
thinking was formed on what he saw in nature, the beauty of 
which was reflected in the works on an associative‐intuitive 
level. The mosaic of paint overlay, insisted on by the author's 
reflections,  produced  a  moment  of  beautiful,  seen  by  the 
artist in the journey with the crew. 

Today, the work of Mikhail Zayets remains  insufficiently 
studied  in  the  context  of  development  of  Transcarpathian 
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art.  After  all,  the  creative  biography  of  the  artist  covers 
different  types  of  creativity:  painting  and  cinematography. 
During  the  last  ten  years,  several  periodicals  have  been 
published  in periodicals with  the  artist,  outlining  the major 
milestones  of  the  artist's  biography  and  the  collisions  of 
creative development. 

In 2012, the author of more than 300 paintings presented 
his  work  in  the  Transcarpathian  Regional  Art  Museum.  J. 
Bokshay.  The  exposition  of  50  canvases  showed  different 
periods  of  creativity,  ten  of  which  were  transferred  to  the 
holdings of the largest art gallery of the region. 

Key words: Transcarpathian school of painting, tradition, 
cinema, Mikhaylo Zayats. 

 
Постановка проблеми. Творчість Михайла Зай‐

ця не належить до широко відомих. Мистецька до‐
ля  художника  була  нелегкою.  І  попри  ясність,  ви‐
разність  і  певну  беззахисність  таланту,  художник 
таки  пройшов  свою  художню  стезю,  що  нагадує 
крутий пішник у високих горах.  

Метою статті є аналіз творчості М. Зайця – од‐
ного  з  представників  закарпатської  школи  живо‐
пису  в  контексті  розвитку  українського живопису 
другої половини ХХ ст. 

Аналіз  останніх  публікацій  та  досліджень. 
Сьогодні творчість Михайла Зайця залишається не‐
достатньо  вивченою  в  контексті  розвитку  закар‐
патського мистецтва. Адже творча біографія митця 
охоплює як різні види творчості: живопис та кіне‐
матограф. Протягом останніх десяти років у періо‐
дичних  виданнях  вийшло  кілька  інтерв’ю  з  ху‐
дожником,  що  окреслюють  основні  віхи  біографії 
митця та колізії творчого розвитку [2; 4; 5]. Зусил‐
лями  колег  з  Одеської  організації  НСХУ  протягом 
2007–2012  рр.  був  систематизований  творчий  до‐
робок  художника.  Так,  протягом п’яти років поба‐
чили світ каталог і альбом Михайла Зайця [1; 6]. У 
2012 р. до 85‐річчя митця телеканал «Тиса‐1» від‐
зняв фільм під назвою «Наша людина в кіно»  (ав‐
тор  стрічки  –  журналіст  і  письменник  Олександр 
Гаврош),  матеріал  якого  був  підготовлений  без‐
посередньо у господі художника . 

 Виклад основного матеріалу. Михайло  Заяць 
народився 27 жовтня 1927 року в с. Раково на Пе‐
речинщині  у родині коваля.  За кілька років разом 
із  батьками  перебрались  до  Підгорба,  ближче  до 
Ужгорода.  В  дитинстві  любив  майструвати  з  де‐
рева, перемальовувати листівки та постійно допо‐
магав  батькові,  поруч  з  яким  кував  вози,  сани  та 
підковував коней. Великий вплив на Михайла мали 
мамині брати, які закінчили Ужгородську вчитель‐
ську семінарію, тож, певно, це спілкування й визна‐
чило його перший професійний вибір. Вже згодом, 
коли  дізнавсь,  що  в  Ужгороді  відкрили  художнє 
училище, відразу залишив учительську семінарію. 

У 1947 році він успішно вступив до Ужгородсь‐
кого училища прикладного мистецтва на відділен‐
ня  художнього  розпису.  Попри  те,  що  батько  ху‐
дожника  був  ковалем,  для  майбутніх  студій  пан 
Михайло обрав саме живопис. Викладачами групи, 
що нараховувала лише 5 студентів, були Адальберт 
Ерделі, Йосип Бокшай, Федір Манайло – фундатори 
образотворчої школи Закарпатття, а також їхні уч‐

ні – Ернест Контратович, Адальберт Борецький та 
Андрій  Коцка.  Випускники  Угорського  королівсь‐
кого  художнього  інституту,  виховані  на  модерних 
традиціях європейського мистецтва, Адальберт Ер‐
делі та Йосип Бокшай в жорстких умовах соціалістич‐
ного  реалізму  зуміли  «заразити»  студентів  ідеєю 
чистого  мистецтва,  прагненням  відтворювати  живі, 
безпосередні  враження  на  полотні.  Цьому  не  могли 
завадити  ні  вимоги  офіційної  ідеології,  ні  зви‐
нувачення Ерделі у «формалізмі та космополітизмі».  

Михайлові  Зайцю  пощастило  бути  не  тільки 
студентом, а й колегою своїх іменитих викладачів. 
Адже по закінченню училища разом із однокурсни‐
ком Павлом Баллою поїхав вступати до Львівсько‐
го інституту декоративно‐прикладного мистецтва. 
Однак не пройшов за конкурсом. Повернувся додо‐
му  і  йому  запропонували  викладати  живопис  на 
першому курсі в рідному училищі. Здавалося б, чу‐
довий шанс зробити кар’єру. Однак М. Заяць думав 
інакше і не полишив думку про подальше навчання.  

 

 
 

Михайло Заяць (крайній зліва) – студент  
Ужгородського училища прикладного мистецтва 

 

 
 

Михайло Заяць та Володимир Микита  
на обласній виставці, 1950і рр. 

 
Роки  навчання  у  Всесоюзному  державному  ін‐

ституті  кінематографії  –  важливий  етап  у  форму‐
ванні світогляду М. Зайця. На початку 1950‐х, коли 
всі марили кінематографом, молодий художник всту‐
пив до одного з найпрестижніших вищих навчаль‐
них закладів СРСР – знаменитого ВДІКу, де майбут‐
ніх художників‐постановників кіно навчали такі мет‐
ри, як Сергій Герасімов, Федір Богородський. У хлоп‐
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ця, що приїхав  із далекого Закарпаття, відразу скла‐
лися приязні стосунки із викладачами. Один з най‐
вимогливіших  викладачів  з  живопису  –  професор 
Шигаль часто запрошував його до себе в майстерню.  

Для  молодого  художника,  що  перші  кроки  у 
мистецтві робив під впливом європейських тради‐
цій, роки навчання у Москві стали часом опануван‐
ня засад академічного мистецтва. У столичному ву‐
зі  вразив  рівень  викладання  рисунку.  Художник 
пригадував, як по 5‐6 разів перемальовували скульп‐
туру  Мікеланджело  в  Російському  музеї.  Разом  із 
викладачами  відвідували  майже  всі  виставки, 
розбирали й аналізували експозиції.  

 

 
 

Михайло Заяць, 2009 р. 
 

 
 

Автопортрет, 1968 
 
Дипломна  робота  –  12  карпатських  етюдів  із 

життя Олекси Довбуша  –  трансформація  традицій 

закарпатської  школи  живопису  та  академічного 
вишколу. Художнику вдалося передати красу при‐
роди Карпат,  уклад життя  горян  через  пейзажі  та 
влучно  й  безпомилково  створити  епічну  сюїту  із 
замальовок до життя карпатського опришка Олек‐
си Довбуша. 

По завершенні ВДІКу у 1957 році пана Михайла 
разом  із  двома  однокурсниками  направили  на 
Одеську кіностудію, де пропрацював майже 20 ро‐
ків.  За  час роботи у доробку  художника‐постанов‐
ника  назбиралося  14  повнометражних  фільмів  та 
одна короткометражка. Художнику пощастило пра‐
цювати із Станіславом Говорухіним, Кірою та Олек‐
сандром Муратовими, для яких у далеких 1960‐х це 
теж був перший досвід.  

Попри перші здобутки і успіхи, молодого худож‐
ника  не  полишають  сумніви.  Любов  до  свободи  – 
головне  кредо Михайла  Зайця.  Можливість  малю‐
вати з’являлася рідко. Фрагментарно, часто потай‐
ки, у недовгих перервах на знімальному майданчи‐
ку  художник  із  етюдником  швидко  перевтілював 
свої враження у полотна.  

1970‐ті  роки  –  період  нових  творчих  пошуків. 
Художник поринув у пленерний живопис. Мелодія 
робіт стала притишеною, більш заглибленою й ніж‐
ною. Роботи вирізняються тонкою та неповторною 
чутливістю. «Гуцульський край»(1975),  «Білий ви‐
бух» (1972), «Прощавай літо» (1972), «Після грози» 
(1975)  – по‐новому осмислений довколишній світ. 
Мислення художника формувалося на побаченому 
у  природі,  краса  якої  віддзеркалювалась  у  творах 
на асоціативно‐інтуїтивному рівні. Мозаїчність на‐
кладання  фарб,  настояна  на  авторських  рефлексі‐
ях, витворюла мить прекрасного, побачену худож‐
ником у мандрах із знімальною групою. 

У  1974  році  в  один  день  подав  заяву  на  звіль‐
нення з кіностудії та добровільний вихід зі Спілки 
кінематографістів СРСР. На перший погляд, «необ‐
думаний  вчинок»  за  кілька  десятиліть  пояснював 
«творчою  кризою»,  яка  накопичилась  за  роки  ро‐
боти  на  кіностудії.  Рутина  радянського  «замовно‐
го» кінематографа вбивала будь‐який прояв твор‐
чості.  Тож без  будь‐яких  сумнівів  подався  до  при‐
морської  Санжійки,  де  фактично  з  чистого  листа 
продовжив свій життєвий літопис. 

Право на ділянку землі у селищі за 30 кіломет‐
рів  від  Одеси  відпрацьовував  художником‐оформ‐
лювачем у колгоспі. Власноруч будував хату та се‐
ред буднів займався розведенням винограду та жи‐
вописом. Прикрий випадок, що позначився на здо‐
ров’ї,  надовго  змусив  відкласти  улюблену  справу. 
Показово, що після майже двадцяти років  творчої 
перерви саме «Портрет дружини» став поштовхом 
до повернення у живопис.  

Висновки.  У  2001  році  відбулась  його  перша 
персональна  виставка  в  Одесі.  Знайомство  із  ху‐
дожником Михайло Пархоменком, який запевнив у 
фаховості  робіт  вже  74‐річного  митця,  стала  по‐
штовхом до його повернення у творчість. З нагоди 
80‐річного ювілею,  у  2007  році,  у  виставкових  за‐
лах  Іллічівська (сьогодні – Чорноморськ) пройшла 
друга  ретроспективна  виставка  «Мої  полотна  че‐
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кали  свого  часу». Останні  два  десятиліття  в  твор‐
чості Михайла Зайця – час замилування морськими 
краєвидами  Санжійки, що  стала  для митця  остан‐
ньою  малою  батьківщиною.  Роки,  проведені  в 
терплячому  очікуванні  одужання,  наклали  на  жи‐
вопис  митця щемливий  настрій.  Палітра  кольорів 
висвітлилась: в живописі запанували теплі й звучні 
кольори. Художник мовби навмисно не завершував 
свої пейзажі на пленері.  

У 2012 році  здійснилась мрія  художника:  твор‐
чість  почесного  члена  Одеської  організації  НСХУ 
була представлена у Закарпатському обласному ху‐
дожньому музеї ім. Й. Бокшая. В експозиції з 50 по‐
лотен були показані різні періоди творчості М. Зай‐
ця – від ескізів до останніх робіт, виконаних у 2004 р. 
Через  хворобу  він  не  зміг  бути  присутнім  на  від‐
критті  такої  бажаної  для  нього  виставки  на  бать‐
ківщині,  проте  подарував  10  робіт  до фондів  най‐
більшої картинної галереї краю.  

У 2015 році митця не стало. На згадку про світлу 
й чуйну людину залишились його твори, які з рока‐
ми  набули метафоричності.  Високочоле  небо,  без‐
крайній горизонт, розлогі морські простори набли‐
жують нас до гармонії душі Михайла Зайця, що по‐
єднала в собі гірську і морську стихії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Щедра осінь, 2004 р. 

 

 
 

Після кави, 2004 р. 
 
 

 
 

Сосновий ліс, 1968 р. 
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Молинь В. Д. Заслужений майстер народної твор

чості України – Валентина Джуранюк. Стаття присвя‐
чена  творчості  члена  Національної  спілки  художників 
України, Заслуженого майстра народної творчості Украї‐
ни  (2002),  провідної  сучасної  майстрині‐керамістки  Ва‐
лентини Іванівни Джуранюк, яка народилася на Поділлі, 
а  нині  живе  і  творчо  працює  у  Косові  на  Гуцульщині. 
Упродовж  активної  творчої  діяльності  Валентина  Джу‐
ранюк  створила  сотні  високомистецьких  творів,  була 
учасником різноманітних художніх виставок. Її декоративні 
тарелі,  миски,  вази,  підсвічники,  куманці  й  плесканці, 
розписані плитки, декоративні анімалістичні  скульптури  і 
столові набори швидко знаходять своїх поціновувачів. 

Ключові  слова:  Валентина  Джуранюк,  заслужений 
майстер  народної  творчості  України,  гуцульська  кера‐
міка, традиція, майстриня, виставки.  
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Молынь В. Д. Заслуженый мастер народного твор
чества Украины – Валентина Джуранюк. Статья посвя‐
щена  творчеству  члена  Национального  союза  художни‐
ков Украины, Заслуженого мастера народного творчест‐
ва Украины (2002), выдающегося современного мастера‐
керамиста Валентины Ивановны Джуранюк, которая ро‐
дилась  в  Винницкой  области,  обучалась  в  Косовском 
училище  прикладного  искусства.  Более  пятидесяти  лет 
живет  и  творчески  работает  в  Косове  Ивано‐Франков‐
ской области. На протяжении активной творческой дея‐
тельности Валентина Джуранюк выполнила сотни высо‐
кохудожественных  керамических  изделий,  была  участ‐
ником разнообразных художественных выставок. Ее де‐
коративные  тарелки,  миски,  вазы,  подсвечники,  куман‐
цы и плесканцы, розписные плитки, декоративные ани‐
малистические  скульптуры  и  столовые  наборы  быстро 
находят ценителей искусства. 

Ключевые слова: Валентина Джуранюк, заслуженый 
мастер народного творчества Украины, гуцульская кера‐
мика, традиция, мастер, выставки.  

 
Molyn V. D. Valentyna Dzhuranyuk  is Honored Mas

ter of Folk Creative Work of Ukraine. The  author  points 
out  the  peculiarities  in  creative  work  of  a  modem 
craftswoman  of  Hutsulian  ceramics  Valentyna  Dzhuranyuk, 
member  of  the National Artists’ Union of Ukraine, Honored 
Master of Folk Creative Work in her article. During her active 
work  Valentyna  Dzhuranyuk  participated  in  various 
exhibitions.  Having  established  her  own  style,  she  created 
hundreds  of  highly  artistic  works.  Jnese  are  decorative 
plates, bowls, vases, candlesticks, jugs, pitchers, tiles, anima‐
listic sculptures and tableware. 

 Valentyna  Ivanivna  Dzhuranyuk  was  bom  on  May  31, 
1948 into the employees’ family in the village of Babchyn‐ tsi, 
Mohyliv‐Podilsky region, Vinnytsya oblast.  

Eventually she became one of the best ceramists of Kosiv. 
Her works were easily recognizable and highly valued by her 
admirers. Valentyna Dzhuranyuk has been a member of  the 
National Union of Artists of Ukraine since 1978. She presents 
her works at various exhibitions in Ukraine and abroad on a 
regular basis. 

Every  member  of  Valentyna  Ivanivna  Dzhuranyuk’s  fa‐
mily threw in his, lot with art. Her husband Yury Yosypovych, 
a philologist by profession, works as a research assistant at 
Kosiv Museum of Folk Handicrafts and Rural Life  in Hutsul‐
shchyna,  her  daughters  Dzvinka  and  Myroslava  graduated 
from Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts in speci‐
alties artistic leatherwork and artistic weaving.  

Valentyna  Dzhuranyuk  is  great  at  various  technological 
means she applies during manufacturing process. Her ability 
to combine pottery and modeling is unique, though. It is ap‐
parent  when  you  look  at  her  sophisticated  candlesticks 
which  are  aesthetically  attractive,  or  at  artistically  perfect 
proportions of animalism. 

She fashions the smallest details of birds, rams and hor‐
ses on the potter’s wheel, knowing proportions from intima‐
te  impulse.  The  craftswoman  gives  a  personal  touch  to  the 
joining means, shaped handles and covers of traditional tab‐
leware,  i.e. dviynyata (double saucers either  for salt or pep‐
per), saltcellars, etc. She embellishes objects with decorative 
loops (padlock shaped, twisted horns, etc.). Valentyna Dzhu‐
ranyuk’s  skillfulness  in  joining  fashioned  and  modeled  de‐
tails displays her high proficiency and perfect knowledge of 
local majolica. For several decades she got to the heart of the 
matter, studied the whole technological process of her craft, 
created it herself and enriched. 

Key words: Valentyna  Dzhuranyuk,  Hutsulian  ceramics, 
tradition, craftswoman, exhibitions, works. 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  30 

Постановка проблеми. Творчість сучасної май‐
стрині  гуцульської  кераміки,  члена  Національної 
спілки художників України Валентини Іванівни Джу‐
ранюк добре знана далеко за межами Гуцульщини. 
Адже  твори  майстрині  неодноразово  репрезенту‐
вали  традиційну  косівську мальовану кераміку на 
багатьох всеукраїнських і закордонних мистецьких 
виставках. 

За  вагомий особистий  внесок  у  розвиток деко‐
ративно‐прикладного мистецтва України, 2002 ро‐
ку Валентині  Іванівні Джуранюк присвоєно почес‐
не звання Заслужений майстер народної творчості 
України. Цього року Валентина  Іванівна відзначає 
свій 70‐літній ювілей.  

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій. 
Матеріали  про  творчість  Валентини  Джуранюк  – 
нариси, оглядові статті виставок, а також авторські 
статті‐розповіді про свою творчість, опубліковані у 
багатьох  періодичних  виданнях,  зокрема,  на  сто‐
рінках журналів «Образотворче мистецтво»  [8], «На‐
родне  мистецтво»  [6],  «Дніпро»  [1],  «Жовтень»  [4], 
«Народна  творчість  та  етнографія»  [13;  14]  та  ре‐
гіональній пресі  [10; 12; 13]. Досить назвати авто‐
ритетні  імена  –  Михайло  Селівачов,  Тамара  При‐
датко, Роман Федорів, Володимир Качкан, Олексій 
Соломченко, Федір Гуцул, Петро Ганжа, які у  своїх 
публікаціях  висвітлювали  особливості  творчого 
доробку керамістки Валентини Джуранюк.  

Наукові  статті  Валентини  Молинь  [7]  та  Марії 
Гринюк [3] у фаховому виданні «Вісник Львівської 
національної  академії мистецтв» розкривають особ‐
ливості  творчого  почерку,  збереження  традицій  і 
новації у творчості Валентини Джуранюк, феномен 
творчості майстрині і її роль у розвитку регіональ‐
ного керамічного виробництва.  

Феномен  косівської  мальованої  кераміки  за 
творчістю  Заслуженого  майстра  народної  творчо‐
сті  України  В.Джуранюк  досліджується  в  ілюстро‐
ваному виданні М.Гринюк "Образний світ Валенти‐
ни Джуранюк" [2].  

Минулого  року  на  батьківщині  майстрині  на 
Вінниччині  проводилась  Перша  Чернівецька  нау‐
кова  історико‐краєзнавча  конференція.  У  доповіді 
В.Молинь "Штрихи до творчого портрета Заслуже‐
ного майстра народної творчості України Валенти‐
ни  Джуранюк"  на  засіданні  секції  "Визначні  діячі 
Чернівеччини"  йшлося  про  вагомий  мистецький 
здобуток  землячки.  Матеріали  конференції  опуб‐
ліковані [11]. 

Окремі відомості отримані нами безпосередньо 
в  спілкуванні  з Валентиною  Іванівною та опрацю‐
ванні  її  особової  справи  з  архіву  Косівської  регіо‐
нальної  організації  Національної  спілки  худож‐
ників України [5]. 

Мета  й  завдання  пропонованої  статті  поляга‐
ють  у  розкритті  особливостей  мальованої  косів‐
ської  кераміки  відомої  сучасної  майстрині,  Заслу‐
женого майстра народної творчості України Вален‐
тини  Іванівни  Джуранюк,  яка  упродовж  активної 
творчої  діяльності  створила  сотні  високомистець‐
ких  творів,  була  учасником  різноманітних  худож‐
ніх виставок. 

Виклад  основного матеріалу.  Народилася  Ва‐
лентина Джуранюк (Проданець) 31 травня 1948 р. 
у  подільському  селі  Бабчинці,  що  в  Могилів‐По‐
дільському районі Вінницької області. Після закін‐
чення  восьмого  класу місцевої школи  приїхала  на 
навчання до Косова. Протягом навчання на відділі 
художньої  кераміки  у  Косівському  училищі  при‐
кладного мистецтва її викладачами з фаху були Ва‐
силь Аронець, Михайло Кікоть, Григорій Колос,  іс‐
торію мистецтва викладав Олексій Соломченко.  

Після  закінчення училища,  1968 року Валенти‐
на  Іванівна  як  художник‐майстер  розпочала  свою 
трудову  діяльність  у  Косівських  художньо‐вироб‐
ничих майстернях Художнього Фонду УРСР. З 1970 р. 
приймала  участь  в  обласних  та  республіканських 
виставках,  а  також  у  Міжнародному  конкурсі  ху‐
дожньої  кераміки  в  Італії  (1972).  А  починаючи  з 
1975 р.  її твори експонуються на всіх республікан‐
ських, всесоюзних  і багатьох міжнародних вистав‐
ках декоративно‐прикладного мистецтва.  

Уже в рекомендації до вступу Валентини Джура‐
нюк у члени Спілки художників (1978) відомий ко‐
сівський  мистецтвознавець  Олексій  Григорович  Со‐
ломченко  вказував, що нею  створена  значна  кіль‐
кість мистецьких робіт різних жанрів – від побутової 
кераміки  до  скульптури  малих  форм.  А  Валентина 
Джуранюк  належить  до  групи  молодих  косівських 
керамістів, які «відкрили нову сторінку в гуцульській 
кераміці, збагативши її новим змістом» [5:7]. 

Важливо  підкреслити  одну  характерну  і  нема‐
ловажну  9особливість  впродовж  творчої  діяльно‐
сті Валентини Джуранюк. Це робота за гончарним 
кругом.  Якщо  серед  інших майстрів  косівської  ке‐
раміки, особливо родинних династій чи подружніх 
тандемів, помітний був поділ на майстрів, які виго‐
товляли  (виточували,  формували)  вироби  на  гон‐
чарному  крузі  і  майстринь,  які  розписували.  То, 
зауважимо, що Валентина Джуранюк все життя са‐
мостійно  формувала  керамічні  вироби,  а  потім  їх 
декорувала розписом. Спочатку формувала невели‐
кі тарілочки та свічники, а згодом з легкістю дава‐
лися миски і тарелі. Розповідаючи про власне жит‐
тя  і  творчість,  майстриня  з  певністю  говорить: 
«Мені  однаково  приємно  і  формувати  вироби  на 
гончарному  колі,  і  розписувати  їх.  Звичайно,  мені 
подобаються  класичні  народні форми нашої  кера‐
міки, до яких сама часто звертаюся, але виконую я 
їх по‐своєму, інколи додаю якісь нові деталі. Щодо 
розпису,  то  тут  використовую  елементи  з  нашої 
традиційної косівської кераміки, яка має багату ор‐
наментику рослинного, анімалістичного та сюжет‐
ного  характеру…  Зразком  для  мене  завжди  була 
творчість уславленого Олекси Бахматюка… Сюжет‐
ні  композиції  цього  майстра  і  тепер  викликають 
щире  захоплення.  Сміливість  лінії,  виразність  ма‐
люнка, легкий  гумор,  вміння бачити навколо себе 
щось цікаве – ці  риси характеризують Бахматюка, 
як неповторного, самобутнього митця» [ 6 : 26]. 

Саме  на  основі  вивчення  традицій  гуцульської 
кераміки,  зокрема,  творчості корифея Олекси Бах‐
матюка, на цьому міцному ґрунті поступово викри‐
сталізовується  новий  потужний  пласт  косівської 
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кераміки другої половини ХХ ст. – творчість Вален‐
тини  Джуранюк.  Бездоганно  володіючи  матеріа‐
лом,  добре  знаючи технологічні  особливості й  ви‐
робивши власний почерк декорування, майстриня 
створила сотні високомистецьких творів. Це деко‐
ративні тарелі, миски, вази, підсвічники, куманці й 
плесканці, розписані плитки, декоративні анімаліс‐
тичні скульптури і столові набори. 

 Традиційна  косівська  кераміка  з  авторським 
підписом Валентини Джуранюк представлена в му‐
зеях Косова, Коломиї, Львова, Опішного, Пирогово, 
Києва, Санкт‐Петербурга та Москви, а також у при‐
ватних колекціях в Україні й за кордоном.  

Для ранніх творів майстрині характерні великі, 
ваговиті  орнаментальні  форми  з  легкою  розма‐
шистою  лінією  рисунка.  Продумані  композиції  з 
рослинних мотивів виростали на мисках і тарелях, 
вазах і плитках. Найчастіше в композиції вводили‐
ся  тюльпаноподібні  квіти  з  міцними  стеблами,  а 
від  них  відходили  завитки  чи  кучері.  Характерни‐
ми є вазонові  схеми композицій розписів,  створю‐
ючи замкнуті орнаментальні композиції в крузі чи 
квадратній площині. Розпис Валентини Джуранюк 
напрочуд виразний і соковитий. 

Індивідуальний  почерк  майстрині  добре  про‐
стежується  і  в  більш  складних  розписах  з  уведен‐
ням  анімалістичних мотивів.  Тут  зустрічаємо  оле‐
нів  і  козликів, баранчиків  і  корівок, півників  і різ‐
них  птахів.  Найчастіше  автор  полюбляє  вводити 
попарні зображення анімалістичних мотивів. «На її 
мисках живуть і буяють квіти й трави, яких у при‐
роді  нема;  на  її  великих  тарелях  співають  і  цілу‐
ються павичі та інші «райські птахи», яких у горах 
поза Косовом не  здибаєш.  А  все ж  оці  птахи й  оці 
квіти,  які  щораз  по‐новому  й  по‐інакшому  нама‐
льовані на кожній новій мисці, змогли народитися 
і  вибуяти  тільки  тут,  у  Косові»,  –  зауважує  Федір 
Гуцул [ 4 : 121]. 

Про збереження кращих традицій і вагомий осо‐
бистий внесок у розвиток сучасної косівської кера‐
міки переконливо засвідчила персональна вистав‐
ка Валентини Джуранюк у виставковій  залі Косів‐
ської регіональної організації Національної  спілки 
художників України, на якій експонувалося більше 
240 творів [12], виконаних за період 1997‐2008 рр. 
Цю  виставку  Валентина  Іванівна  приурочила  по‐
трійному ювілею – від дня народження, закінчення 
училища  і  вступу  у  члени  Спілки  художників.  Ви‐
ставка діяла впродовж літа 2008 року і мала широ‐
кий резонанс.  

Значну частину представлених робіт становили 
декоративні  плитки  з  сюжетними  та  анімалістич‐
ними  розписами.  Різноманітністю  розписів  виріз‐
нялися  тарелі:  орнаментальні,  з  анімалістичними 
мотивами і сюжетно‐тематичні. Зокрема, серед сю‐
жетно‐тематичних  згадаємо  таріль  «Змієборець», 
«Вояк на коні», «Музики з дудою» (2005) і найнові‐
ші – «Музиканти», «Танок» (2008). Позначені оригі‐
нальністю вирішення в матеріалі і розписані в тра‐
диційних  барвах  (зелений,  жовтий,  коричневий) 
декоративні  скульптури невеличких розмірів  «Ба‐
ранчик»,  «Козлик»  (2005),  декоративний  вазон 

«Баранчик» (2001), декоративний підсвічник «Птах» 
(2003)  та  свистунці  «Пташки»  (2001),  виконані  в 
теракоті. 

Інколи в розписи «по‐білому», крім традиційних 
зеленого,  жовтого  і  коричневого  кольорів,  Вален‐
тина  Іванівна  вводить  і  синій  колір.  Пригадаємо, 
що введення  синьої кобальтової фарби було влас‐
тиве для майстра Петра Кошака, який жив у с.Піс‐
тинь, а пізніше її також використовували майстри‐
керамісти  з  Кут.  Вкраплення  синього  кольору  ха‐
рактерне для найновіших робіт майстрині. Ще од‐
нією характерною особливістю розписів її кераміч‐
них  творів  зрілого  періоду  є  помітне  здрібнення 
орнаментальних  мотивів  [12].  Певне  ущільнення 
декорованої поверхні спостерігаємо у розписах де‐
коративних плиток майстрині. 

Впродовж багатолітньої активної творчої діяль‐
ності Валентина Джуранюк була учасником найріз‐
номанітніших мистецьких виставок: обласних, рес‐
публіканських, молодіжних, ювілейних.  

Валентина  Іванівна брала участь у престижних 
Всеукраїнських художніх виставках у Центрально‐
му  Будинку  художника  НСХУ  в  Києві,  зокрема, 
«Мистецтво гуцульського краю» (1994), «Гуцульсь‐
кий  дивосвіт»  (1996),  «Всеукраїнський  Різдвяний 
салон» (щорічно, починаючи з 1997 р.), та Всеукра‐
їнських  «Великодніх»  виставках,  які щороку  орга‐
нізовуються в різних обласних центрах. Нові твори 
майстрині  експонувались  на  Всеукраїнській  ви‐
ставці  кераміки  «Світ  глиняного  дива.  Кераміка. 
Порцеляна.  Фарфор».  (Київ,  2008)  та  Всеукраїн‐
ській виставці «Світ Божий як Великдень» (Полта‐
ва, 2002; Луганськ, 2003; Одеса, 2008; Луцьк, 2010; 
Дніпропетровськ,  2011;  Тернопіль,  2013),  гідно 
представляючи Косівську регіональну організацію 
Національної спілки художників України. 

Як зауважують дослідники творчості майстрині 
«саме в поєднанні унікальних вишуканих анімаліс‐
тичних образів і рослинних мотивів, у лаконічності 
й  пластичності  рисунка,  в  досконалому  відчутті 
гармонії  пластики,  форми,  кольору  віддзеркалено 
феномен  творчості  В.Джуранюк.  Це  одна  з  яскра‐
вих  постатей  серед  майстрів  місцевої  мальованої 
кераміки, яка зберігає, відтворює і розвиває автен‐
тичну традицію народної культури» [3 : 327]. 

2013 року у трьох виставкових залах Косівсько‐
го  музею  народного  мистецтва  та  побуту  Гуцуль‐
щини експонувалася персональна виставка керамі‐
ки заслуженого майстра народної творчості Украї‐
ни Валентини Джуранюк  і  тканих  виробів Йосипа 
Джуранюка  (батько  чоловіка).  У  доробку  цього 
майстра чимало килимів, ліжників, верет, орнамен‐
тальних,  декоративно‐ужиткових  тканих  виробів. 
Й.Джуранюк був учасником обласних, всеукраїнсь‐
ких  і  всесоюзних  виставок  від  1967  року.  Твори 
майстра  зберігаються  у  музеях  Косова,  Коломиї, 
Івано‐Франківська,  Львова,  Києва.  Зокрема,  у  На‐
ціональному  музеї  народного  мистецтва  Гуцуль‐
щини  та  Покуття  ім.  Й.Кобринського  в  Коломиї 
зберігається 12 творів Й.Джуранюка. 

У виставкових залах Косівської регіональної ор‐
ганізації НСХ України створено постійно діючу екс‐
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позицію  виробів  майстрів‐керамістів  із  «Фонду 
творів регіональної організації НСХУ».  

 На виставці творів сучасних майстрів традицій‐
ної косівської кераміки, що діяла у КРО НСХУ з ве‐
ресня  2014  по жовтень  2015  року,  було  представ‐
лено  понад  сотню  творів  17  авторів.  Серед  них  – 
декоративні панно з розписаних плиток, посудини, 
тарілки, свічники і калачі В. Джуранюк [13]. 

Косівська  кераміка  –  потенційний  елемент  ре‐
презентативного  списку  нематеріальної  культур‐
ної  спадщини  людства  ЮНЕСКО.  Мальована  гу‐
цульська  кераміка,  як  важлива  складова  українсь‐
кої культури представляє органічне за своєю при‐
родою  явище.  Свідченням  цьому  стала  широко‐
масштабна виставка «Вічне. Живе. Нев’януче» в за‐
лах Національного музею народного мистецтва Гу‐
цульщини  та  Покуття  ім.  Й.Кобринського  у  Коло‐
миї (2015). Творчі роботи Валентини Джуранюк та 
її колег – керамістів з Косівської РО НСХУ експону‐
валися серед 350 творів сорока двох авторів.  

З  метою  популяризації  косівської  мальованої 
кераміки кілька років поспіль у Косові проводять‐
ся відкриті фестивалі‐конкурси «Мальований дзба‐
ник»,  активну  участь  у  яких  бере Валентина Джу‐
ранюк. Минулого року він мав статус Першого від‐
критого обласного фестивалю кераміки,  ремесел  і 
фольклору  «Мальований дзбаник»  (2017). Майстри‐
керамісти Косівської РО НСХУ, учасники фестивалю, 
отримали оригінальні подарунки – ювілейні монети 
Національного банку України «Косівський розпис».  

З  нагоди  70‐літнього  ювілею  Валентина  Іва‐
нівна  організувала персональну  виставку  в Націо‐
нальному музеї народного мистецтва Гуцульщини 
та  Покуття  ім.  Й.Кобринського  у  Коломиї  (2018). 
Виставка під назвою «Традиції і майстерність» зна‐
йомила з творами мистецької родини Джуранюків 
з Косова. У трьох виставкових залах Національного 
музею народного мистецтва Гуцульщини та Покут‐
тя  ім. Й.Кобринського  у Коломиї  експонували 220 
творів  кераміки  провідної  сучасної  майстрині  Ва‐
лентини Джуранюк і 13 килимів Йосипа Джураню‐
ка – одного з кращих килимарів Косівщини середи‐
ни ХХ століття. Зауважимо, що твори Й.Джуранюка 
вирізняє тепла, стримана гама кольорів: у килимах 
– сіре тло, часто меланж, а ліжники – здебільшого з 
натуральної нефарбованої вовни; нешаблонний ха‐
рактер  орнаментальних  композицій;  досконале 
технічне виконання.  

Представлена в експозиції традиційна косівська 
кераміка  Валентини  Джуранюк  –  розписані  плит‐
ки, тарілки, миски, свічники, калачі, плесканці, гле‐
чики,  вази,  скульптурні  фігурки  птахів  і  звірів  – 
вкотре  засвідчує  неперевершений  талант  май‐
стрині, вправність руки у сміливих плавних лініях 
рисунку й мажорність  звучання  традиційних  барв 
у нових творах. Напрочуд цікавими є композиції роз‐
писів  плиток,  де  можна  побачити  сюжетні  сценки. 
Справді, у композиціях майстрині «відчуваються гли‐
бокі знання менталітету місцевих мешканців, почут‐
тя гумору та бездоганне володіння стилем» [3: 326]. 

Під час проведення обласного фестивалю кера‐
міки, ремесел і фольклору «Мальований дзбаник» у 

Косові 2018 року, Валентина Джуранюк стала лау‐
реатом районної премії імені Олекси Бахматюка. 

З  віддалі прожитих років  і набутого життєвого 
досвіду, Валентина Іванівна сьогодні з приємністю 
згадує дитячі та шкільні роки, що пройшли на По‐
діллі.  Вона  завдячує  долі  за  щасливий  випадок, 
який назавжди пов’язав  з Карпатським краєм, ма‐
льовничим  містечком  Косів,  де  сформувалася  як 
художник‐майстер.  

Родина  Джуранюків  живе  у  місті  Косів  Івано‐
Франківської  області.  Чоловік Валентини  Іванівни 
– Юрій Йосипович за фахом філолог, завідувач сек‐
тору  обліку  фондів  Косівського  музею  народного 
мистецтва і побуту Гуцульщини, філії Національно‐
го музею народного мистецтва Гуцульщини та По‐
куття імені Йосафата Кобринського у Коломиї. Він 
автор низки наукових публікацій,  зокрема про ху‐
дожника Євгена Сагайдачного. 

Дві доньки Джуранюків – Дзвінка й Мирослава – 
також випускники Косівського інституту приклад‐
ного та декоративного мистецтва, де навчалися за 
спеціалізаціями «художні вироби зі шкіри» та «ху‐
дожнє ткацтво». Частенько у майстерню до бабусі 
забігають онуки Ілля і Валентин, поки‐що пограти 
на розмальованих свищиках. Можливо хтось із них 
продовжить  бабусину  справу  –  традиційну  косів‐
ську мальовану кераміку, а чи може прадіда Йосипа 
Джуранюка, який був відомим майстром‐ткачем. 

Висновки.  Косівська  мальована  кераміка  В.Джу‐
ранюк  –  сотні  високомистецьких  творів:  декора‐
тивні  тарелі,  миски,  вази,  підсвічники,  свічники‐
трійці,  калачі,  куманці  й  плесканці,  боклаги  й  бо‐
чівки,  глечики,  вази,  макітри,  розписані  кахлі  і 
плитки,  декоративні  анімалістичні  скульптури  і 
столові  набори.  Образна  мова  майстрині  свідчить 
про правильне сприйняття нею народної класики, 
тих основних засад  і принципів, які склалися у ке‐
раміці Гуцульщини.  

Впродовж кількох десятиліть Валентина Джура‐
нюк  впевнено  торує  свій  неповторний  творчий 
шлях. Традиційна косівська кераміка з авторським 
підписом Валентини Джуранюк представлена у ба‐
гатьох  музеях  в  Україні  й  за  кордоном,  презентує 
сучасне  декоративно‐прикладне  мистецтво  Гу‐
цульщини. Безперечно, що творчість цієї провідної 
сучасної  майстрині  заслуговує  ґрунтовного  дослі‐
дження в майбутньому. 
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Руденко О. В. Мирослав Ягода – митець, який жив 

у стіні. У статті досліджується творча діяльність знаного 
українського  художника,  графіка  і  поета  Мирослава 
Ягоди, постать якого є знаковою для андеграундного ру‐
ху  Львова  кінця  ХХ  початку  ХХІ  століття.  Незалежний 
художник,  який  не  толерував  жодного  суспільного  уст‐
рою  збудованого  на  тоталітаризмі,  принижені,  зневазі 
один  до  одного,  запереченні  національних  цінностей. 
Здобувши фахову  освіту  художника‐графіка,  він  повніс‐
тю віддався малярству,  графіці  і  поезії. Мирослав Ягода 
закрився від світу в маленькій майстерні, яка знаходила‐
ся  в  пивниці  старої  львівської  кам’яниці.  Його  постмо‐
дерні  символічні  твори  розкривають  болючу  людську 
екзистенцію,  розіп’яту  поміж  добром  і  злом,  душа  якої 
шукає  свого  місця  поза  тілом,  розчиняючись  в  навко‐
лишньому середовищі природи. Полишив великий твор‐
чий доробок, який чекає свого фахового опрацювання. 

Ключові слова: художник, спадщина, графіка, поезія, 
вічність, образ, живопис. 

 
Руденко  О.  В.  Мирослав  Ягода  –  художник,  кото

рый жил в стене. В статье автор рассматривает жизнен‐
ный  и  творческий  путь Мирослава  Ягоды,  в  частности, 
мировоззрение  львовского  художника,  талантливого 
графика,  живописца,  сценографа,  философа  и  поэта  в 
сложных  взаимоотношениях  между  личностью  и  обще‐
ством.  Проанализировано  изобразительную  деятель‐
ность,  принимая  во  внимание  литературные  достижения. 
Указано на характерные особенности его творчества, кото‐
рое занимало бескомпромиссную позицию среди других ху‐
дожников.  Упомянуто  о  монументальной  скульптуре  как 
одной из проявлений  всесторонних интересов  графика, 
которая, однако, не была воплощена в материале, а оста‐
лась только прозаической предложением. 

Ключевые  слова:  художник,  наследство,  графика, 
поэзия, вечность, образ, живопись. 
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Rudenko О. V. Myroslav Yahoda – an Artist Who Lived 
in the Wall. The article explores the works of a well‐known 
Ukrainian painter,  graphic  artist  and poet Myroslav Yahoda 
(1957‐2018), who stood prominent in the Lviv underground 
art  movement  of  the  last  decades  of  the  twentieth  and 
beginning of the twenty‐first century. An independent artist, 
he  tolerated  no  social  system  built  on  totalitarianism, 
humiliation,  interpersonal  violations,  or  denial  of  national 
values.  Following  his  graduation  from  the  Ivan  Fedorov 
Ukrainian Polygraphic Institute in Lviv, where he received a 
degree of the artist‐graphic, he neither worked for any Soviet 
institution,  nor  did  he  join  the  national  artistic  union; 
instead, he wholly devoted himself to painting, graphics and 
poetry. To create, he used to seclude himself from the world 
in a small studio,  in the cellar of an old Lviv building, which 
he reluctantly left mainly to participate in exhibitions. In the 
late 1980s and early 1990s, along with paintings he created 
numerous  graphic  metaphysical  sheets.  His  postmodern 
symbolic  works  reveal  the  painful  human  existence,  torn 
apart between good and evil, whose soul  looks  for  its place 
outside the body and dissolves in the environment of nature. 
His poetry indicates of a particularly pious approach towards 
it. Until the end of his life, Myroslav Yahoda had put down his 
poems  in neat handwriting on blank notebook  sheets  sewn 
together  into  blocks.  Several  collections  of  his  illustrated 
poetry were published: «Chereposlov» (2001); «Dystantsiya 
Nul» (2004); «Siaymo» (2008); «Paralelni Svity» (2011). His 
graphics also  illustrated the books of other authors that ap‐
peared  in  the  interim.  Myroslav  Yahoda  was  involved  in 
stage design, exhibitions and performances. His works have 
been exhibited in Ukraine, Poland, Austria, Hungary, and Slo‐
vakia. He made a conceptual documentary, where he played 
the  leading  role.  As  a  stage  designer  Yahoda  collaborated 
with  director  Attila  Vidnianskyi  in  theatre‐making  in  the 
Transcarpathian  Region.  He  authored  the  script  and  stage 
design for the «Nishcho» [Nothing] play at the Creative Thea‐
ter «Nebo» directed by Mariya Veres (2002). 

Many  of  his  plans,  including  plays  and  the  script  of  the 
film  about  an  artist’s  lot,  have  remained  unfulfilled.  In  the 
creative manifesto “Triytsia Varvariv” [The Barbars’ Trinity] 
(2006) he outlined the essence of his own understanding of 
art.  At  the  turn  of  2006‐2007, Myroslav  Yahoda wanted  to 
create  a  sculptural  group,  tentatively  titled  "The  Feast  of 
Eternity".  Its  idea,  described  in  the  article,  yet  not  imple‐
mented, accurately characterizes one of many creative facets 
of the artist. The wall mentioned here serves as a symbol, a 
mystery of eternity, which separates sacrum from profanum, 
protects against all that is unclean, stands on the borderline 
between  good  and  evil.  Myroslav  Yahoda  lived  in  the  wall, 
which  he  engineered  himself,  having  chosen  existence 
beyond the society of hypocrisy and mendacity. On the other 
hand,  as  a  conscious  Ukrainian  and  patriot,  he  could  not 
stand  aside  from  the  social  processes  taking  place  around 
him. The events on Maidan and the war unleashed by Russia 
in eastern Ukraine did not leave him indifferent. Although he 
did not directly raise these topics in his works, he was deeply 
concerned and worried about the fate of the country. He was 
the first among the Lviv artists who responded to the need to 
help  ATO  soldiers  and  arranged  a  charity  exhibition  in  the 
Dzyga  cultural  and  art  center  in  August  2014.  The  money 
raised  there was  transferred  to  the  front. Myroslav  Yahoda 
was not afraid of death, and when it came, it took him away, 
having left his artistic heritage to the people. 

Key  words:  artist,  heritage,  graphics,  poetry,  eternity, 
image, painting. 

 
 

 

 Багато вже мертвих 
перестало жити – їх немає 

на місці стою – Я+GOD = A!!A = A!! 
Ягода М. Знову ти Бог [1:91] 

 
Постановка проблеми. Постать  художника,  гра‐

фіка і поета Мирослава Ягоди (1957‐2018) є знако‐
вою для андеграундного руху не тільки Львова, але 
й України кінця ХХ початку ХХІ століття. Ягода ні‐
коли не змирився б із жодною системою, яка не ма‐
ла ним визначених координат і виходила поза межі 
його єстества, продукувала бездумних рабів, а осо‐
бистість і людяність відкидала як непотрібний мо‐
ральний  фактор.  Спотворена  духовною  порожне‐
чею  дійсність  породжувала  у  ньому  протест.  Він 
мав горду національну свідомість, любив свою бать‐
ківщину, околиці Гірника, які простиралися далеко 
за його село та усю українську землю. Пишався, що 
в  його  роду  були  козаки  та  січові  стрільці.  Ягода 
був  завжди  собою  –  цільним  і  неподільним,  як 
кулька лісової ягоди з якою себе часто порівнював. 
Екзистенційна  половинчастість  вибору  і  суджень 
були не для нього. Навіть  тоді,  коли він  самотньо 
відійшов у небуття у холодній майстерні, був ціль‐
ним, немов моноліт, і, приречений на вічність, три‐
мав  на  своїх  похилених  раменах  важку  «валізу» 
буття. Хто б не шукав подібності Ягоди до Ван Гога, 
буде  все  ж  таки  далеко  від  правди.  Залишиться 
тільки аналогія до шаленства,  вар’ятства,  безмеж‐
ної відданості мистецтву, окриків у коридорах бо‐
жевільні і ще багато іншого, але не буде того суттє‐
вого «ягодиного», що пронизує простір мрійливіс‐
тю гри фарб та поетичними словами філософських 
суджень. Не  буде  там  «м’ясистості»  його  думок  та 
переконань, не буде інтимної лірики тонкого поета 
та  вразливого  на  колір  і  лінію  художника,  поваги 
до  материнства,  ненависті  до  сірої  посередності. 
Там у підземеллі сутерини він сотворив свій образ 
незалежної  ні  від  кого  мистецької  дійсності,  свою 
релігію, свій світ, який межував з болем, нервовим 
розщепленням  особистості  та  розчаруванням.  Все 
ж таки серед густого тютюнового диму можна було 
вгледіти його чисту душу, яка була світлою і радіс‐
ною, як усмішка дитини. Навряд чи можна було су‐
перечити  чи  сперечатися  з  ним  у  тому  світі  його 
рідного  підземелля,  натомість  надто  боляче  йому 
було  спілкуватися  з  «надземним»  світом  до  якого 
він час від часу виходив, щоб не вмерти від голоду, 
холоду та людської байдужості.  

Давня  мудрість  говорить:  «De  mortuis  aut  bene, 
aut nihil...», тому зосередимося на вибраних аспектах 
художньої  та  поетичної  творчості Мирослава  Яго‐
ди, щоб показати деякі з багатьох граней його та‐
ланту, які були поєднані між собою невидимою нит‐
кою ноосфери буття митця. В останні роки життя, 
коли  він  вже  погано  бачив,  усе  більше  віддавався 
поезії.  Слово,  хоча  і  не  прямо,  доповнювало  його 
образотворчу мову, так само, як не втілені мрії про 
створення  скульптурної  композиції,  сценарію  для 
кіно про сутність мистецтва та багато іншого.  

Метою дослідження є показати світогляд львів‐
ського художника, талановитого графіка, живопис‐
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ця, сценографа, філософа і поета Мирослава Ягоди 
в складних взаєминах між особистістю і суспільст‐
вом.  Проаналізувати  образотворчу  діяльність,  бе‐
ручи  до  уваги  літературні  надбання.  Вказати,  на 
характерні  особливості його  творчості,  яка  займа‐
ла  безкомпромісну  позицію  серед  інших  митців. 
Згадати про монументальну скульптуру, як один з 
проявів всесторонніх зацікавлень графіка, яка, од‐
нак, не була втілена у матеріалі, а залишилася ли‐
ше прозовою пропозицією. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій. 
Творча  спадщина митця,  який  нещодавно  помер  і 
був  нашим  сучасником,  чекає  свого  дослідження. 
Окрім  каталогів  виставок,  інтерв’ю  та  невеликих 
статей у вітчизняній періодиці  [2] та  за кордоном 
[3]  бракує  цілісного  опрацювання  творчості,  пов‐
ного  каталогу  живописних  та  графічних  робіт. 
2018 року побачив  світ вісімдесят дев’ятий номер 
незалежного культурологічного часопису «Ї», який 
мав  назву  «Львів  Мирослава  Ягоди,  художника»  і 
був повністю присвячений творчості митця. Окрім 
зібраних там спогадів, маніфесту та поезії слід зга‐
дати вступну статтю Тараса Возняка, який намага‐
ється показати творчість митця на тлі культурних 
та суспільних змін у Львові [4]. За його ж ініціативи 
відбулася з 21 березня по 9 червня 2019 року у Львів‐
ській  національній  галереї  мистецтв  ім. Б.Г.Воз‐
ницького  велика  посмертна  ретроспективна  ви‐
ставка робіт митця під загальною назвою «Чи я тут 
–  чи  там!?».  Кураторами  виступили  Станіслав  Сі‐
лантьєв та Галина Хорунжа. На виставці, окрім ро‐
біт,  був  запропонований  до  перегляду  докумен‐
тальний фільм, в якому використані архівні плівки, 
де  увіковічнено,  як митець читає  власну поезію,  а 
також  спогади  сучасників.  Шкода,  що  частина 
праць  не  мала  підписів,  адже  графік  завжди  знав, 
що  малює  –  тематичне  спрямування  було  харак‐
терне  для  його  творчості.  Мирослав  Ягода  видав 
чотири  поетичні  збірки,  деякі  вірші  ще  при  його 
житті  були  перекладені  польською  та  німецькою 
мовами [5]. Митець багато писав – мав для того зо‐
шити з цупкими сторінками. Один з останніх, який 
йому  хтось  подарував,  мав  червону  палітурку  та 
світло‐сірі  глянцеві аркуші всередині,  записані ве‐
ликими літерами поетичних рядків. На виставках і 
мистецьких зустрічах Мирослав Ягода презентував 
свій програмний маніфест «Трійця варварів», який 
відбивав  загальну  філософсько‐естетичну  та  жит‐
тєву спрямованість його думок [6]. 

Виклад основного матеріалу. Мирослав Ягода, 
надто  вразливий  до  прекрасного  і  безкомпроміс‐
ний чоловік, звірявся мені у тому, що коли він ма‐
лює,  то  танцює перед картиною. Як шаман  закли‐
нає духів,  так Мирослав «заклинав» образи в фар‐
бах,  що  яскравими  плямами  лягали  на  полотно, 
окреслюючи  почуття,  пориви  та  виражаючи  міс‐
тичні  потаємні  ідеї...  Одеська  критика  називала 
його «львовским сумасшедшим», інші прирівнюва‐
ли до юродивого. Митця багато хто не любив і на‐
віть  не  сприймав  за  непоступливий  характер  та 
впертість. Не раз били на вулиці,  бо  завжди стояв 
на своєму. Сім разів саджали до божевільні, де було 

нестерпно  від  того  ж  таки  биття,  покинутості  та 
суспільної  байдужості,  де  гамівна  сорочка  стала 
для нього спасінням:  

 

гній сукровиця кров  
відбились на ній 
вона мені каже тихо 
що вона плащаниця.  
 

намалюю на сорочці ягідку і 
зацвіте 
вона моєю кров’ю – вишивкою [7: 100].  
 

Кілька  років  перед  його  смертю,  отруїли  най‐
ближчу  живу  істоту  з  якою  він  спілкувався  –  пса 
Рекса.  Той не  тільки був  другом  самітника на що‐
день, але рятував господаря, що втрачав зір, від ма‐
шин, провадячи вузькими львівськими вуличками. 
Можливо було в тому щось комічне бачити на про‐
гулянці сутулого кремезного здорованя, який ледь 
утримує на повідку норовисту велику темно‐руда‐
ву з блискучою шерстю таксу. Переконливо казав, 
що  Рекс  це  його  найкращий  співрозмовник,  який 
розумніший за багатьох, кого він знає: 

 

пустота біля вікна 
не залишила нас обоє 
ми вискавуліли свій біль 
не поділимо його ніколи 
 
кров нас єднає 
ми разом виживаємо [8:45] 
 
Ягода ніколи не поступався ані своїми ідеалами, 

ані незалежною життєвою позицією – тільки малю‐
вати,  творити,  писати вірші  та декламувати  їх  пе‐
ред  гістьми та  публікою.  Заробляти  гроші  –  це не 
для нього, це для тих митців, хто шукає фальшивих 
нагород  не  там,  на  небі,  а  тут,  серед  тлінного.  Не 
йшов  викладати  молодим  –  вважав,  що  вчителі  в 
академіях псують студентів, адже не здатні навчити 
таку  масу  людей  –  навчання  має  бути  індивідуаль‐
ним. Для нього життя було якимсь моментом у спо‐
гляданні вічності, він був одержимий мистецтвом.  

Він «ходив» туди, куди інші боялися, або не мог‐
ли ввійти – у потойбічний світ духів, оман, приви‐
дів.  Наголошував  мені  на  тому,  що  тільки  сильні 
духом  можуть  звідти  повернутися,  адже  там  його 
енергетично  «висмоктують»,  «виїдають»,  а  голоси 
та  скрегіт ще  довго  потім  переслідують  та  не  да‐
ють  спокою.  Духи  очищаються,  переходячи  через 
його єство... Подейкували, що під час другої  світо‐
вої війни в тих пивницях, де знаходилася майстер‐
ня,  була  катівня.  В  тому  руху  безневинно  замуче‐
них душ він був не просто митцем, а, як медіум, по‐
єднував  два  світи,  адже  у  його прізвищі,  як  казав, 
злилися початок і кінець, божественна сутність: «Я 
+ GOD = А!». Дивні істоти, потвори, які в нашому ви‐
димому  світі  ховаються  за  «лаштунками»  улесли‐
вих,  услужливих, богобоязних людських особисто‐
стей,  поставали на його картинах  обдерті  до  «кіс‐
ток»  істини.  Через  образотворчий  катарсис  він 
оздоровлювався  та  міцнів  психологічно,  пошуку‐
ючи в тих експресійно викривлених постатях вічне:  
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Забуття в оці живопису 
це коли на згарищі попелиська 
відшуковуєш слід 
голосу Бога [9]. 
 
Хто знав Ягоду ближче, бачив під покровом стат‐

ного, міцного тіла тендітну душу, яка вміє приваб‐
лювати  мистецтвом,  інколи  драстично  відвертим, 
що  відкриває  наслідки  людського  гріхопадіння, 
сутність  заздрості,  низькість  людської  тваринної 
похітливості. В той же час, Мирослав Ягода у своїй 
творчості  пошукував  старозавітного Едему,  де  пе‐
ребувало  обожествлене  людське  тіло,  як  бачимо, 
наприклад,  в  портреті  прекрасної  оголеної  жінки, 
яка сидить, обійнявши ноги руками, і впевнено ди‐
виться  відкритими  великими  очима  на  глядача. 
Звірявся  мені,  що  то  його  австрійська  пасія,  якій 
відмовив,  бо не  хотів  їхати жити з нею за кордон, 
адже  любив  Львів  понад  усе.  Творчість  не  тільки 
була  його  розрадою  і  життєвим  кредо,  але  болю‐
чою  сповіддю,  його  боротьбою,  «війною»  за  існу‐
вання:  «Художник  завжди  вибере  войну  –  він  від 
дитинства вигодовує олово кулі яка потім заночує 
в  його  череві...»  [10:71].  Невимовний  людський  біль 
постає з вражаючих описів терпіння творчої екзи‐
стенції,  де  «вершиною  слова  для  художника  коли 
чужі сльози фарбою витікають з очей» [10:78].  

Дитинство та юність Мирослава Ягоди пройшли 
біля  Червонограда:  любив  рисувати,  допомагав 
батькові  розписувати  церкви  та  малював  ікони. 
Вчився у гірничому технікумі,  служив у десантних 
військах, працював на шахті, в колгоспі на Віннич‐
чині. В 1986 року отримав диплом художника‐гра‐
фіка на кафедрі оформлення та ілюстрування кни‐
ги Українського поліграфічного інституту ім. І. Фе‐
дорова.  Дипломною роботою  стали  графічні  арку‐
ші за мотивами творів  Івана Франка, сповнені жи‐
вої лінії та експресії які, як взірець, довго ще висіли 
на  кафедрі.  Як  згадують  очевидці,  попри  них  годі 
було пройти не зупинившись – в одних викликали 
захоплення, у інших – заздрість. Хоча Ягода запере‐
чував  будь‐який  вплив  поліграфічного  інституту, 
все  ж  таки  графіка  значною  мірою  вплинула  на 
його творчість – був вразливий на лінію, так само 
як  на  каліграфічно  написане  слово.  Наприкінці 
1980‐тих  –  початку  1990‐тих  років  крім  живопис‐
них полотен, створює численні метафізичні графіч‐
ні  аркуші,  де  звивиста  лінія  клубочиться,  кучеря‐
виться,  виповнюючи  площину,  з  якої  виникають 
образи людей, тварин, міфологічних істот, що звер‐
таються до глядача, кричать, хочуть про щось нам 
сказати, але застигають у безруху. Шкода, що біль‐
шість графік пропало з майстерні ще за життя мит‐
ця.  Їх  виносили  «добрі» друзі,  коли,  заживши око‐
витого  трунку,  художник  мандрував  по  всесвітах 
снів та видінь... З особливим пієтизмом митець під‐
ходить до поетичної творчості. До кінця свого жит‐
тя  рукописним шрифтом  акуратно  записує  власні 
віршовані  твори  на  чистих  картках  зошитів  зши‐
тих в блоки. Вийшло друком декілька збірок, напи‐
саних  та  оформлених  ним:  «Черепослов»  (Львів, 
2001); «Дистанція нуль» (Львів, 2004); «Сяймо» (Львів, 

2008); «Паралельні  світи»  (Київ, 2011). З’являють‐
ся книги з графічними ілюстраціями (Шмід О.Е. Па‐
вук:  роман.  –  Львів:  ЛА  «Піраміда»,  2004.),  літера‐
турний часопис «Королівський Ліс», де його роботи 
«творять візуальну структуру альманаху» [11:89].  

Займався  сценографією,  брав  участь  у  вистав‐
ках, театральних постановках, перфоменсах. Вистав‐
лявся в Україні, Польщі, Австрії, Угорщині, Словач‐
чині, але завжди повертався додому. Казав, що «ні‐
коли  не  покину  Україну  і  Львів.  Йдеться  не  про 
прив’язаність,  а  про  любов  до  цієї  землі»  [12:71]. 
Знявся в концептуальному документальному філь‐
мі, де виступив головним героєм. Співпрацював, як 
сценограф,  в  поставлених  на  Закарпатті  виставах 
режисера Аттіли Віднянського. Було знято десяти‐
хвилинний фільм  про  митця  та  поставлено  моно‐
виставу «Дорога до світла». Написав сценарій і зро‐
бив  сценографію  вистави  «Ніщо»  для  творчого 
театру  «Небо»  в  режисурі  Марії  Верес  (2002 рік) 
[13:101]. Багато задумів, серед яких п’єси, сценарій 
фільму про долю митця, про які він оповідав в при‐
ватних розмовах, залишились не реалізованими. В 
творчому  маніфесті  «Трійця  варварів»  (2006)  ви‐
клав  суть  власного  розуміння  мистецтва.  Одна  з 
картин художника була подарована папі Івану Пав‐
лу  ІІ  під  час його  візиту в Україну,  інша придбана 
Українським католицьким університетом. Першим 
серед митців Львова відгукнувся допомогти воїнам 
АТО  і  влаштував  у  серпні  2014  року  в  культурно‐
мистецькому  центрі  «Дзиґа»  благодійну  виставку. 
Виручені  кошти передав на фронт,  а  також  зібрав 
велику посилку продуктів, яку разом з автором цих 
рядків пакував  і відправляв на схід. Пригадую, ко‐
ли навідався до нього,  він був дуже  змучений, не‐
виспаний, можливо цілу ніч малював... На  велико‐
му  позиченому  в  супермаркеті  «Вопак»  візку,  ми 
тягли закуплені продукти на «Нову пошту», де віді‐
слали  на  адресу  військової  частини.  Мирослав  по 
дорозі купив у якоїсь жінки, яка розклала продук‐
ти прямо на асфальті, яблуко, щоб заїсти неприєм‐
ний запах з рота. З’ївши посміхнувся до мене, заче‐
сався і запитав: «Ну як, виглядаю добре?». «Так Ми‐
рославе!» – відповів я. Він не любив коли йому пе‐
речили, але тоді насправді він сяяв від радості, що 
може  допомогти,  адже  там  на  фронті  був  також 
його небіж. Пізніше, у майстерні,  застав його з ко‐
легою‐військовим,  який  ненадовго  вернувся  з  ро‐
сійсько‐української війни, мав за собою вже чечен‐
ський  досвід  і  розповідав  про  запеклі  бої.  Була 
зима і більше говорив Ягода – у власній майстерні 
він був «гуру». Навіть статний сивий воїн принишк, 
а  митець  захоплено  розповідав  про  те,  як  планує 
позичити  відеокамеру  і  зняти  документальний 
фільм про людину на фронті. Шкода, що проект не 
вдався  –  колегу  було  поранено  і  він  залишився 
прикутим до інвалідського візка. 

Стародавній  Львів  з  викрученими  тихими  ву‐
личками  давав  наснагу  творити.  Але  середовище 
міста, ставало для нього все холоднішим і байдужі‐
шим, воно виснажувало ментально та фізично. Він 
озлоблювався на людей, які йому,  голодному  і об‐
дарованому,  жаліли  кавалка  хліба,  цигарок,  а  так 
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звані  «друзі»  напоївши,  обкрадали  майстерню... 
Влазив у борги, але коли вдавалось продати карти‐
ни, старався все віддати. При кінці життя в його ке‐
лії‐майстерні відрізали газ, і він, вже будучи погано 
зрячим, мерз, але малював та писав вірші. Згадую, 
як  його  сократейська  голова  з  широким  високим 
чолом  була  нахилена  над  фоліантом  паперу,  на 
якому «застигали» поетичні думки. Він писав, хука‐
ючи на руки, і не міг відчитати написаного, тоді да‐
вав мені і просив прочитати вголос, а потім, з вели‐
ким  натхненням  і  задоволенням,  похитуючись  на 
кріслі,  питав:  «Ну  як,  вражає?!».  Доброзичливці,  а 
найчастіше його мама, яку він надзвичайно любив 
та цінував, навіть боготворив, допомагали йому. Не‐
доброзичливці здебільшого не розуміли тонкої душі 
поета і проходячи, зневажливо кидали йому вслід ни‐
щівні  погляди  та  в’їдливі  зауваження,  ненавиділи 
його переконаність і ригористичність судження. Бай‐
дужість  оточення,  нехтування  суспільства,  побутові 
негаразди, хвороба  і безгрошів’я поступово «розбав‐
лялися»  оковитою,  яка  віддаляла  Мирослава  від 
творчості, та позбавляла нас філософських розмов.  

Одна  з  його  останніх  живописних  робіт,  яку  я 
бачив  у  майстерні  –  «Неандерталець»  зображує  у 
сіро‐фіолетових тонах голову людини, очі якої див‐
ляться у невідомість, а у рот вставлено кисть руки 
стиснуту в кулак, щоб не випустити ані  зойку,  ані 
крику. Первісна сокира із заточеним гострим каме‐
нем  врізалась  у  чоло  розчахнувши  рану.  Це  ніби 
сам художник, який зранений більшістю людей ду‐
маючих  homo  sapiens,  залишився  неандертальцем 
homo neanderthalensis –  іншим, серед подібних йо‐
му людей. Його крик душі – чи був почутий серед 
людської байдужості? Це «...стояти на лезі ножа / і 
малювати автопортрет» [14:56]. Голова зображена 
на тлі розбитої стіни, за якою знаходиться правди‐
ве  мистецтво  –  прекрасне  насичене  ультрамари‐
ном  кольорове  небо,  а  на  ньому  світиться місяць‐
серпик, ніби душа поета. Ця голова нагадує викона‐
ний  раніше  автопортрет  Ягоди,  з  рукою  яка  зату‐
ляє рот. Приходить на думку також картина «Крик» 
Мунка,  але тут у картині Ягоди, щось зовсім  інше, 
адже рот заткано кулаком – крику «не чути»  і нас 
огортає божевільна тиша ночі! Ми споглядаємо ра‐
ну на чолі, а митець спонукає нас перевести погляд 
на чисте беззоряне небо за проваленою стіною де 
сяйво  місяця.  Чи  ж  відчував  він  близький  кінець, 
хоча смерті не боявся, ставився до неї з іронією, як 
до якоїсь вічної міфології нескінченності буття: 

 

я чекаю на захід сонця 
чекаю на ягоди спокій 
чекаю коли відкриються очі 
чекаю на Верховного гостя 
чекаю на смерть за склом 
чекаю на своє друге пришестя [15]. 
 

Якщо шукати далекі паралелі, то можна знайти 
певну  концептуальну  подібність  творчості  Ягоди 
до англійського романтика‐візіонера, який усаміт‐
нився  від  світу,  Вільяма  Блейка.  Він  близький  до 
нього  по  духу,  адже  той  писав  поезію  та  ілюстру‐
вав, був, передовсім, талановитим графіком і твор‐

цем власних книг. Ягода так само мріяв про власне 
видання:  «Окрім того, маю великі вимоги до своєї 
майбутньої книжки. Хочу щоб текст там був пода‐
ний  поряд  з  оригінальними  ілюстраціями  у  руко‐
писному  варіанті.  Тоді  кожну  сторінку можна  від‐
читувати як палімпсест та й почерк має свою енер‐
гетику»  [16: 81‐82]. Вільям Блейк був творцем ав‐
торської книги, до того ж  їх зближувала любов до 
поліграфічного  мистецтва,  основою  якого  є  гра‐
фіка. Ягода, подібно до Блейка, мав містичні видін‐
ня, які були кардинально іншими, але, напевно, не 
менш болючими... 

На межі 2006‐2007 років Мирослав Ягода хотів 
створити  скульптурну  групу  і  попросив  мене  з 
його слів описати проект, який мав би назву «Свя‐
то  Вічності».  Тоді  ж  текст  був  прочитаний  і  схва‐
лений  графіком.  Пропонований  нижче  опис  –  це 
проект триєдності в центральній частині якого по‐
кладено  символ  стіни,  як  певної  межі  поміж  двох 
світів явного і потойбічного. Подаю цей опис, який 
так  і  залишився не  реалізованим,  тільки як  певна 
ідея, яка влучно характеризує одну з багатьох твор‐
чих граней митця:  

Проект скульптурної групи «Свято Вічності» 
«Композиційною  основою  служать  три  симво‐

лічні  елементи,  що  творять  монументальну  ціліс‐
ність: чоловіча та жіноча постаті, стіна. Матеріал 
– бронза, орієнтовна висота 160 см. 

Стіна  як  таємниця  вічності,  яка  відгороджує 
sacrum  від  profanum,  захищає  від  усякої  нечисті, 
стоїть на межі добра і зла. Стіна, яку можливо піз‐
нати  ірраціонально, поза межами всіляких устале‐
них категорій часу, та можливо відчути як біль, роз‐
пач,  смерть,  але  чи можливо  переступити? Це  вічне 
питання про межу між реальним та  ірреальним, піз‐
наним  і непізнанним  інтригує метафізичним питан‐
ням про буття людини у цьому світі, про її екзистен‐
цію,  яка  ніколи,  так  насправді,  не  є  означеною  як 
«теперішнє», але як «минуле», що вже сталося, або 
ж уявне «майбутнє». Стіна в такому розумінні стає 
живою стіною на межі двох світів, які для когось є 
шляхом  до  незбагненного,  а  для  когось  лезом  пі‐
знання,  оголеним  до  крові  забуття  та  відчаю  не‐
звершеності власних мрій. Стіна має сім сходинок 
пізнання,  сім  пасм  надбудови,  поза  якими  «щось» 
або  «нічого».  На що  відважитись:  подолати  стіну, 
чи увійти в неї, злившись з каменем і бронзою, ста‐
ти цеглинкою в її будові, чи наріжним каменем, або 
невиразною рискою на її крихкому тілі?...  

Стіну утримують дві постаті, що творять з нею 
триєдину  символічну  цілість,  утримуючись  та  ба‐
лансуючи на  двох  протилежних полюсах невизна‐
ченості. Питання залишається відкритим та інтри‐
гуючим: постаті стримують виідеалізовану стіну, 
як  дійсність  сконструйовану  за  певними  правила‐
ми,  чи  вона  підтримує постаті,  будучи  трансцен‐
дентою і понад усім живим?... Незаперечним є три‐
єдність  монументального  моноліту,  який  творять 
діаметрально  протилежні  за  своїми  ментальними 
ознаками постаті,  доповнюючи одна одну,  як  інь 
та  янь  – жіноча пасивна,  статична  та  чоловіча  ак‐
тивна з виразними ознаками руху. 
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Чоловіча  постать  є  символічною  проекцією 
людської душі, яка вирізблюється обрисами облич‐
чя  на  грудях,  над  сонячним  сплетінням.  Завершує 
поставу стилізоване око, третє духовне всевидящеє 
око, що є дзеркалом душі, завдяки якому вглиблю‐
ємося  у  власне  єство  для  пізнання  внутрішнього 
мікрокосмосу. Це око є прадавнім оком зверненим 
до світу, яке ввібрало інформацію із глибини віків, 
оком Авраама та  Ісаака,  оком єгипетського бога Хо‐
руса, невсипущим оком Геліоса, Божим оком, що сим‐
волізує „світло світу” і т. д., врешті оком кожного з нас 
широко  розкритим  у  світ  на  пізнання  істини.  Для 
цього  пізнання  потрібні  несковані  ноги,  які  йдуть, 
летять вперед. Вони підкреслені вогняними омахами, 
що вириваються з‐під стіп постаті і є ремінісценцією 
бойового  взуття  римського  бога  перемоги  Марса. 
Піднята вгору права рука з простягненими пальцями 
символізує свободу в осягненні поставленої мети.  

Жіноча постать символізує віру в усіх її людсь‐
ких  проявах.  Жінка  складає  на  вівтар  життя  най‐
цінніше,  як  Авраам  свого  сина  Ісаака,  якого  рятує 
баран, що зав’яз у гущавині «принесений на цілопа‐
лення  замість  сина  свого»  (Буття  22,13).  Ягня  на 
руках  у  жінки  є  символом  побожності  та  жертов‐
ності.  Агнець  Божий  –  Agnus  Dei  –  принесений  на 
вівтар людської байдужості, як відкуплення Сином 
Божим від первородного гріха ціною власної крові 
та  воскресінням. Жінка,  як  символ  втіленої Марії, 
що несе свого Сина, яким є кожен з нас, у безжаль‐
ний світ людських стосунків, утіх, поразок та буття 
собою. Її жертва часом є тільки мовчазним знаком, 
який вказує на сенс вчиненого, атрибутом нездійс‐
нених  бажань.  Жінка  також  символізує  пастушку 
овець, яка є берегинею і охоронцем всього святого, 
є тою, що дає і оберігає життя». 

Тепер,  після  його  смерті,  «Стіна  Вічності»  мені 
осмислюється, як стіна в якій ніби жив сам Миро‐
слав Ягода, вибравши екзистенцію поза суспільст‐
вом  лицемірства  і  брехні.  Для  нього  не  існувало 
суспільного  устрою  –  чи  це  була  радянська  чи  са‐
мостійна Україна  (хоча кохав  землю на якій наро‐
дився, історію і був свідомим патріотом). Він, окрім 
короткочасної праці на шахті чи в колгоспі в моло‐
дості, не працював при жодному з існуючих устро‐
їв,  щоб  бути  повністю  незалежним  і  вільним  у 
творчості, щоб ніхто йому не вказував як треба жи‐
ти  і  що  робити  –  він  хотів  щоб  слухали  і  бачили 
тільки те, що питомо його: потаємно‐образне і ме‐
тафорично‐поетичне.  Мирослав  Ягода  створив  у 
цій стіні свій герметичний світ до якого годі було 
«достукатися». Навряд чи було там комфортно, але 
його  світ  був  сповнений  думок,  ідей,  серед  яких 
було місце для філософії П’єра Тейяра де Шардена 
до якого мав респект, музики Тома Вейтса, чорно‐
білих штрихів, яскравих фарб, світ прекрасний, ба‐
гатий  красою,  але  напевно  до  вразливості  болю‐
чий. Він прагнув бути завжди собою:  

 
Ягода, що обростає свою кісточку –  
самодостатня. 
В моїм початку є кінець. 
В моїм кінці є початок... [17:77]  

Митець час від часу мусів «виринати» з оболон‐
ки  стіни,  то  поринаючи  у  світ  жахливих  видінь, 
спілкуючись  з  духами,  то  виходячи  у  світ  матері‐
альний,  з людьми, які його не тільки поважали та 
любили, але й завдавали ран, світ куди тягнув Рекс, 
якого він міцно тримав за повідок... Там був холод, 
голод, злісні язики, а серед тютюнового диму та го‐
рілки згорблене тіло, пронизливі очі, які дивляться 
на мене з‐під лоба, сльози на очах, коли везли пер‐
ших  хлопців, що  загинули  в  АТО  на Личаківський 
цвинтар,  та його добра посмішка.  Стіна  стала для 
митця не тільки «коконом» в якому закривався від 
інших,  але  болючим  «лезом  пізнання»,  яке  відти‐
нало його від цього світу, аж поки він не пішов до 
омріяної країни вічного спокою... 

Висновки та перспективи дослідження. Важ‐
ко  говорити  про  людину,  яка  стала  вже  класиком 
незалежного львівського мистецтва кінця XX – по‐
чатку  XXI  століття,  творцем,  відданим  повністю 
мистецтву  у  різних  його  вимірах  –  графіці,  поезії, 
живописі, авторському кіно, театрі, сценографії. Хо‐
ча  найбільш  плодовитий  період  художньої  твор‐
чості графіка припадає на кінець ХХ століття, але в 
контексті його життя він нерозривно пов’язаний з 
його ранніми пошуками та пізнішим періодом. Та‐
кож  важко  відділити  образотворчі  праці  від  пое‐
тичної, драматичної та прозової творчості, а також 
психо‐фізіологічні  стани художника в яких він пе‐
ребував у різні моменти життя. Він був непохитний 
у  своїх  поглядах  навіть  тоді,  коли  йому  замовили 
картини  релігійного  характеру  до  католицького 
храму в Лодзі (Польща). Графік розчарувався їх не‐
прийняттям, бо для замовника вони концептуаль‐
но не відповідали образам, які мали б висіти у хра‐
мі.  Але  Ягода  зробив  так,  як  вважав  за  потрібне. 
Картини  віддзеркалювали  його  творче  незаанга‐
жоване і не зв’язане певними рамками власне сак‐
ральне бачення. Тому Мирослав Ягода як ніхто  ін‐
ший  був  цільний  і  «правдивий»  у  своїй  творчості, 
яка зі знаків та символів на його полотнах перехо‐
дила  у  поетику  слова  і,  врешті  замкнулися  семіо‐
тичним знаком безкінечності. У своїй графічній та 
малярській  творчості,  у  підземеллі  майстерні,  де 
він «танцює» перед полотном, чи читає вголос вір‐
ші, запалюючи одна за одною цигарки на фоні ве‐
ликого дерев’яного розп’яття, яке висіло біля вікна 
за  його  плечима  він  для  мене  залишиться  таким 
назавжди  –  зосередженим  над  зошитом  згорбле‐
ним  Сократом...  Мирослав  Ягода  був  самотньою 
«ягодою», яка колихалась на вітрі буремного жит‐
тя і чіплялася за гілку творчості, аж до самозречен‐
ня. Вона відірвалася і полетіла у вічність:  

 
моя золота майстерня 
де пандора та мандрагора 
та майстер – як дар небес 
зваблює жіночі лінії 
привіт від ягоди! 
трохи трохи прощавай [18: 42‐43.]  
 
Творчість Мирослава Ягоди ще  чекає  свого  до‐

слідження, тим паче, що переважна більшість праць 
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залишилася у Львові. Очікуємо на складення ката‐
логу  з  переліком живописних  та  графічних  праць, 
літературного  доробку.  Надіємося,  що  в  перспек‐
тиві буде опрацьована творча біографія митця, яка 
стане  надбанням  культури  та  висвітлить  станов‐
лення  незалежного  андеграундного  українського 
мистецтва на стику тисячоліть. 
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Попенюк  В.  В.  Слободян  О.  О.  Феномен  мистецької 

спадщини Петра Харінчука в  історії розвитку мосяж
ництва на Гуцульщині. На основі широкого досліджен‐
ня та вивчення сімейного архіву, численних матеріалів із 
музейних і приватних збірок у статті комплексно розгля‐
дається унікальний творчий доробок майстра в контекс‐
ті  гуцульського  мосяжництва  ІІ  половини  ХХ  століття. 
Приділяється увага ролі родинного середовища митців з 
її  одвічними  автентичними  й  національними  традиція‐
ми  в  культурі  та  побуті,  що  вплинули  на  формування 
професійної зрілості Петра Харінчука – одного з відомих 
постатей  у  збереженні  давнього  мосяжу  в  умовах  того‐
часних  урбанізаційних  процесів.  Досліджено  типологію 
виробів,  що  складають  найрізноманітніші  предмети 
вжитку, аксесуари до одягу тощо. Охарактеризовано ху‐
дожньо‐образний  і  орнаментальний  зміст  виробів,  що 
наповнені дохристиянською міфологією, багатою симво‐
лікою і семантикою. Детально висвітлено найрізноманіт‐
ніші технологічні процеси, що передавалися з покоління в 
покоління й були властиві саме для виробів П. Харінчука. 

Ключові слова: мосяжництво, традиції, Гуцульщина, 
орнамент, стилістика, символіка, колорит, технології, ти‐
пологія. 
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Попенюк В. В., Слободян О. О. Феномен художествен
ного наследия Петра Харинчука в истории развития ху
дожественной обработки металлов на Гуцульщине. На 
основе  широкого  исследования  и  изучения  семейного 
архива,  многочисленных материалов  из музейных и  част‐
ных  собраний  в  статье  комплексно  рассматривается  уни‐
кальное творчество мастера в контексте гуцульской худо‐
жественной обработки металлов второй половины ХХ века. 
Уделяется внимание роли семейной среды художников с ее 
извечными аутентичными и национальными традициями 
в  культуре  и  быту,  которые  отобразились  на формирова‐
нии профессиональной зрелости Петра Харинчука – одного 
из известных личностей в  сохранении  старых изделий из 
металла  в  условиях  тогдашних  урбанизационных  процес‐
сов. Исследована типология изделий, которые составляют 
самые  разнообразные  предметы  обихода,  аксессуары  к 
одежде и тому подобное. Характеризуется художественно‐
образное и орнаментальное содержание изделий, которые 
наполнены дохристианской мифологией, богатой символи‐
кой и семантикой. Подробно освещены самые разнообраз‐
ные  технологические процессы,  которые передавались из 
поколения в поколение и были присущи именно для изде‐
лий П. Харинчука. 

Ключевые слова: разновидность художественной обра‐
ботки  металлов,  традиции,  Гуцульщина,  орнамент,  сти‐
листика, символика, колорит, технологии, типология. 

 
Popeniuk  V.  M.  The  phenomenon  of  Art  legacy  of 

petro  kharinchuk  throughout  history  of  metalwork 
evolution in hutsulshchyna. The article is an in‐depth study 
of  the  unique  work  of  Petro  Kharinchuk  in  the  context  of 
Hutsul  metalwork  of  the  second  half  of  the  20th  century, 
based  on  the  extensive  research  and  scrutiny  of  the  family 
archive, numerous materials from the museums and private 
collections.  The  attention  is  paid  to  the  role  of  the  artistic 
family  environment  with  its  eternal  authentic  and  national 
cultural  traditions  and  customs and  to  the  formation of  the 
professional  maturity  of  the  master  as  one  of  the  most 
significant  and  last  figures  to  preserve  the  old  metalwork 
under  conditions  of  the urbanization processes  of  the  time. 
The author  investigates  the  typology of products  that make 
up  a wide  variety  of  household  items,  clothing  accessories, 
sacred products and the like. First of all, these are traditional 
hatchets,  kelefs  (canes,  adorned  with  beautifully  stylized 
copper  snake‐shaped  heads),  pipes,  rings,  wedding  chiltse 
(wedding  headdress),  cheprahy  (traditional  Hutsul 
jewellery‐amulets,  bead  or  coral  clasps),  as  well  as  men's 
leather bags and belts, decorated with metal, etc.  

The rare kelefs of Peter Kharinchuk are those, the tops of 
which are adorned with a stylized lion’s head with the body 
and  tail  of  a  trout  (Hutsuls  called  them  struhs),  and  a  hand 
holding a bird. The series of kelefs with a relief image of the 
aridnyk’s  head,  the  so‐called  evil  spirit,  the  lord  of  the 
mountains  according  to  Hutsul  mythology,  sparks  interest. 
The master managed to apply plastic and figurative means in 
his own way, thus to recreate the power of supernatural for‐
ces,  the  immortality of  the spirit. P. Harinchuk, who was al‐
most the last of the famous masters of such products, made a 
lot of rings with the demonological image. They had to protect 
their owner from evil forces, and therefore were in great de‐
mand and respect among the inhabitants of the Carpathians. 

The  author  of  the  article  characterizes  artistic,  imagina‐
tive  and  ornamental  content  of  products,  filled  with  pre‐
Christian mythology, rich symbolism and semantics, which in 
turn  affected  the  original  stylistics  of  the master’s work.  In 
addition, the use of a wide variety of technological processes 
that have been passed down  from generation  to generation 
and were peculiar precisely to the products of P.Kharinchuk 
is described in more detail. The article focuses on the brigh‐
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ter  and  more  fruitful  creative  work  of  the  master,  which 
refers to the 60‐70s of the second half of the 20th century. It 
was  then  that  he  collaborated with  the museums  of  Ivano‐
Frankivsk,  Kolomyia,  Kosiv  and  Verkhovyna  and  actively 
participated in many prestigious exhibitions. More than 100 
works  of  the master  are  collected  and  preserved  thanks  to 
the  scientists  of  the  Kolomyia  I.  Kobrynskyi  National  Mu‐
seum of Folk Art of the Hutsul Region and Pokuttia. The pre‐
sented  works  demonstrated  the  basis  of  the  Hutsul  Metal‐
work  School,  its  national  spiritual  essence,  a  high  level  of 
artistic  skill,  its  achievements  and  accomplishments.  The 
article researches  into the most  interesting elements of  folk 
shaping process and decor motifs, common in Hutsul metal‐
work, which  have  become  a  reflection  of  the  history  of  the 
society  since  ancient  times.  Ya.  Tkachuk,  an  expert  in  the 
Hutsul  region  studies,  characterized  the  talented master  in 
her article The Genesis and Specificity of the Hutsul Decoration 
as a personality of extraordinary and broad range of talents, 
who managed  to pass  on  to  us  a  genetically  inherited  from 
previous generations tradition through his creative work and 
leave behind a priceless treasure of the Hutsul culture [9: 4]. 

Key words. Metalwork,  traditions, Hutsulshchyna,  orna‐
ment, stylistics, symbolism, flavour, technology, typology. 

 
Мета статті дослідження передбачає проведен‐

ня  мистецтвознавчого  аналізу  творчого  доробку 
відомого майстра й виокремлення його ролі та зна‐
чення  для  розвитку  і  збереження  цього  виду  на‐
родного мистецтва. 

Постановка  проблеми.  В  історії  розвитку  гу‐
цульського  мосяжництва  другої  половини  ХХ  сто‐
ліття  творчість Петра Харінчука  (1905‐1990)  посі‐
дає чільне місце. Він зберіг і розвинув прадавні ет‐
номистецькі  традиції  своєї  родини  Харінчуків  у 
складних  соціально‐економічних  умовах  радянсь‐
кої системи. На сьогоднішній день його самобутній 
доробок так і не вивчено. 

Аналіз  останніх  досліджень. Беручи  до  уваги 
низку  вітчизняних  мистецтвознавчих  публікацій 
про  художнє  мосяжництво  на  Гуцульщині  другої 
половини ХХ – початку ХХІ  століття,  слід  зазначи‐
ти, що питання ролі та значення творчої спадщини 
Петра  Харінчука,  пов’язані  з  давніми  традиціями 
мосяжництва,  залишилися  поза  увагою  дослідни‐
ків [1: 283‐285; 2: 368‐375]. Спроба деяких авторів 
– Ткачук Я., Салиги М., Боньковської С. у своїх нау‐
кових працях подати інформацію про майстра, від‐
значивши  при  цьому  талант  і  художню  професій‐
ність виробів, є очевидною [3: 63‐66; 4: 71; 5; 87‐95]. 
Публікації ілюстрованих взірців, що подані в сучас‐
них  альбомних  виданнях  та  каталогах  виставок, 
які  були  видані  ще  за  життя  майстра,  на  наш  по‐
гляд, також не дають повного уявлення про духов‐
не багатство та розмаїтість творчої особистості, яка 
належала до славетної когорти класиків народного 
мистецтва Гуцульщини свого часу [6: 20‐21]. 

Виклад основного матеріалу. У гірському селі 
Красноїлля,  що  на  Верховинщині,  де  вперше  був 
створений Гнатом Хоткевичем гуцульський театр, 
народився  відомий  мосяжник  Петро  Харінчук 
(1905  ‐1990). Батько, Федір Харінчук (1872 ‐1940), 
знаний  у  селі  як  добрий майстер  і  ґазда,  виготов‐
ляв  мосяжні  вироби  для  театру  (рис.1).  Згодом  і 
сам Петро з братами Іваном, Василем та Михайлом 

долучився до мистецької справи, виготовляючи то‐
пірці,  люльки,  палиці  та келефи, металеві  сумки – 
ташки для кількох поколінь театру [7: 34 ]. У 1920 ‐
1930 роках молодий Харінчук зажив доброї слави і 
майстерності  у  виготовленні  шкіряних  чоловічих 
виробів  –  тобівок,  ременів,  декоративних  прикрас 
до кресанів та весільних чілець. Слід зазначити, що у 
святкові дні він полюбляв носити збережену ще з тих 
часів  тобівку  та  пояс,  декоровані  традиційними 
металевими  «капслями»,  «бобриками»,  а  також  ко‐
ристуватися металевою бакунтовою люлькою як па‐
м’ять  про  професійну  батьківську  науку,  що шліфу‐
вала  його  майстерність  і  любов  до  родинного  мис‐
тецтва, яку успадкував і проніс через усе своє життя.  

Після Другої Світової війни, у 1960‐х роках, доля 
повернула  Петра  Харінчука  до  рідного  дому,  до 
прадідівського  ремесла  [8:  60  ‐61].  Упродовж 70  – 
80  рр.  ХХ  століття  триває  новий  і  дуже  важливий 
період відліку багатогранної творчої праці майстра 
(рис. 2). Саме тоді він працює з музеями Києва, Іва‐
но‐Франківська,  Коломиї,  Косова  та  бере  активну 
участь у багатьох престижних виставках. Представ‐
лені  вироби  демонстрували  основу  гуцульської 
школи  мосяжництва,  її  національну  духовну  сут‐
ність, високий рівень художньої майстерності, здо‐
бутки та досягнення. Завдяки науковим працівни‐
кам Коломийського національного музею народно‐
го  мистецтва  Гуцульщини  та  Покуття  ім.  Й.  Коб‐
ринського  зібрано  та  збережено  понад  100  робіт 
майстра. Серед музейної колекції привертають ува‐
гу  топірці  (бартки)  та  келефи,  металеві  руків’я 
яких декоровані геометричною орнаментикою, що 
напрочуд  оригінально  синтезуються  із  традицій‐
ною  прадавньою  анімалістичною  та  орнітоморф‐
ною пластикою. Майстер вперше вводить у загаль‐
ну просторову декоративну композицію реальні та 
символічні  міфічні  образи, що  інколи  зображені  у 
подобі людей, аналогів яких не знаходимо на жод‐
них  виробах цього  типу  на  Гуцульщині  в минуло‐
му. Мосяжник розробляв найрізноманітніші конст‐
рукції  руків’я:  прямі  та  видовжені,  компонуючи 
обабіч  на  верхній  частині  окремі  фігурки  лисиць, 
яструбів, голубів тощо. Деякі з них мають гранено 
циліндричний  обушок  по  центрі,  від  якого  з  обох 
сторін  відходять  плавно  вигнуті  доверху  голівки 
коней  із довгими округлими шийками, на  інших – 
традиційні пари овечок, баранців та оленів. Зберег‐
лося чимало келефів із головами оленів та козуль з 
витягнутим  тулубом,  що  закінчуються  традицій‐
ним заокругленням з голівками змії на самому кін‐
ці  (рис.  3).  Подібні  келефи  із  тваринам  та  зміями, 
що виготовляли у ХІХ – І половині ХХ століття, зна‐
ходимо в музейних та приватних колекціях, а також 
у альбомних виданнях [9: іл.: 164‐173]. Мотиви змій 
у  творчості  мосяжника  мали  яскраво  виражений 
характер  і,  безсумнівно,  була  своєрідним  відгомі‐
ном давніх глибоких традицій, пов’язаних з усною 
народною творчістю Карпат. Змії були позитивни‐
ми міфологічними персонажами в його роботах, то‐
му ставлення до них було шанобливим  і уважним. 
Свідченням  цього  є  унікальне  композиційне  вирі‐
шення руків’я келефа, що зберігається в Косівсько‐
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му  музеї  народного  мистецтва  та  побуту  Гуцуль‐
щини.  Одна  сторона  виробу  зроблена  у  вигляді 
змії, яка скрутилася в клубок, а друга – декорована 
трьома голівками змій з відкритими пащами. Ана‐
логії  зображень,  пов’язаних  із  давнім  віруванням 
гуцулів,  з  їхньою  самобутньою  архаїчною  куль‐
турою  на  виробах  майстрів  того  періоду,  не  зна‐
ходимо. До речі, композиційним вирішенням куль‐
ту змії на Гуцульщині є вислів гуцула‐газди перед 
Святвечором на своєму подвір’ї  із жертовним при‐
ношенням:  «На  Святвечір  родився!  На  Святвечір 
хрестився!  Пречиста  Діва  на  золотім  крижмі  мя 
держала, у Змієвім озері мя купала!» Змієве озеро – 
це  містичне  й  водночас  реальне  озеро  на  Гуцуль‐
щині [10: 193 ].  

До  рідкісних  келефів  Петра  Харінчука  слід  від‐
нести ті, у яких руків’я виготовлені у вигляді стилі‐
зованої  голови  лева  з  тулубом  і  хвостом,  риби‐
форелі  (гуцули  називали  їх  стругами),  а  ще  руки, 
яка тримає пташку.  

Цікавою є серія келефів із рельєфним зображен‐
ням  голови  «арідника»,  так  званого  злого  духа, 
владики гір із гуцульської міфології. Майстер зумів 
по‐своєму застосувати пластичні й образні засоби, 
відтворити могутність дії надприродної сили, без‐
смертність духу. Чимало перстеней з демонологіч‐
ним образом виготовляв П. Харінчук, який був чи не 
останнім із відомих майстрів таких виробів. Вони ма‐
ли оберігати господаря від злих сил, а тому користу‐
валися великим попитом і пошаною серед мешканців 
Карпат. Привертає увагу серед келефів з арідником 
і загадкове зображення жіночого портрета. 

Фахівець із гуцульщинознавства Ткачук Я. у стат‐
ті «Генезис і специфіка гуцульської оздоби» відзна‐
чила  талановитого  майстра  «як  людину  надзви‐
чайних і широких обдарувань, який своєю творчістю 
зумів  нам  передати  від  попередніх  поколінь  гене‐
тично  успадковану  традицію  та  залишити  по  собі 
безцінний скарб гуцульської культури [11: 4]. 

Поміж  чисельного  розмаїття  келефів,  виготов‐
лених майстром  і  збережених у  збірках музею Ко‐
ломиї та Косова, знаходимо й такі, що вирізнялися 
своїми давніми взірцями. Він залюбки виготовляв 
вироби,  що  мали  локально  виразні  й  складні  ху‐
дожньо‐конструктивні  форми  й  належали  до  кла‐
сичних  усталених,  вироблених майстрами  Гуцуль‐
щини упродовж багатьох десятиліть. Характерною 
особливістю руків’я таких келефів є те, що за фор‐
мою вони мають округлий або гранений невелич‐
кий обушок. Майстер виготовляв їх різної конфігу‐
рації, обабіч якого одна із бокових видовжених сто‐
рін, звужуючись, переходить в заокруглену форму, 
яка  у  свою  чергу  завершувалася  на  кінчику  пе‐
реважно голівкою змії. Друга, протилежна, сторона 
дещо  ваговита,  із широко  затупленим  кінцем.  На‐
вколо  неї  оперізують  кілька  різних,  добре  виріза‐
них,  виступів,  що  уподібнюються  на  зразок  «ба‐
рокових карнизів». Такі келефи були досить поши‐
реними й займали «панське» місце в побуті горян у 
другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. 
До  речі,  велику  популярність  й  визнання  у  виго‐
товленні  таких  келефів  у  Красноїллі  й  навколиш‐

ніх  гірських  селах мала родина Харінчуків. Про це 
часто  згадував  сам  Петро,  будучи  на  зустрічах  зі 
студентами,  науковими  працівниками  музеїв,  у 
приватній розмові тощо (записи Слободяна О.О.). 

Не менш цікавою і самобутньою групою виробів 
мистецької спадщини Петра Харінчука становлять 
топірці (бартки). Це були найдоцільніші з предме‐
тів  побуту  в  минулому,  пов’язані  з  багатою  етно‐
культурою гуцулів. Прикрашені квітами й стрічкА‐
ми,  багатими  декоративними  візерунками  топірці 
використовували у весільних обрядах, колядах то‐
що.  Будучи магічним  атрибутом  захисту,  охорони, 
дружби, миру й злагоди, топірці відповідали цьому 
своєю  розмаїтістю  та  своєрідністю  кольорової  па‐
літри, наповнені прадавніми мотивами‐символами. 
Виготовленням  топірців  серед  майстрів‐мосяжни‐
ків славився батько П.Харінчука, який здебільшого 
прикрашав вироби гравірованими орнаментами та 
насічками.  Одна  із  його  робіт  знаходиться  в  при‐
ватному  музеї  Гуцульщини  Ярослава  Зеленчука  в 
селі  Криворівня  Верховинського  р‐ну.  Весь  комп‐
лекс графічного декору повністю підпорядкований 
мотивами дохристиянської культури. В її основі ле‐
жить двоє квадратів, обрамлених у середині антро‐
поморфними мотивами з солярними символами та 
шестираменними  розетами.  Одним  із  мистецтво‐
знавців,  хто  намагався  розшифрувати  весь  комп‐
лекс  мотивів  на  мосяжних  виробах  Гуцульщини, 
був відомий український дослідник Павло Жолтов‐
ський [12: 75‐92 ].  

Щодо вироблення нових форм топірців, то вони 
не зазнали особливих змін у творчості майстра. За‐
звичай це були традиційні вироби відповідних роз‐
мірів і пропорцій, однак виділялися контрастними, 
різкими  контурами  або  м’яким  плавним  окрес‐
леннями окремих деталей – обушка, тупої частини 
та леза. Натомість вартує уваги стилістика декору 
топірців, виготовлених П.Харінчуком у 70‐80 рр. ХХ 
століття.  Порівнюючи  їх  з  ранніми,  довоєнними, 
привертає увагу, перш за все, багатство кольорової 
орнаментальної  палітри.  При  цьому  в  них,  при 
оздобленні  ще  більш  акцентовано  і  виокремлено 
давні мотиви гуцульського народного мосяжницт‐
ва, що відбивають світогляд та міфологію предків. 
Майстер  професійно  застосував  поширену  на  той 
час техніку викладки (інкрустації) на металі штуч‐
ними матеріалами,  де  композиційно досконало  та 
гармонійно  поєднано  кольорові  елементи  і  мо‐
тиви, уникнувши дисгармонії  і  строкатості декору 
загалом. «Уквітчані» топірці й келефи парами ром‐
бів  або квадратів,  у  які  вписано  солярні  хрестики, 
солярні кола, широко використовувалися у весіль‐
них  обрядах  як  символи  нового  господарства  мо‐
лодого подружжя [12: 87‐88].  

Дерев’яні  палиці  топірців  і  келефів  також  при‐
крашені  традиційним  орнаментом  з  виразним  се‐
мантичним  навантаженням,  та  із  застосуванням 
різних художньо‐технологічних засобів вираження. 
Ці  важливі функціонально  складові  частини пред‐
метів, ймовірно, почали широко декорувати напри‐
кінці ХІХ – початку ХХ століття. Майстер творчо ви‐
користав  давні  й  основні  компоненти  декору,  на‐
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приклад,  «жирування»,  викладку  тоненькими  поло‐
сами чи шматочками металу, давню металеву плетін‐
ку і карбування та ввів нові: інкрустацію кольоровим 
деревом, художнє випалювання тощо. Майже на всіх 
дерев’яних палицях можна було розпізнати авторські 
варіанти компонувань за окремими металевими кар‐
бованими  орнаментальними  площинами,  які  гар‐
монійно поєднувалися з орнаментами інкрустовані 
бісером, кольоровим деревом, «жируванням». 

Для П. Харінчука домінантною і улюбленою бу‐
ла  так  звана  плетена  «шахова»  орнаментальна 
композицію,  яку  він  називав  по  давньому  «шиття 
дрітев». Технологія виготовлення – досить складна 
і відносилася до ювелірних видів мистецтва. Суть її 
полягала в тому, що переплетення йшло вузеньки‐
ми латунними полосами від 2 до 5 мм у вертикаль‐
ному  напрямку  з  горизонтальними  бакунтовими, 
складених з 9‐ти тоненьких дротинок одна в одну. 
У результаті виходили так звані двох колірні «ша‐
хові»  візерунки.  Процес  обплітання  проходив  без‐
посередньо на дерев’яній палиці, тому майстер за‐
здалегідь враховував місце нанесення тих чи інших 
орнаментів.  Він  створив  і  залишив  нам  не  тільки 
цікаві прикраси палиць, але й зумів водночас орга‐
нічно поєднати їх з декором і формами руків’я і та‐
ким  чином  досягти  архітектонічності  та  високої 
виконавчої майстерності.  

Жвавий  інтерес на персональних виставках ви‐
кликали  топірці,  декоровані  ажурним  вирізуван‐
ням леза (гуцули називали «вістрє») та рельєфни‐
ми композиціями на частині обушка й вушка. Слід 
зазначити, що художнє вирізування мосяжники за‐
стосовували ще на початку ХХ століття, але воно не 
було  надто  поширеним.  Основним  декором  була 
вирізана площинна рослинна орнаментика, про що 
засвідчують деякі збережені вироби в музейних та 
приватних колекціях [9:  іл. 394‐395]. До найцікаві‐
ших  належить  топірець,  лезо  якого  прикрашене 
двома ажурно вирізаними пластичними пташками, 
що сидять на гілці. Біля леза – зображення голови 
оленя  з  розкішними  рогами,  а  навпроти,  на  краю 
обушка, – автопортрет майстра з вусами(рис.4). На 
звороті – загадкові персонажі: перший нагадує го‐
лову  людини  із  кошлатим  волоссям  чи шерстю,  у 
якого  проглядаються  риси  дикого  звіра.  Припус‐
каємо, що дане зображення є зразком своєрідного ме‐
таморфозного  перевтілення  людини  у  вовкулаку,  а, 
можливо, майстер прагнув відтворити іншу демоно‐
логічну істоту, наприклад, чугайстра. Далі, навпроти, 
біля  леза  видніється  невеличке,  більш  реальне 
зображення голови в профіль з густим волоссям. 

Петро Харінчук усе своє життя прожив у середо‐
вищі  карпатських  легенд  і  міфів,  у  дитинстві  слу‐
хав  від  старших  гуцулів  цікаві  й  незвичайні  роз‐
повіді  про  духів  гір,  лісів,  річок,  вітрів  тощо.  На 
міфорелігійному  ґрунті  формувалося  його  світо‐
глядне  мистецтво, що  відображало  справжній  дух 
історії свого краю, предків із неповторними народ‐
ними звичаями та обрядами, яке було глибоко про‐
сякнуто  взаєморозумінням  людини  і  природи,  її 
сакральним змістом.  

В  асортименті  виробів  Петра  Харінчука  значне 
місце посідали люльки – «файка». Оскільки куріння 
мало свої традиції та ритуали, це спонукало майст‐
рів  старанно  виготовляти  та  подавати  люльки  як 
унікальні  витвори  мистецтва.  Від  їх  функціональ‐
них  та  естетичних  можливостей  залежала  слава  і 
успіх  кожного  мосяжника.  Чимало  люльок  Петра 
Харінчука  можна  було  побачити  у  приватних  му‐
зеях Миколи Корнелюка (м.Косів), Романа Кумлика 
(м.Верховина),  зберігаються  вони  й  в  Коломий‐
ському національному музеї народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Люль‐
ки  майстер  виробляв  із  латунної  та  бакунтової 
бляхи  невеликих  розмірів.  Усі  деталі  –  тютюнова 
«цівочка»  (за  М.Шмадюком  (1937р.н.)  «лійка»)  з 
прикріпленим  металевим  вершком  округлої  фор‐
ми,  коліно‐сподок  із  плоским  ажурним  гребенем, 
розміщеним унизу, дерев’яний або металевий «чо‐
бук  »  з  димовим  каналом  в  середині,  майстерно 
прикрашені  традиційними техніками декору  – об‐
плетенням,  гравіруванням та карбуванням.  Завер‐
шуються  люльки  декоративними  конусоподібни‐
ми формами, що розміщуються на широкій плоскій 
круглій відкидній кришці. Ця двоярусна конструк‐
тивна  оздоба  складається  із  невеликої  напівсфе‐
ричної форми з вирізаними по краях зубчиками, на 
якій прикріплений непомітний  стержень  із  закру‐
ченими навколо потрійними завитками, так звани‐
ми «кучерями». Для міцності й краси майстер при‐
кріпив до них маленькі кільця. Уся конструкція за‐
вершується круглою кулькою. У декорі люльок пе‐
реважали міфологічні персонажі, яких можна було 
побачити на конусоподібних завершеннях або збо‐
ку на гребенях. Мистецький талант тут проявився 
у творчій фантазії, досконалості конструктивно ху‐
дожніх  якостей,  у  техніці  обробки  та  оздобленні. 
Складовою частиною люльок були «протички» для 
проколювання  тютюну.  Мосяжник  виготовляв  їх 
кількох  типів:  зігнуті  під  кутом,  з  прямим  або 
зігнутим  кінцем,  окрім  того,  він  їх  відливав  з  ла‐
туні і нейзильберу, вирізував з латунної бляхи і де‐
корував  гравірованим  орнаментом  –  «ільчатим 
письмом»,  «січеними  зубцями».  «медівничками» 
(решітчастими  ромбиками),  «січеними  зубцями». 
Доповнювали  курильне  приладдя  прадавні  й  тра‐
диційні  вжиткові  речі  кресала,  руків’я  яких  П.Ха‐
рінчук оздоблював вилитими стилізованими моти‐
вами змій, собак, овечок, пташок, двох кінських чи 
баранячих  голівок  та  прикріплював  їх  до  прямих 
або  ледь  вигнутих  сталевих  брусків.  Відчуття  ма‐
теріалу та висока ювелірна ливарна майстерність, 
досконалість  художнього  й  композиційного  ви‐
рішення  у  створенні  узагальнених  форм  тварин  і 
птахів свідчить, що кресала у творчості майстра бу‐
ли одним з найцікавіших і самобутніх народних ви‐
робів  гуцульської  образотворчої  металопластики 
другої половини ХХ століття.. 

Своєю  майстерністю  добувати  вогонь  давнім 
способом – за допомогою кресала, кремнію та губ‐
ки  зі  спеціально  висушеного  лісового  моху  –  ви‐
кликав особливого захоплення у студентів, які бу‐
ли  постійними  відвідувачами  його  майстерні,  де 
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він проводив для них майстер‐класи з оздоблення 
виробів. Під час однієї із зустрічей було продемон‐
стровано  процес  відливання  форми  рукоятки  то‐
пірця  та  кількох  перснів  за  традиційним  давнім 
способом, який, до речі, описаний на сьогодні у ба‐
гатьох наукових виданнях. Проте, сам процес при‐
готування  глини  відбувався  за  власною  прадідів‐
ською технологію. Перш ніж зробити з глини «фір‐
му» для відливання й отримати «чистоту» готово‐
го виробу, П. Харінчук шукав її в смерековому ста‐
рому  лісі,  горяни  називали  «праліс»,  і  брав  з‐під 
старої смереки. Це мала бути суха глина, яку просі‐
ювали  по  декілька  разів  через  спеціальне  сито, 
добре місили з певними інтервалами, зволожуючи, 
аж поки вона не ставала пластичним глиняним тіс‐
том, готовим для відбитку якіснішої форми (запи‐
си Слободяна О.О.). Так готували глину для відли‐
вання мосяжних виробів батько та дід П.Харінчука, 
на  відміну  від  річківських  та  брустурівських  мо‐
сяжників [13:56].  

Чимало традиційного і давнього технологічного 
інструментарію для відливання й оздоблення своїх 
виробів П.  Харінчук  успадкував  від батька Федора, 
але  більша  частина  була  зроблена  власноручно  і 
відновлена ним особисто за старими взірцями, яких 
він знаходив у старих мосяжників. У майстерні за‐
вжди  можна  було  побачити  як  майстер  працює  з 
основними інструментами: пробійниками, рильця‐
ми, «друлівником», різними за формами долітцями 
для  виготовлення  інкрустації,  пунсони  для  виби‐
вання рельєфних мотивів тощо.  

Серед  значної  групи  мосяжних  виробів  також 
виділяються  традиційні  за  формою  лускоріхи.  На 
початку ХХ століття родина Харінчуків виготовля‐
ла лускоріхи кількох типів. Це, насамперед, так зва‐
ні «когутці» з голівкою півня, «змії», «арідника» та 
прості без мотивів тварин і птахів. 

Поширеними  у  творчості  мосяжника  були  лус‐
коріхи  у  формі  півнячої  голови  з  широко  розкри‐
тим дзьобком, виготовлені технікою лиття, оздоб‐
лені гравіруванням, інкрустацією кольоровими па‐
цьорками та каучуком. 

Розмаїттям форм і ювелірним оздобленням виріз‐
няються  литі  гуцульські  металеві  прикраси,  серед 
яких  високими  художніми  якостями  відзначалися 
персні  і обручки відлиті з латуні жовтого кольору із 
золотистим відтінком. Петро Харінчук, з майстерніс‐
тю декорував їх кольоровими намистинами – бісером 
(пацьорками),  перламутром,  рогом  технікою  інкрус‐
тації, надаючи кожному виробу високу художню вар‐
тість й технологічну досконалість.  

У творчому доробку майстра‐мосяжника окрему 
групу  становлять  шкіряні  чоловічі  пояси,  пишно 
оздоблені металевими пряжками,  інкрустовані па‐
цьорками  та  кольоровим  каучуком,  а  також мета‐
левими  орнаментованими  ґудзиками  («бовтиця‐
ми»)  і маленькими цвяшками з опуклими голівка‐
ми  «бобриками»,  капслями.  Привертають  увагу 
його  орнаментальні  композиції  з  прадавніми  со‐
лярними мотивами, ромбами,  серденьками,  «куче‐
рями»,  колосками,  майстерно  декоровані  числен‐
ними металевими «бобриками».  

Особливим  авторитетом  користувався  майстер 
при  виготовленні  аксесуарів  до  чоловічих  голов‐
них  уборів,  зокрема  до  капелюхів  типу  «крисані». 
Це свого роду повстяний капелюх чорного кольору, 
прикрашений  кольоровими  вовняними  шнурами. 
Молоді  хлопці‐легіні  носили  крисані,  оздоблені 
пір’ям  півня  або  пави  та  вовняними  кольоровими 
китичками. Окрім  того,  крисаня  збагачувалася ще 
однією цікавою прикрасою –  «трясункою»,  яка  за‐
ймала  домінуюче  місце  в  оздобленні  і  мала  бути 
найкрасивішою.  Найкращі  і  популярні  «трясунки» 
Петра Харінчука вирізнялася розкішним квітковим 
букетом.  Цікава  технологія  їх  виготовлення,  яка 
полягала  в  тому,  що  на  кожне  стебло,  зроблене  з 
пучка  волосяної  щетини  дикого  кабана,  майстер 
насиляв  кольоровий  бісер,  скляні  пацьорки,  між 
ними перекладав мосяжні ажурно вирізані лелітки 
тощо.  Вони  були  дивовижно  красиві,  зберігали 
свою самобутню кольорову просторову форму, по‐
стійно погойдувалися при найменшому рухові, під 
час танцю чи ходьби(рис. 5).  

Петро Харінчук був чи не єдиним майстром‐мо‐
сяжником у Красноїллі та навколишніх селах, який 
виготовляв жіночі весільні прикраси для голови – 
чільця, що прикривали чоло. Такі вироби вирізня‐
лися розмаїттям і багатством оздоблення у вигляді 
дрібних  висячих  пластинок,  прикрашалися  леліт‐
ками, дзвіночками, а також вовняними китичками, 
оксамитовими  стрічками,  бісером,  стеклярусом. 
Найхарактерніша  композиційна  особливість  його 
чілець  –  багатоярусність  кольорових  металевих 
підвісок  –  «ціток»,  що  вільно  прикріплені  дро‐
тиком  до  дзвіночків  (за  формою  вони  нагадують 
«шелести»), далі до бакунтових напіввипуклих ку‐
льок. Мотив «кривулькової» стрічки із стеклярусу і 
смужки  карбованих  цяток  завершував  орнамен‐
тальну  структуру  декору.  Мерехтіння  блискучих 
кольорових  «ціток»  із  вирізаними  тризубцями  на 
кінчиках, їх майстер використовував понад півсот‐
ні, на тлі інших прикрас прикрас надавало чільцям 
особливої  краси  та  коштовного  вигляду.  Виготов‐
лення  такого  типу  прикрас  для  весільного  голов‐
ного убору було досить складною ювелірною робо‐
тою,  що  вимагала  від  майстра,  уміння,  навиків  та 
майстерності (рис. 6).  

1985  року  з  нагоди  свого  ювілею  80‐річчя  від 
дня  народження,  на  персональній  виставці  Петро 
Харінчук  представив  нові  варіанти  чілець,  конст‐
рукція яких була схожа на корони. Це були вироби, 
виготовлені  із  трьох  виразних широких  орнамен‐
тальних  смужок:  нижня  частина  декорувалася  за 
давніми  традиціями  –  двома  рядами  кольорових 
мосяжних  підвісок,  дві  верхні  прикрашалися  на‐
кладними квітковими мотивами різних за розміра‐
ми та орнаментально композиційним вирішенням. 
Доповнювали оздоблення дубові листочки, прикріп‐
лені  металевими  цяточками,  пацьорками,  бісером. 
Надто  виділялися  верхні  краї  чілець, що  завершу‐
валися вирізаними по колу солярними мотивами й 
обрамлялися латунною викарбуваною смужкою.  

Остання виставка вкотре засвідчила про неаби‐
який  талант  і  багатогранну  творчість  цього  непе‐
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ревершеного майстра, будучи вже на схилі літ, він 
продовжував зберігати неповторний духовний світ 
прадідівського мистецтва.  

Слід відзначити, що у 1980‐1990 роках творчий 
доробок  майстра  стали  джерелом  натхнення  у 
створенні  дипломних  робіт  випускниками  Косів‐
ського  коледжу  декоративного  та  прикладного 
мистецтва  (нині  інститут  декоративного  та  при‐
кладного  мистецтва  Львівської  національної  ака‐
демії  мистецтва).  У  музеї  інституту  зберігаються 
люльки Редька І.В, топірці Чеховського В.І., топірці 
і  келефи Прошака В.Г.,  топірець  з  голівкою баран‐
чика Ватаманчука  І.І. Чимало дипломних робіт є в 
музеї  з  2002  ‐2004  років:  Басяйкіна  П.В.  топірець, 
келеф  і палиця  з литим руків’ям у вигляді  голови 
коня та Міленка А М., келеф якого прикрашено ше‐
лестами‐ мосяжними прикрасами подібних до дзві‐
ночків. Серед дипломних робіт мистецької школи в 
музеї  знаходяться  також  весільні  головні  убори 
Слюзар  І.  (1983р.)  і  Зеленчука  П.  (1985р.)  декоро‐
вані латунними пластинками у вигляді листочків і 
квітів, а також лелітками, бісером кольоровою вов‐
ною та каучуком. 

Висновки  та  перспективи  дослідження.  Ак‐
тивна творча діяльність Петра Харінчука розвива‐
лася у  складний період  існування радянського то‐
талітаризму,  який  руйнував  національні  традиції 
духовно‐моральних  цінностей,  нав’язуючи  народ‐
ній  творчості  радянську  символіку  тощо.  Слід  за‐
значити й те, шо в кінці 1960 – на початку 1980 рр., 
процвітало  масове  виробництво  дешевої  сувенір‐
ної продукції на Гуцульщині, яке витісняло високо‐
якісні художні вироби відомих народних та профе‐
сійних  майстрів.  Понад  те,  тодішня  антирелігійна 
пропаганда спричинила  занепад сакральних видів 
народної творчості. П. Харінчук ‐‐ єдиний із народ‐
них майстрів, який своїми мосяжними виробами не 
дав  у  цьому  часі  призупинити  процес  поступу 
традицій  народної  культури  свого  краю.  Він  смі‐
ливо та яскраво продемонстрував прадідівське ре‐
месло  у  найрізноманітніших  його  видах,  жанрах, 
способах технології і витоках оздоблення 

Перспективи  подальшого  вивчення  цієї  теми 
можуть бути враховані у дослідженнях про гуцуль‐
ське  мосяжництво  другої  половини  ХХ  століття  з 
докладнішим висвітленням персоналій, у навчально‐
методичній  роботі:  як  допоміжний  матеріал,  для 
написання посібника, курсу лекцій з  історії мисте‐
цтва за фахом, видання каталогу, альбому тощо. 

 
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  
1. Гаркус О. До історії розвитку художнього металу на 

Гуцульщині в другій половині ХХ – початку ХХІ століття 
/  Олег  Гаркус  //  Актуальні  проблеми  мистецької 
практики  і  мистецтвознавчої  науки:  Мистецькі  обрії.  – 
Вип.4. – Київ: Фелікс, 2013. – С.283 – 285. 

2. Боньковська С. Гуцульське мосяжництво  і пробле‐
ми його розвитку/ Софія Боньковська // У кн.: Домашев‐
ський М. Історія Гуцульщини: Т.6. – Львів: Логос, 2001. – 
675с. 

3. Салига М. Творчість Петра Харінчука і художній ме‐
тал на Гуцульщині /Микола Салига // Мистецькі студії  ‘ 
02. – Косів: Писаний камінь, 2002. – 223 с. 

4. Ткачук Я. Феноменальність творчості Петра Харін‐
чука в контексті народної творчості Гуцульщини / Яро‐
слава Ткачук // Мистецькі студії‘02. – Косів: Писаний ка‐
мінь, 2002. – 223 с. 

5. Куконін О. Відродження гуцульського мосяжницт‐
ва  /  Олексій  Куконін  // Мистецтвознвство  ’05.  –  Львів, 
2005. – 220 с.  

6. Виставка творів народного мистецтва Гуцульщини 
присвячена 50 – Коломийського музею: кат. вист./ вступ. ст. 
О.Слободян; Івано‐Франківськ, 1978. – 45 с., іл.26.  

7. Сінітович В., Сінітович Р. Театральна перлина Гна‐
та Хоткевича: наук. метод. вид., Верховина, 2010. – 63 с.  

8.  Гретчук  Є.  Його  руками  творилася  краса  //  Євген 
Гретчук: Карпатські самоцвіти: Івано –Франківськ, 2000. 
– 64с. 

9. Гуцульські художні вироби з металу. Альбом /упо‐
ряд., авт.ст. Валько О; Львів, 2011. – іл. 348, 357, 358, 361, 
375. – 370 с. 

10. Войтович В. Українська міфологія / Валерій Вой‐
тович; « Либідь», 2012. – 662 с. 

11. Ткачук Я. Генезис і специфіка гуцульської оздоби. 
Національний Музей Народного Мистецтва Гуцульщини 
і Покуття, Коломия, Івано‐Франківська область, Україна, 
[Електронний ресурс];  

12. Жолтовський П. М. Орнаментація народних мета‐
левих виробів Гуцульщини / Павло Жолтовський // На‐
родна творчість та етнографія – 1958. – № 2. –158с. 

13. Суха Л.М. Художні металеві вироби українців Схід‐
них Карпат другої половини ХІХ – ХХ ст. / Любов Суха. – 
К,: АН УРСР, 1959. – 92с. 

 
REFERENCES 
1. Harkus  O.  Do  istorii  rozvytku  khudozhnoho  metalu  v 

druhii polovyni 20– ta pochatku 21 stolittia/ Oleh Harkus//‐ 
Aktualni  problemy  mystetskoi  praktyky  i  mystetstvoznav‐
choi  nauky: Mystetski  obrii.  – Vyp.4.  – Кyiv:  Feliks,  2013.  – 
S.283‐285 

2. Bonkovska  S.  Hutsulske  mosiazhnytstvo  i  problemy 
yoho rozvytku/ Sofiia Bonkovska// V kn.: Domashevskyi M. 
Istoriia Hutsulshchyny: t.6. – Lviv: Logos, 2001. – 675s. 

3. Salyha  M.  Tvorchist  Petra  Kharinchuka  i  khudozhnii 
metal na Hutsulshchyni/ Mykola Salyha // Mystetski studii ‘ 
02. – Kosiv: «Pysanyi kamin», 2002. –223 s. 

4. Tkachuk  Ya.  Fenomenalnist  tvorchosti  Petra  Kharin‐
chuka v konteksti narodnoi tvorchosti Hutsulshchyny/ Yaro‐
slava Tkachuk// Mystetski studii  ‘ 02. – Kosiv: «Pysanyi ka‐
min», 2002. –223 s. 

5. Kukonin  O.  Vidrodzhennia  hutsulskoho  mosiazhnyt‐
stva/  Oleksii  Kukonin  //  Mystetstvoznavstvo  ’05.  –  Lviv, 
2005. – 220 s.  

6. Vystavka  tvoriv  narodnoho mystetstva  Hutsulshchyny 
prysviachena  50‐  richchu Kolomyiskoho museiu:  kat.  vyst./ 
vstup. st. O.Slobodian; Ivano‐Frankivsk, 1978. – 45 s., іl.26.  

7. Sinitovych  V.,  Sinitovych  R.  Teatralna  perlyna  Hnata 
Khotkevycha: nauk. metod. vyd., Verkhovyna, 2010. – 63s.  

8. Hretchuk Ye. Yoho rukamy tvorylasia krasa// Yevhen 
Hretchuk: Karpatski samotsvity: Ivano‐Frankivsk, 2000. – 64 s. 

9. i  khuHutsulskdozhni  vyroby  z metalu. Albom / upo‐
riad., avt. st. Valko O.; Lviv, 2011. – іl. 348, 357, 358, 361, 375. 
– 370 s. 

10. Voitovych V. Ukrainska mifolohiia/ Valerii Voitovych; 
«Lybid», 2012. – 662 s. 

11.Tkachuk  Ya.  Henezys  i  spetsyfika  hutsulskoi  ozdoby. 
National  Museum  of  Hutsulshchyna  and  Pokuttya  Folk  Art, 
Kolomyia,  Ivano‐Frankivska  Oblast,  Ukraina, [Електронний 
ресурс]; (data zvernennia 4 serpnia 2019) 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  48 

12. Zholtovskyi  P.M.  Ornamentatsiia  narodnykh  metale‐
vykh vyrobiv Hutsulshchyny/ Pavlo Zholtovskyi // Narodna 
tvorchist ta etnohrafiia– 1958. – № 2. –158s/ 

13. Sukha  L.M.  Khudozhni  metalevi  vyroby  ukraintsiv 
Skhidnykh Karpat druhoi polovyny 19‐20 st./ Liubov Sukha. 
– K,: AN URSR, 1959. – 92 s. 

 
Стаття надійшла до редакції 3 грудння 2018 року 

 

 
 

    
 
 

     
 
 

 
 

 

 
 
 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

   49

УДК 929 Балудянський (477.87) 
ORCID ID 0000000199684841 
DOI 10.35204/2520641920191124952 
 
 
Володимир ЗАДОРОЖНИЙ, 
доктор історичних наук, професор, 
Закарпатська академія мистецтв, 
м. Ужгород, Україна 
 
МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ БАЛУДЯНСЬКИЙ:  
ПОДВИЖНИК ЄРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ  
І НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ 
До 250річчя від дня народження 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задорожний  В.  Є.  Михайло  Андрійович  Балудянсь

кий: подвижник європейських цінностей і наукових до
сягнень. До 250річчя від дня народження. У ювілейній 
статті  автор окреслює життєвий  і  творчий шлях відомого 
вченого  ХІХ  століття;  визначає  причини  еміграції  його  в 
Росію;  аналізує  науково‐педагогічну  діяльність,  про‐
слідковує закарпатців – нащадків М. А. Балудянського. 

Ключові слова: Балудянський, Закарпаття, Росія, Пе‐
тербузький університет, економічні реформи. 

 
Задорожный В.  Е. Михаил Андреевич Балудянский: 

подвижник европейских ценностей и научных дости
жений.  К  250летию  со  дня  рождения.  В  юбилейной 
статье автор определяет жизненный и творческий путь 
известного  ученого  XIX  века;  объясняет  причины  эмиг‐
рации  его  в  Россию;  анализирует  научно‐педагогичес‐
кую  деятельность,  прослеживает  закарпатцев  –  потом‐
ков М. А. Балудянского. 

Ключевые  слова:  Балудянский,  Закарпатье,  Россия, 
Петербургская университет, экономические реформы. 

 
Zadorozhnyy  V.  YE. Mykhailo Andrijovych  Baludians

kyy: the ascetic of European values and scientific achie
vements. To the 250th anniversary of birthday. In the an‐
niversary  article  the  author  outlines  the  life  and  creative 
path of the famous scientist of the nineteenth century; deter‐
mines  the  reasons  for  its  emigration  to  Russia;  analyzes 
scientific and pedagogical activity, traces Transcarpathians – 
descendants of M. A. Baludianskyy. 

Key  words:  Baludyanskyy,  Transcarpathia,  Russia,  St. 
Petersburg University, economic reforms. 

_______________________________________________ 
© Володимир Задорожний, 2019 

Постановка проблеми. Колоритна постать Ми‐
хайла Андрійовича Балудянського (1769‐1847) на‐
лежить до плеяди видатних закарпатських учених, 
що  жили  і  працювали  продовж  першої  половини 
XIX ст. за межами рідного краю, зокрема у вузах Ро‐
сійської імперії. Найвідомішими серед них були І. Ор‐
лай, В. Кукольник, П. Лодій, Ю. Гуца‐Венелін, А. Дуд‐
рович, К. Павлович та ін. Його творчість і діяльність у 
різні  часи  привертала  увагу  багатьох  вітчизняних  і 
зарубіжних  дослідників:  істориків,  економістів,  пра‐
вознавців, літературознавців. Серед них найвизначні‐
шими, на нашу думку, є праці І. Свенцицького (Львів, 
1905), Т. Байцури (Пряшів, 1971), О. Косачевської (Ле‐
нінград, 1971), С. Голубки і С. Злупка (Львів, 1995) та 
інші. На основі досягнень гуманітарних наук, а та‐
кож  власних  студій  про  життя  і  діяльність  закар‐
патських вчених  спробуємо подати  стислий нарис 
про цю неординарну особистість, людину різнобіч‐
них  енциклопедичних  устремлінь  –  талановитого 
вченого і педагога вищої класичної школи, доктора 
права,  першого  ректора Петербурзького  універси‐
тету, професора кафедри політичної економії, дер‐
жавного  діяча,  автора  багатьох  законопроектів  у 
галузі фінансів, управління, аграрних реформ тощо.  

Виклад основного матерыалу. Михайло Балу‐
дянський  народився  26  вересня  1769  року  в  селі 
Ольшава  на  Земплинщині,  нині  Східно‐Словаць‐
кого краю, у багатодітній сім’ї греко‐католицького 
священика Андрія Балудянського  і матері Марії  із 
роду Дубинських. Рід Балудянських походив  із Га‐
личини і у XVIII – першій половині XIX ст. був відо‐
мий  і шанований в  краї,  з  нього  вийшло ряд осві‐
чених  духовних  осіб  і  культурно‐освітніх  діячів. 
Саме у такій високоосвіченій, інтелігентній родині 
вчився і зростав майбутній учений. Дальшу освіту і 
виховання  здобував  у  Ново‐Містській  гімназії  Мі‐
норитського  ордену  Паулінів,  на  філософському 
факультеті Кошицької  академії,  а  згодом  закінчив 
юридичний  факультет  Віденського  університету. 
Отримавши блискучу на той час західноєвропейсь‐
ку вищу юридичну освіту М. Балудянський у 1789 р. 
розпочав  науково‐педагогічну  діяльність  на  юри‐
дичному  факультеті  Велико‐Варадинської  акаде‐
мії. Там він працював професором, завідуючим ка‐
федри політичних наук  і  деканом. Невдовзі М. Ба‐
лудянський привертає увагу громадськості  своїми 
сміливими поглядами  на  суспільно‐політичні  тен‐
денції  тогочасної  Європи,  незвичайною  працьови‐
тістю  і  організованістю,  ораторськими  здібностя‐
ми, системним знанням гуманітарних наук, глибо‐
кою лінгвістичною підготовкою (він досконало во‐
лодів  понад  десятком  європейських  мов  –  латин‐
ською, грецькою, німецькою, французькою, англій‐
ською, італійською, угорською, румунською, слова‐
цькою, чеською, російською, українською). 1796 р. 
М.  Балудянський  блискуче  захистив  докторську 
дисертацію і був запрошений очолити кафедру ци‐
вільного  і  державного  права,  а  згодом  став  де‐
каном юридичного факультету Пештського універ‐
ситету.  Головний  ініціатор  переселення  закарпат‐
ських вчених до Росії І. С. Орлай у своїй знаменитій 
записці  «О  некоторых  карпаторусских  профессо‐
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рах» з цього приводу наголошував: «Место сие по‐
лучил он (М. Балудянський – В. З.) не по протекции, 
а по ученому конкурсу, отдавшего должное ученос‐
ти  и  способностям Балудянского,  несмотря  на  ис‐
поведуемый  им  греко‐католический  закон,  кото‐
рый в австрийских областях препятствует отличе‐
нию талантов» (Центральный государственный ис‐
торический архив России. – Ф. 733; 1803, оп. 8. – л. 1.). 
За рекомендацію І. Орлая у липні 1803 р. М. Балудян‐
ський  отримав  від  російського  уряду  запрошення 
на  роботу  до  Росії.  Після довгих роздумів  і  вагань 
вчений  вирішив  залишити  отчий  край  і  податись 
до Санкт‐Петербургу – столиці Російської імперії.  

Виникає питання – які ж причини спонукали та‐
лановитого  і  перспективного  вченого  до  еміграції 
в Росію. Більшість дослідників постаті М. Балудян‐
ського схиляються до думки, що не тільки матері‐
альні вигоди і кар’єра були приводом до переїзду, а 
й  до  якоїсь  міри  самозбереження  від  політичного 
переслідування і цькування з боку певних реакцій‐
них  сил.  Відомо,  що  Французька  революція  кінця 
ХVІІІ  ст.  пробудила  національно‐визвольний  рух 
пригноблених  народів  Австрійської  імперії.  Най‐
сильніше  цей  рух  проявився  у  1789‐1794  рр.  в 
Угорщині. На шлях активної революційної бороть‐
би  стала  група  радикальних  політичних  діячів  на 
чолі з проф. Ігнацем Мартиновичем. Вони створили 
таємне товариство «Свобода і рівноправ’я», що ста‐
вило собі  за мету повалити монархію Габсбургів  з 
допомогою  збройного  повстання.  Їх  прозвали 
«угорськими  якобінцями».  До  цієї  групи  входили 
відомі  письменники  і  громадські  діячі  Угорщини: 
Ференц  Казінці,  Янош  Бачані,  Ференц  Вергеші, 
Лацанич. За свідченням джерел, саме до організації 
«угорських якобінців» належав  і М. Балудянський. 
В агентурному донесенні поліції він схарактеризо‐
ваний  як  «великий  якобінець, що  відверто  прого‐
лошував  французькі  ідеї»,  його  було  занесено  до 
списку 44 найнебезпечніших якобінців, які повинні 
бути заарештованими і відданими до суду. Ймовір‐
но, що це стало найголовнішою із причин, які спо‐
нукали  М.  Балудянського  до  переїзду  в  Росію,  де 
тоді розпочалися так звані ліберальні реформи ім‐
ператора Олександра І в галузі освіти і науки та ін‐
ших сферах суспільного життя.  

Переїзд  М.  Балудянського  відбувся  на  початку 
1804 р. через Мукачево, Стрий, Львів, Броди  і далі 
до російської столиці на Неві – Петербурга. 4 люто‐
го  він  очолив  кафедру  енциклопедії  політичних  і 
юридичних  прав  та  кафедру  політичної  економії 
Педагогічного  інституту,  пропрацювавши  у  ньому 
до 1819 року. В цьому ж році інститут був перейме‐
нований  на  університет,  першим  ректором  якого 
обирається  М.  Балудянський.  На  цьому  посту  він 
перебував  із жовтня  1819  по  1821  р.  А ще  раніше 
(1817) його обрали деканом філософсько‐юридич‐
ного факультету. Разом із своїми земляками – про‐
фесорами В. Г. Кукольником і П. Д. Лодієм М. Балу‐
дянський  провів  велику  підготовчу  роботу  на  по‐
чатковому етапі формування вузу,  становленні ці‐
лого комплексу правових, адміністративно‐органі‐
заційних  та  навчально‐педагогічних  аспектів  Пе‐

тербурзького  університету.  Про  свою  навчально‐ 
педагогічну  працю  в  університеті  сам  Балудянсь‐
кий згодом засвідчував: 

«1.  Під моїм  керівництвом  навчено  і  випущено 
до трьохсот вихованців, із числа яких багато зайня‐
ли уже професорські кафедри в різних учбових за‐
кладах міністерства народної освіти.  

2. Оплачуваний за лекції політичної економії, я 
викладав  права  фінансові  і  комерційні  без  будь‐ 
якої винагороди.  

3.  Безкоштовно  також  читаються  мною  лекції 
протягом семи років чиновникам державної служ‐
би на виконання указу 1809 року.  

4.  Протягом  того  ж  часу,  не  отримуючи  ніякої 
винагороди, я  є членом комітету,  заснованого для 
складання  екзаменів  службовцями». До  складу ос‐
таннього,  тобто  до  т.  зв.  Комітету  випробувань, 
входили також В. Г. Кукольник і П. Д. Лодій як вчені 
фахівці найвищої кваліфікації.  

Лекції  цих  трьох  професорів,  як  відзначає  до‐
слідниця Т. Байцура, мали великий успіх в аудито‐
рії, і «особливо виділявся М. Балудянський». Лекції 
Балудянського вирізнялися  глибиною змісту,  пре‐
красною  формою  викладу.  Цю  думку  підтверджу‐
ють спогади студентів, які згодом стали відомими 
громадськими діячами, літераторами, вченими Ро‐
сії.  П.  А.  Плєтньов  згадував,  що  М.  Балудянський 
був  «...  викладачем  натхненним  і  захоплюючим,  з 
обширними  і різноманітними знаннями...  ».  Інший 
учень Балудянського академік К. І. Арсеньєв у своїх 
спогадах  однозначно  високо  оцінює  лекторську 
майстерність вченого: «Дні, коли читав лекції про‐
фесор Балудянський, були для нас святом. Кожний 
радо поспішав до аудиторії, де лунали цікаві й зміс‐
товні  спостереження  лектора  про  капітал,  банки, 
кредит;  це  аніскільки  не  втомлював  нас,  а  радше 
навпаки  збуджувало  допитливість  і  надзвичайну 
цікавість.  Балудянський  завжди  був  лагідним  і 
ввічливим, справжнім улюбленцем студентів... піс‐
ля його виходу з аудиторії протягом кількох годин 
безперервно  говорили про його  лекції,  міркували, 
сперечались  і  навчались».  До  речі,  Балудянський 
перший  в  Росії  ввів  термін  «політична  економія», 
захоплено читав цю дисципліну в університеті та в 
інших  навчальних  закладах,  широко  пропагуючи 
засади  передової  економічної  думки  і  зокрема 
вчення  Адама  Сміта  –  найвидатнішого  творця  за‐
хідноєвропейської  класичної  політичної  економії. 
Балудянський написав  теоретичний курс політич‐
ної економії і фінансового права із восьми частин.  

Посідаючи високий пост ректора Петербурзького 
університету,  М.  Балудянський  відзначався  безком‐
промісним  прагненням  демократизувати  навчаль‐
ний процес.  Рішучі  позиції  ректора  викликали не‐
вдоволення  реакційних  царських  «чиновників  від 
освіти»,  таких  як  М.  Магницького  і  Д.  Рунича,  які 
відали тоді вищою освітою Росії. У 1821 вони влаш‐
тували над прогресивними викладачами Петербур‐
зького університету так званий «професорський суд», 
гонінням реакції піддавалися кращі учні,  а  згодом 
колеги Балудянського. Як ректор і професор М. Ба‐
лудянський не поділяв  інтриг  і доносів реакції, рі‐
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шуче виступив на захист колег. Саме це й було при‐
водом до того, що 1821 року він подав заяву на звіль‐
нення від обов’язків ректора, а в 1824 р. демонстра‐
тивно подав у відставку з посади професора універ‐
ситету.  Як  людина  і  вчений  М.  Балудянський  про‐
явив  твердість  духу,  вірність  принципам  гуманіз‐
му, небажання відмовитись від своїх поглядів і нау‐
кової концепції на догоду мракобісам і містикам.  

Наукова‐педагогічна  діяльність  М.  Балудянсь‐
кого з моменту приїзду в Росію (згадаємо, що Балу‐
дянський разом із Кукольником приватно навчали 
правознавству  синів  імператора  Миколу  і  Михай‐
ла) була пов’язана із практикою в галузі правознав‐
ства  і  фінансової  політики,  реформування  аграрних 
відносин  і  селянських  проблем  та  іншими  рефор‐
маторськими  задумами  у  сферах  соціальній  і  еко‐
номічній.  Балудянський  розробив  обширний план 
перетворень в Росії, в основу яких лягли економіч‐
ні реформи і реорганізація державного управління.  

З цього приводу варто навести  слова одного  із 
дослідників життя  і творчості вченого А. Фадеєва: 
«Балудянський  став  тим,  хто  поклав  перший  ка‐
мінь під будову російських фінансових реформ, на‐
давши їм містку юридичну форму». Ще вагоміше у 
цьому ракурсі  звучить оцінка Балудянського відо‐
мим  сучасним  закарпатоукраїнським діячем  і  вче‐
ним з діаспори В. Шандором: «Балудянський пока‐
зався для держави (Російської імперії – В. З.) необ‐
хідним в трьох галузях: державних фінансів, юсти‐
ції та укладання законів, саме в цих трьох родах йо‐
го  праці  створив  собі  Балудянський  нерукотвор‐
ний  пам’ятник,  якого  значення  слідно  і  по  сього‐
дні». Ми повністю приєднуємося до цих знаменних 
слів.  І  додамо, що  за  інтелектом розуміння  і  пере‐
дачі  економічних  і  правових  знань  Балудянський 
посідав чи не найперше місце серед тогочасних ро‐
сійських науковців і державотворців.  

Високий  фаховий  рівень  і  науковий  авторитет 
М.  Балудянського  сприяли  його  тривалій  праці  у 
високих  державних  установах  й  інституціях.  Він 
був членом різноманітних комісій, комітетів і кан‐
целярій, що в різні  часи створювались царем  і  ро‐
сійськими  урядовцями.  Окремо  відзначимо  його 
величезну  працю  в  Комісії  по  складанню  законів 
Російської  імперії,  на  протязі  десятків  років  він 
очолював  її  роботу.  Саме  тут  вчений  плідно  спів‐
працював з відомим реформатором М. М. Сперансь‐
ким. Під  їх  керівництвом було виконано небачено 
копітку  працю  по  складанню  «Полного  собрания 
законов Российской империи» – цінного джерела з 
багатьох  галузей  історії  і  правознавства.  У  1830р. 
вийшло 45‐томне видання цих законів, що включало 
усі  законодавчі  акти  за  період  із  1649  до  1826  рр. 
Крім  того,  у  1832  р.  побачив  світ  15‐томний  «Звід 
законів»,  в  якому були  зібрані  акти чинного  зако‐
нодавства.  За  виконану  працю  Балудянського  ра‐
зом із потомством було возведено у російське дво‐
рянство, а в його гербі сам імператор Микола І впи‐
сав цифру «XV», що символізувало вагомість внеску 
вченого у кодифікаційну справу Росії.  

У загальній теорії права та у державному праві 
Балудянський дотримувався доктрини природного 

права, як і його земляк В. Кукольник, був прихиль‐
ником  історичної  школи  правознавства.  В  цьому 
аспекті  заслуговує  на  увагу  розробка  вченим 
(1828)  двох  планів‐проектів  викладання  юридич‐
них наук – викладання пропедевтики та історії ро‐
сійського  законодавства  і  викладання  державних 
законів (у 5 книгах). Це були науково обґрунтовані 
навчальні  плани викладання  і  вивчення юриспру‐
денції у вузах Росії. Як одного  із заслужених прав‐
ників,  у  1828  р.  Балудянського,  разом  із  Сперан‐
ським, обирають почесним членом Петербурзького 
університету.  

Пропрацювавши понад 40 років в Росії, М. Балу‐
дянський  чимало  зробив  для  економічної  науки  і 
економічного  реформування.  Його  перу  належать 
десятки  проектів  реформування  державного  каз‐
начейства,  банківської  і  податкової  справи,  пога‐
шення боргів, створення страхової системи, річних 
фінансових планів становища державних селян то‐
що.  На  думку  сучасних  українських  вчених  М.  Го‐
лубки і С. Злупка, наш знаменитий земляк «не тіль‐
ки  є  фундатором  понятійно‐політекономічного 
апарату  в російській мові,  але й  автором проектів 
аграрних реформ, за якими було скасоване кріпос‐
не право в імперії, в тому числі й на Східній Україні 
у 1861 р. М. Балудянський, – продовжують автори, 
–  прищеплював  в  освічених  колах  та  імперських 
структурах принципи господарського демократиз‐
му,  права  особи,  гуманізму  й  людської  гідності, 
формував  свідомість  на  високих  моральних  цін‐
ностях. У цьому контексті, розглядаючи місце нау‐
кової  творчості  М.  Балудянського  в  розвитку  ро‐
сійської  і  європейської  науки,  слід  зауважити,  що 
вчений  формувався  на  європейських  цінностях  і 
наукових досягненнях, трансформуючи їх через на‐
ціональну  свідомість,  яка  виходила  із  загальноєв‐
ропейського  світосприйняття.  Переважна  біль‐
шість економічно‐правових праць М. Балудянсько‐
го  були  використані  в  проектах  реформ,  відомих 
під  іменем  Сперанського,  Гурьєва,  Мордвінова, 
Канкріна, Кісільова та інших російських діячів пер‐
шої половини XIX  ст.  І,  хоч  заслуги Балудянського 
перед Росією були ніби визнані російським царем, 
важко не  погодитись  з  висновками  уже  згаданого 
В. Шандора про те, що «Балудянський та інші наші 
(закарпатські  –  В.  З.)  вчені  в  Росії  є  живим  при‐
кладом того, як тяжко синові поневоленого народу 
в деспотичній та шовіністичній державній системі 
добитись заслуженого признання».  

Працюючи  в  Росії,  М.  Балудянський,  як  і  його 
побратими  І.  Орлай  та  Д.  Лодій,  постійно  підтри‐
мував зв’язки  із Закарпаттям,  і з численною роди‐
ною, що проживала тут. Рідний брат Андрій Балу‐
дянський  був  професором  в  Ужгородської  семі‐
нарії,  написав  «Історію  церкви»,  що  була  видана 
трьома мовами.  

За два роки до смерті (помер 1847 р.) у 1845 ро‐
ці 70‐річний Балудянський відвідав Закарпаття, зу‐
стрівся із знайомими і численною родиною. Тодіш‐
ня преса широко висвітлювала і коментувала його 
перебування  в  рідних  краях.  Саме  в  той  останній 
приїзд на Закарпаття Балудянський благословив А. 
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М.  Дешка,  уродженця  села  Дешковиця,  що  на  Ір‐
шавщині,  на  подальше  навчання  в  Київський  уні‐
верситет.  По  закінченні  юридичного  факультету 
цього університету Дешко опублікував першу в Ро‐
сії та на Україні «Венгерскую грамматику с русским 
текстом и в сравнении с чувашским и черемисским 
языками» (1855), яка позитивно була оцінена того‐
часною науковою критикою.  

До речі, на основі родинних документів, автору 
цього нарису в Ужгороді вдалося віднайти нащад‐
ків  «Великого  Закарпатця».  Дружина  знаного  на 
Закарпатті  просвітянина,  делегата  1‐го  з’їзду  На‐
родних  Комітетів  Михайла  Йосиповича  Ердевдія 
(88  років)  Єва  Степанівна  Данієлович,  нині  вчи‐
телька‐пенсіонерка (85 років), по материнській лі‐
нії  –  з роду Балудянських. У  їхній родині  із давніх 
давен  ім’я М. А. Балудянського є святинею, гордіс‐
тю  усіх  поколінь  за  життя  і  діяння  знаменитого 
предка.  

Висновки.  Українець Михайло Балудянський  – 
перший ректор Петербурзького університету; пер‐
ший економіст у Росії, який увів у російську науку 
термін «політична економія», доктор права, рефор‐
матор, начальник другої імператорської канцелярії 
по  Зводу  Законів  Російської  імперії  під  керівни‐
цтвом академіка М. Сперанського (усього 15 томів), 
таємний радник царя,  статс‐секретар,  сенатор,  ав‐
тор цілого ряду наукових праць, державний і полі‐
тичний діяч. 
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Постановка проблеми. «Великі люди  як мону‐
ментальні будівлі. Хто близько стоїть, величі їх не ба‐
чить... Треба відійти, щоб обкинути  їх оком від гори 
аж до долу...»  писав Богдан Лепкий [1: 1]. Очевидно, 
сьогодні ми наближаємося  подивовані  і  вражені  
до  осягнення  величі  й  глибинності  постаті  націо‐
нального подвижника, народного провідника, Прези‐
дента Карпатської України, педагога, священика, нау‐
ковця, письменника, політика, громадянина  Авгус‐
тина  Волошина.  Ярослав  Грицак,  розглядаючи  осо‐
бистість  Івана  Франка  «в  контексті  тогочасного  су‐
спільства  і на тлі малих спільнот,  із якими той узає‐
модіяв», написавши «біогріографічних моментахафію 
за  характером  і мікроісторію  за жанром»,  перекона‐
ний, що «для кожного, хто цікавиться формуванням 
ідентичностей  у  пограниччі,  біографія  –  ідеальний 
об’єкт дослідження» [2: 12]. Такий підхід неодноразо‐
во  підтверджував  свою  правомірність  та  результа‐
тивність.  

Виклад основного матеріалу. Августин  Івано‐
вич Волошин народився 17 березня 1874 року в се‐
лі  Келечин  Волівського  округу  (нині  Міжгірський 
район) в сім’ї священика. У 1893 році він був прий‐
нятий до першого класу Ужгородської гімназії. На‐
вчання  велося  угорською  мовою,  учням  забороня‐
лося розмовляти між собою по‐руськи. «Однак А. Во‐
лошин  не  забував  про  рідне  слово,  готувався  до 
праці  між  своїм  рідним  народом»  [3:  7].  По  закін‐
ченні  гімназії А. Волошин навчався на теологічно‐
му факультеті Будапештського університету ім. Па‐
зманя. Через хворобу він не зміг завершити освіту і 
повернувся в Ужгород, де закінчив теологічний лі‐
цей.  1897  року  Августин  Волошин  висвятився  і 
став  працювати  капеланом  Ужгородської  Цеголь‐
нянської  Преображенської  церкви.  Цього  ж  року 
він розпочав педагогічну роботу в учительській се‐
мінарії, з якою пов’язана більша частина його жит‐
тя та діяльності. З 1900 до 1917 рр. він був її профе‐
сором, а з 1917 до 1938 рр. – директором цього за‐
кладу. Протягом довгих років педагогічної праці в 
семінарії  він  викладав фізику,  математику,  грама‐
тику,  стилістику,  педагогіку,  дидактику,  логіку, 
психологію,  методику  та  інші  дисципліни.  З  усіх 
цих  предметів  написав  шкільні  підручники  і  став 
провідним вченим‐педагогом краю. 

З 1927 року відомий лист Августина Волошина, 
на  той  час  посла Чехословацького  парламенту  від 
Християнської народної партії, що опікувався спра‐
вами шкільництва, науки і культури, до Василя Су‐
линчака    молодого  викладача  історії  Хустської 
гімназії, який згодом, з 1934 до 1945 рр. стане її ди‐
ректором.  Лексика,  фразеологія,  стилістика  і  пра‐
вопис листа однозначно українські. Вони характе‐
ризують ту мовну орієнтацію А. Волошина, якої він 
дотримувався в освіті, й засвідчують уболівання його 
за  українське  національне  шкільництво  на  Закар‐
патті,  за  виховання  підростаючого  покоління  від‐
даним справі великого чину: «Єсли, як національна 
одиниця, жити хочеме, мусиме мати свою народну, 
ясну, певну орієнтацію. Знати, кто мы, что хочеме. 
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Як  то  и  пословиця  каже:  “ближша  сорочка,  як  ко‐
жух, мильший брат,  як  сват”,  так и туй національна 
приналежность мусить  іти постепенно: любити сво‐
их найближших братов по языку и вѣрѣ, любити ту‐
тешних,  а  потом  закарпатских  русинов,  передовсѣм 
греко‐католиков,  а  так  дальше  русинов  Украины, 
русских Россіѣ, славянов других...» [4: 214].  

На зламі століть Августин Волошин утвердився 
в  народовецьких  переконаннях,  які  завдяки  його 
послідовній діяльності у різних сферах суспільного 
життя  набувають  програмного,  ідеологічного  ви‐
гляду. Цей і наступні факти свідчать не тільки про 
те, що Волошин переймається українським майбут‐
нім своєї нації, а й добре дбає, щоб воно таки було 
українським. 

Від  самого  початку  діяльності  Августин  Воло‐
шин  працював  також  як  журналіст.  У  1903  році 
став  редактором  єдиної  руської  газети  «Наука», 
був  одним  із  засновників  і  співпрацівників  тиж‐
невика «Русин» та щоденної газети «Русин». З 1902 
до 1924 рр. він упорядковував щорічний календар 
«Місяцеслов».  Матеріали  виходили  у  періодичних 
виданнях  «Українське  слово»,  «Підкарпатська Русь», 
«Кооператива»,  «Учительський  голос»,  «Благовіс‐
ник». Ще однією гранню його діяльності  стало за‐
снування акціонерного товариства «Уніо», яке зай‐
малося не тільки фінансовими справами, але й бла‐
гочинно  видавало  підручники,  церковну  та  про‐
світницьку  літературу  рідною  мовою  для  рідного 
народу.  Августин  Волошин  був  ініціатором  куль‐
турно‐освітнього товариства «Просвіта», яке на За‐
карпатті  створило  сотні  читалень,  самодіальних 
хорових і драматичних гуртків, проводило ліквіда‐
цію  неписьменності,  теж  видавало  найрізноманіт‐
нішу літературу [5: 101‐104; 6: 124‐127]. 

Будучи  людиною  заможною  і  матеріально  неза‐
лежною, Августин Волошин фінансував чимало гро‐
мадсько‐культурних  організацій  і  видань  (газети, 
журнали, педагогічні, наукові, спортивні, театральні, 
жіночі,  молодіжні  товариства),  підтримував  дитячі 
сиротинці, жертвував власні маєтки, зокрема в Ужго‐
роді, під їх організацію. Зберігся спогад вихованки од‐
ного з Волошинових сиротинців п. Анастасії Халахан: 
«...для мене, як і для інших 22‐х дівчат‐сиріт, що вихо‐
вувалися у приватному сиротинцю Волошиних,  “ма‐
ма” і “тато”, так ми їх називали,  це були святі люди. 
Вони оточили нас такою опікою, якої ми не знали на‐
віть від рідних батьків, (...) забезпечили щонайменше 
триразове щоденне  харчування,  одягом,  (...)  навчан‐
ня,  виховання,  розвиток  творчих  здібностей  кожної 
дитини...  Мали  свій  хор,  яким  керував  відомий  ми‐
тець Микола Аркас, танцювальну групу... Вивчали ні‐
мецьку мову, вишивали...» [7: 122]. 

Та все ж в історії Закарпаття Августин Волошин 
залишився  перш  за  все  політиком,  хоча,  на  думку 
нинішніх  дослідників  діяльності  Волошина,  чис‐
тою політикою він займався мало [3: 11]. Він не був 
політиком‐професіоналом,  але  обставини  його 
життя  і  життя  Закарпаття  складалися  так, що  він 
був змушений займатися політичною роботою.  

Августин Волошин уважно слідкував за подіями 
Першої  світової  війни,  розпаду  Австро‐Угорської 
монархії,  державотворчими  процесами  на  Закар‐
патті,  однак  відкрито  політичних  поглядів  ще  не 
проголошував. Це сталося, коли в середовищі учи‐
тельської  інтелігенції  на  рубежі  1917‐1918  рр. 
знайшлися однодумці. У вересні 1918 року на одно‐
му з таємних зібрань, де були присутні сьогодні ві‐
домі громадсько‐політичні діячі українського спря‐
мування  А. Штефан, В. Гаджега,  І. Фленько та  ін. 
[8: 113], було вирішено розпочати підготовку акції 
злуки  з  українськими  землями.  Саме  за  доручен‐
ням А. Волошина 21 жовтня 1918 р. до Відня відбув 
А.  Штефан  з  метою  обговорення  можливих  варі‐
антів  злуки  закарпатських  земель  з  Україною  [8: 
114].  Внаслідок  діяльності  цієї  групи  інтелігенції 
розпочався процес національного самоусвідомлен‐
ня місцевого населення краю, організатором якого 
був саме Августин Волошин. 

Він  став одним  з  ініціаторів  утворення Ужгород‐
ської  народної  ради    одного  з  перших  політичних 
інститутів,  що  представляв  народні  інтереси,  а  зго‐
дом  брав  участь  в  об’єднанні  народних  рад.  У  січні 
1919 р. разом з  іншими представниками Ужгородсь‐
кої народної ради прибув до Будапешта, де зустрівся 
із чехословацьким послом М. Годжою для обговорен‐
ня питання щонайшвидшого вирішення проблеми на 
користь  об’єднання жителів  краю  з  чехами  і  слова‐
ками,  якщо  унеможливиться  подібне щодо  України. 
Чому пріоритетним став саме цей союз, влучно мір‐
кував сам А. Волошин у розмові  з Вікентієм Шандо‐
ром:  «Ми  мусили  шукати  якусь  реальну  розв’язку, 
причому  не  хотіли  бути  довше  зв’язані  з Мадярщи‐
ною, а наше з’єднання з Україною не було можливос‐
ті здійснити, головну ролю тоді повсюди грала війсь‐
кова сила, якої у нас не було. Про чехів як народ ми 
дуже мало  знали,  але  в  той  час  був  це  єдиний  пра‐
вильний  вихід  із  положення:  зв’язати нашу долю  зі 
слов’янським  народом...»  [9:  31].  Врешті,  завдяки 
представникам місцевої  еліти,  одну  із  ключових ро‐
лей в якій почав відігравати аристократ Августин Во‐
лошин, проблема була винесена і на міжнародне об‐
говорення, а Паризька мирна конференція рекомен‐
дувала не включати Закарпаття до складу Угорщини, 
що фактично й визначило його подальшу долю. 

У часи функціонування тимчасового уряду Під‐
карпатської Русі   Директорії,  з  12  серпня 1919 р. 
до 17 березня 1921 р. А. Волошин був його членом. 
На авторитетного політика він перетворився, коли 
його  обрали  заступником  голови  Центральної 
руської  народної  ради,  яку  очолив  А.  Бескид  [10: 
109]. Згодом, 1 жовтня 1919 р., А. Волошин увійшов 
до  складу комісії  із встановлення кордонів  зі Сло‐
ваччиною,  де  проявляв  принциповий  підхід  до 
важливої проблеми [10: 111]. 

«Роль  і  місце  А.  Волошина  у  цих  швидкоплин‐
них подіях свідчать про те, що представники того‐
часної інтелігенції за покликом серця відгукнулися 
на найактуальнішу проблему й взяли на  себе неа‐
бияку міру  відповідальності  перед  сучасниками...» 
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  твердять дослідники життя  і творчості Августи‐
на Волошина [10: 110]. Але важливим є те, що полі‐
тичний  вибір  був  єдиним  правильним  виходом  із 
ситуації,  а  значить здоровий глузд переміг,  і полі‐
тичне  передбачення  окремих  представників  того‐
часної еліти в основному справдилося  громадяни 
Закарпаття отримали прекрасний шанс жити повно‐
правним громадсько‐політичним життям, відстоюва‐
ти свої політичні переконання, збагачувати політич‐
ну свідомість і політичну культуру. І Августин Воло‐
шин своєю діяльністю у ті роки сприяв цьому. 

Після  входження  історичного  Закарпаття  під 
назвою Підкарпатська Русь до складу Чехословаць‐
кої  Республіки  (1919  р.)  на  основі  адаптації  су‐
спільства  до  демократичних  реалій  тогочасності 
розпочався  наступний  етап  політичної  діяльності 
А.  Волошина.  Упродовж  20‐30‐х  років  XX  століття 
він був одним із найуспішніших партійних діячів і, 
як  показав  час,  найстабільнішим  партійним  ліде‐
ром  міжвоєнного  Закарпаття.  Державна  демокра‐
тична  система  витворила  нове  явище  суспільно‐
політичного життя  партійний плюралізм, що ви‐
ражався  в  існуванні  різних  як  за  культурно‐націо‐
нальним  складом,  так  і  за  структурно‐організацій‐
ною  базою  політичних  партій.  Августин  Волошин 
залишився  вірним  крайовим  українським  партіям  і 
як  справжній  лідер  вдосконалював  їх  можливості  в 
політичних суперечках. Еволюцію політичних погля‐
дів  А.  Волошина  можна  прослідкувати  й  на  основі 
еволюції політичних організацій  Руської хлібороб‐
ської (земледільської) партії, Християнсько‐народної 
партії, Українського національного об’єднання. 

Послідовна  орієнтація  проукраїнськи  налашто‐
ваних  жителів  краю  та  їх  найкращих  представни‐
ків  серед  еліти  сприяла  створенню першої  крайо‐
вої політичної партії в Закарпатті, національно‐по‐
літична  платформа  котрої  відстоювала  органічну 
єдність  закарпатців  із  українцями по  той  бік Кар‐
пат.  Такою  політичною  організацією  стала  Руська 
хліборобська (земледільська) партія  РХ(З)П. Авгу‐
стин  Волошин  як  уже  визнаний  лідер  проукраїн‐
ської  орієнтації  безпосередньо  прилучився  до  її 
створення й подальшої діяльності. Цьому сприяло 
й те, що становлення партійно‐організаційної струк‐
тури  проукраїнського  спрямування  в  Підкарпат‐
ській Русі  на початку 20‐х років XX  століття відбу‐
лося через призму об’єднання українських сил навко‐
ло культурно‐просвітнього товариства «Просвіта», яке 
було створене тут 9 травня 1920 р. так само за безпо‐
середньої  участі  А.  Волошина  [11:  11].  Саме  серед 
просвітян  і  виникла  думка  заснувати  автономну 
політичну партію, яка б стала виразником  і захис‐
ником їхніх політичних прав та свобод. Серед ініці‐
аторів її створення, крім А. Волошина, були М. Бра‐
щайко, Ю.  Бращайко,  А. Штефан  та  інші  активісти 
Руської  центральної  народної  ради  (РЦНР).  Сам А. 
Волошин про свою політичну діяльність так сказав 
слідчому  МДБ  СРСР  майору  Вайндорфу:  «Початок 
політичної діяльності,  розповідав А. Волошин на 
допиті,  відноситься до 1919 р., коли я став органі‐

затором  Християнсько‐народної  партії  в  Підкар‐
патській  Русі.  Аналогічні  за  програмою  християн‐
сько‐соціальні партії вже існували в той час у Чехо‐
словацькій  Республіці,  зокрема,  в  Чехії  і Моравії  
«Лідова  партія»  (Народна  партія),  в  Словаччині   
«Людова партія»(Народна партія). Поряд з Христи‐
янсько‐народною партією існували й інші: аграрна, 
соціал‐демократична,  народно‐соціалістична,  пар‐
тія торговців  і промисловців, угорська народна пар‐
тія та ряд інших. Восени 1938 р. на базі всіх партій 
виникло Українське національне об’єднання, тобто 
нова партія, яка проіснувала до 15 березня 1939 р.» 
[10: 111]. 

26 жовтня 1938 р. після викриття зради Андрія 
Бродія  новим  прем’єр‐міністром  Підкарпатської 
Русі  Прага  призначила  А.  Волошина    провідника 
української національної ідеї, свідомого служителя 
великому  чину,  лідера  українства  в  краї  10:  126]. 
Усе  сталося  так  швидко,  що  він  приймав  призна‐
чення і присягав як прем’єр на вірність Чехослова‐
цькій  Республіці  телефонічно  в  присутності  міні‐
стра Е. Бачинського, чеського генерала О. Сватека і 
віце‐губернатора краю О. Бескида. Августин Воло‐
шин мав імідж політика, якому не були чужими по‐
літична чесність і відвертість. Його характер толе‐
рантного й виваженого політичного діяча  імпону‐
вав  і  багатьом  чеським  урядовцям.  Незважаючи  на 
те, що впродовж 30‐х років А. Волошин не проводив 
активної парламентської діяльності,  владні  струк‐
тури продовжували слідкувати за його політичною 
кар’єрою. Тому місце в першому автономному уря‐
ді  серед  українських політичних діячів  він  зайняв 
без будь‐яких застережень з боку Праги, хоча фор‐
мування  його  складу  говорило  про  прихильність 
урядовців  до  русофільського  руху,  незважаючи на 
реальну співпрацю лідерів з антидержавними цен‐
трами. 

Взагалі до своєї посади прем’єра А. Волошин ста‐
вився дуже відповідально, що підтверджували його 
пізніші слова: «...запевняю Вас, що в Вашій праці і я 
буду  Вам  допомагати,  служитиму  Вам,  бо  слово 
“міністр”  значить    слуга...»  [12:  152].  Новий  уряд 
був  сформований  26  жовтня  1938  р.  і  у  своїй 
більшості складався із представників українофілів. 
У виголошеній того ж дня промові А. Волошин зая‐
вив, що забезпечить «народам Підкарпатської Русі їх 
культурні,  національні  та  господарські  здобутки... 
без  різниці  національної  та  релігійної»  [3:  127].  Т. 
Беднаржова відшукала текст протоколу в Архіві кан‐
целярії Президента ЧСР, складеного 12 грудня 1938 р. 
У ньому зафіксовано, що Августин Волошин, прем’єр‐
міністр уряду Підкарпатської Русі, склав присягу згід‐
но  з  законом  українською  мовою  такими  словами: 
«Обіцяю на свою честь і своє сумління, що буду совіс‐
но  та  несторонно  виконувати  свої  обов’язки  і  буду 
додержувати конституційні  та  інші  закони. Закінче‐
но і підписано. Августин Волошин» [13: 29]. 

Слід  сказати,  що  закарпатські  українці  схвально 
сприйняли  звістку про призначення Волошина пре‐
м’єр‐міністром  уряду  Підкарпатської  Русі.  Василь 
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Ґренджа‐Донський  пригадував:  «Десь  біля  чотирна‐
дцятої години входить Федір Ревай і як гукне на цілу 
залю: “Директор Волошин   іменований прем’єром!” 
(...) Йде до телефону, кличе директора о. Волошина і 
ґратулює йому. Ми  з  утіхою,  з  невимовною радістю 
підходимо до нього і майже вириваємо трубку з рук, 
щоб довідатися більше...  Маємо свій уряд!  раділи 
ми...» [14: 38‐39]. 

Після  придушення  Карпатської  України  16  бе‐
резня Августин Волошин емігрує з Хуста: спочатку 
в Румунію, потім до Німеччини, а з травня 1939 ро‐
ку оселився в Празі, оскільки став професором Ук‐
раїнського  вільного  університету,  а  згодом  його 
ректором.  15  травня  1945  року  А.  Волошина  заа‐
рештували працівники «Смершу», навіть не пред’я‐
вивши йому ордера на арешт. У короткому часі йо‐
го перевезли до Москви в камеру‐одиночку Лефор‐
тівської тюрми. Цей 70‐літній хворий чоловік про‐
тягом двох місяців пройшов майже щоденні страш‐
ні допити‐тортури і, доведений до відчаю, зізнався 
у  всіх  приписуваних  йому  «гріхах».  Згодом  за  ста‐
ном здоров’я був переведений до Бутирської тюр‐
ми, де 19 липня 1945 року о 15 год. 20 хв. помер від 
параліча серця [3: 165]. 

Спадщина Августина Волошина складає більше 50 
окремих  книг    підручників  з  мови,  педагогіки,  ло‐
гіки, дидактики, арифметики, фізики, статей у науко‐
вій  пресі,  політичних  і  публіцистичних  виступів,  ху‐
дожніх  творів.  Бібліографія  його  друкованих  праць 
налічує понад 200 назв. До середини 90‐х років знач‐
ний  творчий  набуток  А.  Волошина  був  під  заборо‐
ною,  його  не  систематизували,  не  вивчали,  не  залу‐
чали в науковий обіг. Ім’я вченого, політика, педагога 
і  письменника  всіляко  дискримінувалося,  піддава‐
лося огульній критиці. Його звинувачували в україн‐
ському  буржуазному націоналізмі,  називали німець‐
ким  прислужником,  політичним  авантюристом,  по‐
пом‐патером і под. Тільки через півстоліття після му‐
ченицької смерті Августина Волошина повертаємося 
до спадщини батька українського національно‐куль‐
турного відродження на Закарпатті, очищаємо  її  від 
бруду, яким вона закидана комуністичними ідеолога‐
ми, і вчитуємося в його думки та ідеї, підпорядковані 
перемозі  Української  Правди  за  Карпатами,  просте‐
жуємо той тернистий шлях, яким підкарпатські руси‐
ни,  приречені  сильнішими  сусідами на повну  асимі‐
ляцію, з етнічної маси стали нацією, усвідомили себе 
часткою великого українського народу. Він сам, як  і 
його народ, пройшов складний і суперечливий шлях 
національного самоусвідомлення, через народовець‐
кі  переконання,  у  послідовному  служінню  чину  ви‐
кристалізувався  у  національного  лідера,  привів  свій 
народ  до  створення  Карпатоукраїнської  держави  у 
1938‐1939 рр. і став її Президентом [3: 409]. 

Оцінюючи сьогодні життєдіяльність харизматич‐
ної постаті Августина Волошина, М. Токар  зазначає: 
«Його постать  є  непересічною. Факти,  які  висвітлю‐
ють його політичні інтереси, погляди, дії вказують на 
такі  характерні  ознаки  політичного  лідера:  (...)  по‐
літична  толерантність,  принциповість  у  пріоритет‐

них  питаннях,  дипломатичність,  відвертість  з  полі‐
тичними  опонентами,  політичне  передбачення,  по‐
слідовність і виваженість у сприйнятті політичних рі‐
шень,  патріотичні  почуття,  віра  в  людські  цінності, 
відданість національним ідеалам...» [15: 128]. 

Отже,  вся  багатогранна  діяльність  А.  Волошина 
освячена  національно‐патріотичною  ідеєю  і  була 
спрямована  на  підняття  національної  свідомості  за‐
карпатців,  їхнього  освітнього  рівня,  на  поширення 
християнської  моралі.  Втім,  дуже  важко  визначити 
межу між Волошином‐священиком, Волошином‐про‐
світянином і Волошином‐політиком. Це ж стосується 
і  Волошина‐письменника.  Будь‐яка  з  «капітул»,  як 
писав о. Дмитро Попович, о. А. Волошина  чи то свя‐
щеника,  чи  професора,  педагога,  письменника  чи 
політика  «сама в собі велика і є цікаво цінна» [16: 2].  

За життя А. Волошина, а потім з другої полови‐
ни 80‐х рр. ХХ ст. біографію і творчий шлях Авгус‐
тина Волошина активно досліджувало чимало нау‐
ковців. Найповажніші серед них: В. Басараб, Т. Бед‐
наржова, В. Бірчак, Г. Божук , М. Болдижар, М. Вегеш, 
В. Гомоннай, В. Ґренджа‐Донський, М. Кляп, О. Ми‐
шанич, Р. Офіцинський, П. Стерчо, В. Тарасюк, С. Фе‐
дака, В. Шандор, Ю. Шерегій, А. Штефан, П. Чучка та ін. 
Усі вони, аналізуючи віхи життя і діяльності А. Во‐
лошина як священика, громадсько‐політичного лі‐
дера,  організатора шкільництва  і  освіти,  педагога, 
мовознавця приходять до висновку, що майже вся іс‐
торія Закарпаття перших чотирьох десятиліть ХХ ст. 
пов’язана з його іменем: «Ця світла постать актив‐
но  присутня  і  в  подальшому  історичному  процесі 
краю, її значення ми належно оцінили тільки з кін‐
ця 80‐их років... Велінням часу пішли у небуття де‐
магогічні просторікування про  “патера”,  “буржуаз‐
ного  націоналіста”,  “політичного  авантюриста”,  і 
перед  світом  постав  у  всій  своїй  трагічній  величі 
один із найвидатніших борців за українську націо‐
нальну ідею за Карпатами, Президент Карпатської 
України...  З  іменем  А.  Волошина  колишні  темні  й 
забиті чужоземною неволею підкарпатські русини 
інтегрувалися  у  загальноукраїнський  визвольний 
рух, заявили перед усім світом про своє існування і 
свої державотворчі змагання...» [3: 6]. Та більшість 
дослідників  не  зверталися  не  те  що  до  ґрунтов‐
ного, а навіть побіжного аналізу його літературних 
творів. Короткий огляд художньої творчості А. Во‐
лошина здійснив В. Бірчак у «Літературних стрем‐
ліннях  Підкарпатської  Руси»  та  праці  «Августин 
Волошин, його життя і діяльність» [17], де на кіль‐
кох сторінках мова йде про нього як автора підруч‐
ників  з рідної мови,  і  тільки одним абзацом  про 
те, що у його доробку є дві драми, в яких «живо», в 
«українському  селянському  дусі»,  «з  релігійно‐мо‐
ралізуючою  тенденцією»  виведено  картинки  з  сіль‐
ського життя. 

Одним абзацом обмежилася  і Т. Беднаржова, оці‐
нюючи літературну діяльність А. Волошина  [18:  27‐
28].  Перерахувавши  його  основні  досягнення  у  цій 
сфері, дослідниця наводить цитату з оповідання А. Во‐
лошина «Люби своє», яка, на  її думку,  засвідчує осо‐
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бисте ставлення Волошина «до рідного краю і світо‐
чів української культури»: «В милих підкарпатських 
долинах почуваюся, коли читаю вірші Духновича, со‐
лодко  сміюся  над  здоровим  гумором  Руданського, 
любуюся в красоті мови Шевченка або в багатій фан‐
тазії Франка» [Там само]. 

А  проте  Августин  Волошин  писав  вірші,  опові‐
дання,  п’єси,  давав  оцінки  літературним  творам, 
книжкам,  переробляв  і  пристосовував  чужі  твори 
для  місцевого  читача,  був  цікавим  белетристом  і 
драматургом.  Його  художній  доробок    типово 
просвітянські твори, адресовані конкретному, реаль‐
но  існуючому  в  той  час  читачеві,  слухачеві  й  гля‐
дачеві.  Як  правило,  це  був  письменний  або  мало‐
письменний  селянин,  який  тягнувся  до  книжки  в 
зрілому віці,  або школяр,  який бажав корисного й 
повчального чтива [3: 34]. 

У 1900 році в Ужгороді вийшло у світ перше ви‐
дання читанки для руської молоді, упорядковане А. 
Волошином  [19].  Фактично  це  була  перероблена 
угорська  читанка  Гашпара  і  Ковачія.  Між  поетич‐
ними текстами знаходимо перші дві строфи з «На‐
талки Полтавки».  

В  іншому  виданні  (1921)  [20]  зустрічаємо  кілька 
віршів А. Волошина, підписаних псевдонімом «Ивано‐
вич»  «Село вночи», «Родное село» (опис рідного се‐
ла  Келечина),  записи  народних  пісень,  прислів’їв, 
приказок, загадок. Подано поезії О. Духновича, І. Сіль‐
вая, В. Матяцкова, І. Алексієвича. В «Азбуки...» і «Читан‐
ки» Волошин вводить вірші Шевченка («Садок вишне‐
вий  коло  хати...»,  «На  Великдень,  на  соломі...»),  їх  же 
вводить до «Календарів» і «Місяцесловів», а також тво‐
ри Руданського, Глібова, Франка, Маковея та ін. 

У 1923 р. Августин Волошин написав змістовне 
вступне слово до другої збірки Василя Ґренжі‐Дон‐
ського  «Золоті  ключі»,  де  показав  себе  тонким 
знавцем поезії.  

Та найповніше, і з цим погоджуються дослідни‐
ки,  талант  Волошина‐письменника  проявився  на 
сторінках  редагованої  ним  газети  «Наука»  і  в  до‐
датку до неї  «Село» [3: 30]. Це  нариси, кореспон‐
денції, замальовки, невеличкі оповідання, що у лег‐
кій  художній формі  вчили  селян  добру,  як  давати 
собі  раду,  взаємодопомозі,  застерігали  їх  від  пи‐
яцтва.  Написані  в  живій,  дохідливій  формі,  прос‐
тою, зрозумілою мовою. 

За  зразком  галицьких  серійних  видань  для  се‐
лян А. Волошин розпочав з 1904 р. видавати бібліо‐
теку для молоді й селян під назвою «Поучітельноє 
чтеніє». Вийшло всього 12 книжок на різні мораль‐
но‐повчальні теми. Волошин написав чотири з них: 

1. «Празники»   розповідь про релігійні  свята, 
їх значення і походження. 

2. «Робінзон»  переказ відомого твору Д. Дефо. 
3. «Сорок казок»  збірка літературно опрацьо‐

ваних казок. 
4. «Іцко і Яцко»  книжка анекдотів про п’яни‐

цю Іцка і корчмаря Яцка. 
У  1913  році  на  зміну  «Поучітельному  чтенію» 

прийшла нова  серія  «Читальня. Книжочка  для на‐

рода». З 1913 до 1918 рр. вийшло п’ять книг, три з 
яких підготував А. Волошин. 

1. «Фабілола. Историчний розказ. По сочіненію 
Н. В.»  переказ англійського автора Николая Візе‐
мана про перших християн. 

2. «Ворожба, або Не протився науці!»  мораль‐
но‐повчальні  оповіді  про  заперечення  народних 
забобонів (підписано: «Иванович»). 

3. «Наш страшний ворог»  розповідь про село 
Намулово на Верховині, в якому корчмар споює се‐
лян.  Молодий  парох  і  вчитель  виступають  проти 
п’янства і перемагають. 

Тема пияцтва взагалі хвилює Волошина. У 1924 
році в Мукачеві виходить без підпису його книжка 
«Паленка   загуба. Оповідання  з життя народного 
на П. Русі». Книжка має присвяту: «Моїм ріднесень‐
ким  браттям  русинам  на  Верховині  присвячує  ав‐
тор».  Це  вже  повноцінний  художній  твір  із  життя 
верховинського  села.  Головний  герой    Іван  Дуб, 
якого  горілка довела до  злочину. Багато колорит‐
них  етнографічних  описів    вечорниць,  псалтирі, 
вибори ватажка та ін. 

На  противагу  корчмі  Волошин  ставив  школу, 
читальню,  кредитні  каси,  товариства  тверезості, 
закликав любити й шанувати своє, здобуте тяжкою 
працею.  Цим  темам  присвячена  його  книжка  опо‐
відань  «Люби  своє!»  (1925)  [21].  Особливістю  їх  є 
те,  що  Волошин  закликав  не  до  соціальної  і  кла‐
сової  боротьби,  а  до  морального  вдосконалення 
людей, до збереження своєї віри, мови, звичаїв, на‐
голошуючи на рідному  українському, тобто зали‐
шаючись послідовним ідеологом і провідником на‐
родовецтва в краї. 

Звернення  Волошина  до  драматургії  пояснює‐
ться  значною  активністю  аматорського  театру  на 
Закарпатті в цей час. Крім професійного просвітян‐
ського театру, тут у 20‐30‐і роки працювали десят‐
ки аматорських театрів, що ставили п’єси місцевих 
авторів, які прихильно сприймалися невибагливим 
глядачем з кону шкільних, сільських і містечкових 
сцен.  Волошин же  скористався  цим  народним  ма‐
совим театром для пропаганди своїх педагогічних, 
морально‐повчальних і просвітительських цілей. 

Виняткову  роль  театрального  мистецтва  добре 
усвідомлював  Августин  Волошин.  Адже  багато 
простих людей не могли зрозуміти всю важливість 
тодішніх  суспільних процесів.  Як  донести пересіч‐
ній людині необхідність кардинальних змін? Як да‐
ти  зрозуміти, що якщо ти не  знаєш елементарних 
основ освіти, культури, права, релігії, то стаєш ма‐
ріонеткою в чужих руках? На той час більшість се‐
лян не відпускали своїх дітей до шкіл не тільки че‐
рез бідність, а тому, що вважали: вдома вони при‐
несуть більше користі. Як можна було змінити сві‐
домість  закарпатського  селянина,  як  довести  на 
прикладі необхідність знань, показати роль освіти 
й  освіченості?  Найкраще,  звичайно,  через  теат‐
ральне  дійство.  Але  тут  поставала  наступна  проб‐
лема: де взяти п’єси потрібної тематики? Адже  і в 
українській, і в закарпатській, зокрема, літературах 
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було  обмаль  саме  таких  драматичних  творів.  По‐
дібні мотиви, а також тісний зв’язок з театральним 
життям,  очевидно,  посприяли  тому,  що  Волошин 
як літератор звернувся до жанру драми.  

У загальному доробку Августина Волошина дра‐
матургія  займає незначну  частину.  Відповідно й  у 
численних дослідженнях, присвячених йому, ця те‐
ма згадується порівняно нечасто. Побіжний аналіз 
доробку Волошина зроблено у передмові до книги 
А. Волошина «Твори» де її автори проф. Олекса Ми‐
шанич та проф. Павло Чучка подають зміст основ‐
них п’єс. З їх точки зору, Волошин, «очевидно, вирі‐
шив скористатися народним театром суто для сво‐
їх  морально‐повчальних  і  просвітницьких  цілей». 
На думку професорів, у п’єсі «Маруся Верховинка» 
зроблено  «поверхневий,  спрощений підхід  до  зоб‐
раження  складних,  а  іноді  драматичних  явищ». 
П’єса  «Без  Бога  ні  до  порога»,  вважають  науковці, 
позбавлена  гостроти,  актуальності  і  життєвого 
нерву.  «Як  п’єси‐мораліте  вони  мають  право  на 
існування»,  підсумовують П. Чучка і О. Мишанич. 
Стриманою є і оцінка п’єс «Фабіола», «Князь Лабо‐
рець» та «Син Срібної землі Юрій Довжа» [3: 34]. 

У  цьому  контексті  не  можна  обминути  дослі‐
дження  Володимира  Бірчака  «Літературні  стрем‐
ління Підкарпатської  Руси»,  написану  в  1937  році 
[22].  Переповівши  зміст  «Марусі  Верховинки»,  Во‐
лодимир  Бірчак  так  оцінює  її:  «В  драмі  виведені 
живі типи селян й доторкнені найпекучіші справи 
нинішнього села Підкарпатської Руси. Це все виве‐
дено  живо  й  виставлена  драма  здобула  собі  при‐
знання». Оцінку п’єси «Без Бога ні до порога» автор 
подав  одним  реченням:  «Друга  драма  побутова  із 
реліґійно‐моралізуючою тенденцією...» [17: 183]. 

Ґрунтовне дослідження Ю. Шерегія «Нарис історії 
українських  театрів  Закарпатської  України  до  1945 
року» [22] вміщає чимало фактів діяльності Волоши‐
на як організатора театрального життя на Закарпат‐
ті.  Ці  дослідження  допомагають  багато  в  чому  роз‐
крити його постать як  знавця професійних підходів 
до  сценічного  мистецтва,  а  також  зрозуміти  теат‐
ральну  атмосферу  Закарпаття  20‐30‐х  рр. Про  твор‐
чість Волошина‐драматурга у книзі згадується скупи‐
ми  повідомленнями,  наприклад,  про  успіх  вистави 
«Маруся Верховинка». 

Власне аналізу драматургії Волошина присвяти‐
ли  свої  невеликі  статті  мистецтвознавці  Василь 
Андрійцьо та Йосип Баглай. 

Перу А. Волошина належать п’єси: «Маруся Вер‐
ховинка. П’єса на три дії» (1931), «Князь Лаборець. 
Послідній володар самостійної “Країни Русинів”. Іс‐
торична  драма  з  ІХ  століття,  на  чотири  дії»,  «Без 
Бога ні до порога. П’єса в  трьох діях»  (1936),  «Фа‐
біола.  Історична драма в 4‐ох діях, 6 картинах.  (За 
Віземаном)»  та  «Вечір  святого  отця Миколая».  На 
підставі цих п’єс можна цілком предметно говори‐
ти про Волошина як письменника, який послідовно 
й  сумлінно  втілював  у  життя  народовецькі  прин‐
ципи,  за  якими жив  сам  і мав  велике  бажання на‐
вчити за ними жити й своїх співвітчизників. Усі п’є‐

си написані українською літературною мовою, ви‐
дані фонетичний правописом. 

Характер  драматургії  Волошина  визначався 
реалістичними тенденціями, які на той час займали 
чільне місце у драматургії, зокрема, Австрії й Угор‐
щини. Композиція п’єси побудована так, щоб при‐
вертати  інтерес  глядача,  тримати  його  в  напрузі 
інтригою  сюжету.  Уже  сам  початок  п’єси  втягує 
глядача в події, які згодом набувають швидкого не‐
сподіваного розвитку. Зав’язка починається зі сце‐
ни  у  корчмі.  Селяни  перемовляються  між  собою, 
жартують,  випивають.  Життєвість,  реалізм  цієї 
картини  відразу  переносять  глядача  в  атмосферу 
подій. Уже тут закладається одна з головних інтриг 
п’єси – корчмар Гершко  і  писар Вернер намагают‐
ься  споїти  селян  і  з  їх  допомогою  закрити  україн‐
ську, натомість відкрити «панську», російську шко‐
лу.  До  всього  цей  підступний  крок  допоміг  би по‐
збутися  із  села  молодого  кооператора  Івана  Пет‐
ровського,  який,  з  одного боку,  дошкуляє корчма‐
реві своєю діяльністю, а з іншого  стоїть на дорозі 
писаря, який закохався у головну героїню п’єси Ма‐
русю Тисовську.  Події швидко набирають  обертів, 
приводять  до  критичного  моменту:  якщо  Маруся 
не відмовиться від Івана і не вийде заміж за Верне‐
ра, буде закрита їх школа, втратить роботу батько, 
Іван більше не  зможе працювати в  селі. До остан‐
нього  моменту  автор  тримає  глядача  в  напрузі  й 
невідомості.  Безслідно  зникає Маруся Тисовська  – 
мова йде то про звірів, які її розірвали в лісі, то про 
розбійників,  то  про  арешт.  Івана ж  чомусь  викли‐
кає  до  себе  жандарм.  Такий  виклик,  як  правило, 
нічого доброго не обіцяє. Можна тільки уявити, які 
співпереживання мала викликати вистава у гляда‐
чів  того  часу.  Несподіваність  розв’язки  є  гідним 
продовженням  драматургічної  «паузи»,  яку  автор 
витримав до останньої сцени – Маруся Верховинка 
з’являється жива‐здорова  та ще  й  з  чудовими  но‐
винами:  Вернера  звільнено  з  писарської  посади, 
підступні  плани  корчмаря  зруйновані,  Іван  одер‐
жав дозвіл на постійне проживання в селі (для цьо‐
го його й викликав жандарм). І все це – завдяки рі‐
шучим  діям  самої Марусі  Верховинки.  Дослідники 
звикли порівнювати п’єсу з відомим твором Котля‐
ревського  «Наталка  Полтавка».  Попри  подібність 
багатьох моментів, п’єса Волошина має свої відмін‐
ності,  навіть  переваги.  Сюжет  «Марусі»,  побудова‐
ний на  іншому часовому матеріалі,  більш несподі‐
ваний і захоплюючий.  

Взаємини персонажів «Марусі Верховинки» так 
само  багато в  чому нагадують  героїв  п’єси Котля‐
ревського.  Маруся  Тисовська  й  справді  схожа  на 
Наталку  Полтавку.  Обидві  гідно  вистояли  перед 
домаганнями  в  першому  випадку  Возного,  в  дру‐
гому  Писаря. З першою появою Марусі відчуваю‐
ться її риси характеру – іронічність, рішучість, кмі‐
тливість.  Почувши,  що  писар  Вернер  намагається 
закрити  українську  школу,  вона  гостро  кепкує  з 
писаря, на кожне його слово має дотепну  іронічну 
відповідь. Разом з тим Маруся часто проявляє доб‐
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росердечність.  Перш  за  все  у  ставленні  до  свого 
батька,  до  Івана  Петровського  і  навіть  до  завжди 
захмелілого, але доброго Михайла Русина. Гострий 
розум та весела вдача і роблять Марусю Верховин‐
ку схожою на Наталку Полтавку. Згадаймо характе‐
ристику Наталки: «Золото  не дівка. Крім того, що 
красива, розумна, моторна і до всякого діла дотеп‐
на,  яке в неї добре серце...» Дівчата схожі не тіль‐
ки  характерами,  вони  й  у  подібних  ситуаціях  ве‐
дуть себе однаково. Порівняймо, як кепкувала На‐
талка  Полтавка  з  недолугих  залицянь  Возного. 
Метка на слово, вона геть засоромила бідолашного. 
Подібно  поводиться  і  Маруся  Верховинка,  смію‐
чись із безпорадного сватання пана Вернера. У від‐
повідальний момент вони діють однаково рішуче. 
Але все ж таки між ними існує суттєва відмінність. 
Маруся Тисовська живе і діє у зовсім інших умовах. 
30‐і  роки  на  Закарпатті  –  це  час  політичних  змін, 
національного  пробудження,  створення  різноманіт‐
них  товариств,  кооперативів,  гуртків.  Срібна  земля 
починала розвивати своє суспільно‐політичне життя, 
в  тому  числі  і  на  селі.  Лідером,  представником  ак‐
тивної  інтелігенції  в  селі  була  й  Маруся  Тисовська. 
Навколо неї гуртується місцева молодь. Маруся віді‐
грає важливу роль у розвитку освіти серед односель‐
ців. На відміну від Наталки Полтавки, вона діє значно 
активніше  і ширше. Вона знає закони  і вміє  їх вико‐
ристовувати на захист справедливості.  

Близький до Марусі за духом  і цілями молодий 
сільський  кооператор  Іван  Петровський.  Він  наді‐
лений  своїми  рисами  характеру.  Проте  за  вдачею 
він  менш  рішучий.  У  відповідальний  момент  не 
може  знайти  правильного  рішення.  «Що  ж  чини‐
ти?»    питає  його  Маруся,  коли  отримує  листа  з 
«освідченням»  писаря,  а  точніше    з  погрозами  і 
шантажем. «О, ци я знаю?»  розгублено відповідає 
Іван. І згодом додає: «Нема ради» [58, 261]. І все‐та‐
ки, коли Маруся таємниче зникає, він проявляє ак‐
тивність, іде на її пошуки. 

Не  менш  колоритний  персонаж  п’єси  –  писар 
Вернер.  Його  образ  нагадує  нам  образ  Возного  із 
«Наталки  Полтавки».  І  один,  і  другий  користую‐
ться  у  розмові  малозрозумілим  суржиком.  Вернер 
називає це «русским литературным язиком», хоча на‐
справді це штучна мова. Така риса характеру писаря 
Вернера пов’язана з тодішньою ідеологічною бороть‐
бою з москвофільством, яке поширювалося на Закар‐
патті. Опорою русофілів стало «Общество им. А. Дух‐
новича», організоване в грудні 1923 року.  

Колоритно виглядає у п’єсі  і корчмар Гершко – 
хитрий і підступний інтриган, який вміло викорис‐
товує довірливого Вернера, і неграмотних селян.  

Загалом усі персонажі твору подані досить вираз‐
но й цікаво. Це стосується  і сільського п’янички Ми‐
хайла Русина,  і навіть епізодичних персонажів. Кож‐
ний з них наділений індивідуальними рисами, легко 
впізнається з‐поміж інших. Завдяки цим особливостям 
п’єса сприймається з інтересом, живо. 

Як  зазначалося  вище,  Волошин  хотів  донести  до 
людей  необхідність  науки,  освіти,  моральності.  Він 

зміг написати п’єсу  носія його ідей, у якій виразно 
видно,  як  хитрі  особи  обманюють  менш  освічених. 
Неосвічених  селян  намагаються  переконати  в  тому, 
що просвітницька діяльність на селі є злом. Прості се‐
ляни врешті вірять цій маячні, адже запевняють їх в 
цьому найвпливовіші люди на селі – писар і корчмар. 
Протистояти  їм  змогли  тільки  освічені  та  рішучі,  в 
першу чергу проста сільська дівчина‐українка Мару‐
ся  Верховинка.  Саме  освіченість  і  патріотизм  допо‐
могли їй розбити підступні плани Вернера та Гершка.  

Слід  додати,  що  п’єса  відобразила  не  лише  про‐
світницькі ідеї та намагання показати користь освіти, 
але  й  передала  фактичні  тенденції  стрімкого  роз‐
витку національної освіти, характерного для початку 
ХХ століття в світі. Ще один прояв людської взаємо‐
допомоги  на  селі  –  тодішня  кооперативна  організа‐
ція. Завдяки їй можна вирішити свої фінансові проб‐
леми, не потрапляючи в кабалу до корчмаря. 

На  нашу  думку,  Волошин  передав  через  п’єсу 
політичні та просвітницькі  ідеї, які бажав донести 
до народу. Передав  вдало  і  довершено,  висвітлив‐
ши моральні цінності  так, щоб будь‐яка пересічна 
людина могла зрозуміти всю їхню важливість і не‐
обхідність. При цьому подані ідеї не надто переван‐
тажують п’єсу, яка зберегла свою розважальність і за‐
хопливість.  Волошин  повністю  витримав  основні 
принципи такого виду сценічного мистецтва, як на‐
родний театр. Тут  і справді, як писали Мишанич О.  і 
Чучка П., спрощено подано складні соціальні процеси 
на селі, але ж хіба можна цього вимагати, скажімо, від 
детективного  жанру  чи  мелодрами  –  кожний  жанр 
має свої вимоги і підходи.   

Те, що Волошин упорався зі своїм завданням як 
драматург,  підтверджують  і  відгуки  про  «Марусю 
Верховинку» сучасників. Прихильно відзначив п’є‐
су чеський критик Антонін Гартл у  збірнику «Pod‐
karpatska  Rus».  Юрій  Шерегій  також  стверджує  у 
своїй книзі «Нарис історії українських театрів Закар‐
патської  України  до  1945  року»:  «...аматори  самоос‐
вітнього гуртка при хлопчачій учительській семінарії 
поставили  в  гімназійній  залі  в  Ужгороді  в  режисурі 
Миколи Біличенка 26.05.1935 несподіванку – прем’є‐
ру п’єси Августина Волошина “Маруся Верховинка...” 
06.07.1935 виставу повторено з нагоди конгресу Учи‐
тельської  громади  в  Ужгороді  в  міському  театрі  “з 
прекрасним успіхом...”» [22: 187].  

Августин Волошин, вводячи в контекст літерату‐
ри українського Підкарпаття ідеї та героїв нового ча‐
су, виступає новатором насамперед в тому, що вибу‐
довує  колізію  перемоги.  Героїзація  поразки,  яку  зу‐
стрічаємо  і  в  творчості  Волошина,  поступається  ге‐
роїці  перемог.  Морально‐етична  та  ідейна  вищість 
утверджуються  в  реальних  житейських  ситуаціях. 
Власне  в  цьому  й  вбачаємо  оригінальність  «Марусі 
Верховинки». Подібне художнє вирішення зустрічає‐
мо згодом і в  інших авторів, що дає підстави судити 
про життездатність концепції Августина Волошина. 

Про те, що п’єса актуальна й сьогодні,  свідчить 
той факт, що  Хустський народний  театр  поставив 
“Марусю Верховинку” на своїй сцені.  
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Важливим аспектом діяльності А. Волошина бу‐
ло священництво. Саме цей шлях він вибрав з само‐
го початку  свого життя.  І навіть будучи  зайнятим 
іншими,  не  менш  важливими  справами,  він  не 
перестає приділяти належної уваги своїй основній 
сфері життєдіяльності. Тож не дивно, що Волошин 
разом з просвітницькими  ідеями хотів донести до 
народу  свої  релігійні  погляди.  Адже  коли  людина 
розвивається духовно, то вдосконалюється й у всіх 
інших  відношеннях.  «Лиш  загальнохристиянська 
етика, що стоїть над народами й державами, може 
забезпечити  й  нашому  народові  почесне  місце  в 
родині цивілізованих націй» [23: 388].  

Цікавою в цьому контексті є опублікована в 1935 
році  в  газеті  «Свобода»  стаття Августина Волошина 
«Наш націоналізм». У ній автор розшифровує понят‐
тя націоналізму християнського. Волошин перекона‐
ний, що наш націоналізм – християнський, він ди‐
виться на рід людський, «як на велику родину дітей 
Божих, як на велику соціальну одиницю, в якій суть 
менші одиниці, одиниці націй, держав, країв, громад і 
родин.  Наш  націоналізм  знає  ширшу  і  вужчу  коор‐
динацію, знає дальшу і ближчу солідарність» [24: 1]. 
Закарпатці  у  стосунках  між  собою,  на  думку  А. 
Волошина,  керуються  засадами  «любови  до  ближ‐
нього», яка має певну градацію: любов між членами 
родини,  між  колегами  по  роботі,  між  сусідами  чи 
односельцями,  між  громадянами  держави.  «...Знаю  і 
то, – пише у статті Волошин, – що ближчий є мені чех 
і  словак,  з  котрим  живу  в  одній  державі,  спільно 
обороняємося  і  працюємо,  як  німець  або  італієць, 
ближчий мені у сій державі русин, як словак, бо мій 
брат  по  народности  має  більше  зв’язів  зі  мною,  як 
словак,  ми  вродилися  в  тоту  саму  культуру,  яку 
витворили наші предки  і яка питає всіх нас» [24: 1]. 
Августин Волошин, в першу чергу як священик, без‐
перечно, хоче поєднати і поєднує національну ідею з 
християнською  мораллю.  Він  вбачає  в  «нашому 
націоналізмі» тільки любов, говорить про те, що він 
«не знає ненависти, не знає неґації любови. Наш на‐
ціоналізм приписує держатися до засад справедливос
ти і милосердя супроти кожного і не свого. 

Християнський  націоналізм  є  також  до  якоїсь 
міри  інтернаціональний,  але,  не  знаючи  класової 
ненависти,  голосить  вищу,  теплішу  зв’язаність  між 
синами одної нації, як націоналізм класових партій. 

Християнський  націоналізм  требує  оборони 
справедливих  домагань  одної  нації  проти  другої, 
але  не  дозволяє  насильства,  надужиття  сили, 
ненависти одної нації проти другої лиш за те, що і 
тота, може, слабша нація требує для себе свободи, 
своєї культури» [24: 1]. 

Августин Волошин був справжнім патріотом Кар‐
патського краю, і в художніх текстах пропагував‐оспі‐
вував почуття любові до батьківщини, народу, окре‐
мої людини. Але саме ідеї християнства стали провід‐
ними у більшості драматичних творів Волошина.  

У 1942 році Августин Волошин звернувся до теми, 
яка  займає  особливу  сторінку  в  історії  краю.  Вона 
упродовж століть привертала увагу не лише  істори‐

ків та письменників, була темою народних пісень та 
легенд. Трагічна смерть національного героя у бага‐
тьох народів ставала темою фольклору, в якому оспі‐
вано саме поразку перед лицем ворога. Згадаймо без‐
смертний епос французького народу – «Пісню про Ро‐
ланда», чи оспіване сербами Косівське поле, зрештою 
«Слово  про  Ігорів  похід».  Для  закарпатців  таким 
героєм  і  такою  сумною  подією  стала  смерть  князя 
Лаборця  у  нерівній  битві  з  мадярськими  кочівни‐
ками. Сама подія трапилася у 898 році, коли, на думку 
Нестора Літописця, угорські племена перейшли Кар‐
пати, де почали «воювати на живучиє там волохи и 
словени».  Виходить,  підсумовують  історики,  що 
фортеці Карпатської Русі капітулювали тільки піс‐
ля тяжких боїв... З фортеці Унгвар відступив князь 
Лаборець,  який,  за  твердженням  угорського  літо‐
пису «Геста Гунгарорум», був підлеглим болгарсь‐
кого хана Салана. Угорські війська наздогнали Ла‐
борця  у Східній Словаччині  і,  за  переказами,  стра‐
тили його на березі річки Свіржави, яка з того часу 
стала називатись річкою Лаборець. У народній па‐
м’яті  легендарний  князь  назавжди  залишився  ве‐
ликим  князем.  «А  князь  Лаборець    наш  славний 
борець...» – говориться в історичній баладі, записа‐
ній  у  1948  році  на  Тячівщині.  На  його  похованні 
«30 попів відслужило, 30 дяків відспівало», що свід‐
чить про глибоку шану до героя.  

Цій  героїчній  темі  присвятили повісті  словаць‐
кий письменник Богуслав Носак‐Незабудов, Анато‐
лій Кралицький, Василь Пачовський, Василь Ґрен‐
джа‐Донський, Марійка Підгірянка, Ірина Невицька 
та ін. У 1971 році вийшов історичний роман Петра 
Угляренка «Князь Лаборець».  

Роботу над історичною драмою «Князь Лаборець» 
А.  Волошин  розпочав  у  1942  році.  Саме  перший  ва‐
ріант драматичного твору й увійшов у видання тво‐
рів Волошина. Хоча пізніше автор ще багато працю‐
вав над «Князем Лаборцем». Про завершення над ос‐
таточним  варіантом  він  сповіщав  у  листі  до  Львів‐
ського  інституту  народної  творчості  від  6  березня 
1944 року [24: 430‐431]. 

Кожний з  історичних творів, присвячений князю 
Лаборцю,  має  свої  особливості,  продиктовані  часом 
написання та джерелами, якими користувалися авто‐
ри. Привертає увагу жива, цікава, образна  історична 
розповідь Анатолія Кралицького,  який  зумів  у  ціка‐
вій художній формі передати історичні та легендарні 
події кінця ІХ століття. Повість Б. Носака‐Незабудова 
за  поетичністю,  розлогістю  описів  скорше  нагадує 
«Слово о полку Ігоревім», де кожен епізод є метафо‐
ричним описом тієї чи іншої події. Героїчно опоетизо‐
ваний князь і в поемах Василя Ґренджі‐Донського та 
Василя Пачовського. Своєрідне, певно жіноче, тракту‐
вання образу національного героя у творах Марійки 
Підгірянки  та  Ірини Невицької:  Лаборець   мудрий 
керівник,  відданий  до  останнього  подиху  справі  за‐
хисту батьківщини, справжній вождь русичів, турбот‐
ливий батько. 

Щодо драми Августина Волошина, то вже з пер‐
ших рядків вона свідчить про те, що автор вирішив 
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подивитися на події з абсолютно нової точки зору, 
підкреслити  ту  грань  легендарних  часів,  яка  в 
попередніх  творах  або  не  згадується  зовсім,  або 
згадується буквально одним рядком. Саме дійство 
за  задумом  Августина  Волошина  починається  хо‐
ровою піснею «Буди  ім’я Господнє».  І це не випад‐
ковість: тема християнства є тут не просто супро‐
відною до історичних подій – підготовки до війни і 
самої боротьби. Тема християнства тут висунута на 
перший  план.  За  версією  автора  історичні  події 
подаються не як боротьба слов’ян з нападниками, а 
як  протистояння  християнської  і  поганської мора‐
лей. Князь Лаборець відразу після богослужіння веде 
розмову  з  о.  Василієм  –  персонажем,  якого  не  зу‐
стрінеш  у  жодного  з  авторів‐попередників.  Мало 
того,  для  Лаборця  дуже  важливою  є  не  стільки 
збройна  підготовка  до  протистояння нападникам, 
скільки моральна,  релігійна  стійкість  християнсь‐
кого люду проти невірників.  «Оборона нашого на‐
роду  вимагає  від  нас,  щоб  ми  чим  скорше  могли 
розносити між  народом  християнську  культуру,  й 
тому я беру за свій особистий обов’язок здійснити 
план, щоб нам поміг Бог відбити напади половців» 
[24: 317]. Коли б християнська віра, на думку князя 
Лаборця, поширилася серед усіх людей, було б легше 
обороняти свою країну. «Вони б понесли християнсь‐
ку  освіту  й  до  куманів,  половців,  відучили  би  їх  від 
дикого  мандрування,  й  ми  зосталися  б  без  старої 
погрози цих войовничих диких народів» [24: 357]. 

Приналежність  до  або  віддаленість  від  хрис‐
тиянства  для  автора  є  тим моральним  вододілом, 
який різнить персонажів кардинально. Син воєво‐
ди,  стрілець  Данило,  який  нехтує  церковними  об‐
рядами,  виявляється  згодом  тим  зрадником,  який 
разом  з  матір’ю  (яка  ще  не  прийняла  християн‐
ства) допомагає половцям (мадярам) проникнути в 
Ужгородський замок. 

Цей  поділ  стосується  не  лише  людей  у  таборі 
Лаборця,  а й  серед ворогів. Автор намагається по‐
казати  співчуття  до  тих  половців  і  київських  ру‐
синів, які вже прийняли християнство. Саме з ними 
значною мірою пов’язується надія на перемогу. За 
словами воєводи Петра, «половців легше перемог‐
ти  хрестом  і  плугом  (тобто  привчити  до  осілого 
життя), як шаблею і стрілами...». Свідчення про те, 
що  багато  половців  вже  прийняли  християнство, 
додають князеві оптимізму.  

Можливо,  саме  тому  найбільш  драматичний  мо‐
мент – смерть князя Лаборця  звучить досить оп‐
тимістично. Перед смертю він попереджає кочівни‐
ків:  «Як пропали  гунни,  так  пропаде й  ваш народ, 
коли не прийме краще життя народів Європи. Ска‐
жіть вашому вождеві, що загине ваш нарід, коли не 
станеться  християнським.»  А  вже  над  убитим  Ла‐
борцем, коли  інші не бачать, один з половців про‐
мовляє «Отче наш...»  [24: 370]. Тобто, автор ствер‐
джує:  князь  Лаборець  здобуває  моральну  й  істо‐
ричну перемогу. Сама по собі  ідея звучить свіжо й 
несподівано, порівняно з попередніми  інтерпрета‐
ціями легендарних подій.  

Однак  тільки  наявність  ідеї  не  є  достатньою, 
щоб  твір  був  цікавим, щоб  сприймався  читачем,  а 
згодом і глядачем. На жаль, приналежність до хри‐
стиянства  або  до  поганства  виявляється  єдиною 
рисою,  яка  відрізняє  персонажів.  Жодних  реплік, 
жодних діалогів не вдається знайти у п’єсі, які б ха‐
рактеризували індивідуальні риси героїв. Їх поведін‐
ка,  їх реакція на ті чи інші події виглядають непере‐
конливими і поверховими. Наприклад, малоперекон‐
ливою є втеча дочки князя Лаборця Віри, яка закоха‐
лася у Данила. У всіх сценах вона покірна своїм бать‐
кам,  її  заперечення м’які  й шанобливі. Проте  в  очах 
батьків  це    непокора.  Та  й  зрештою  всі  персонажі 
розмовляють однаковою  трафаретною  мовою, ні‐
би один і той самий.  

Показовим є лист за підписом керівника кабінету 
театрального  мистецтва  Львівського  інституту  на‐
родної творчості Й. Горняткевича та директора інсти‐
туту о. Сапруна, які толерантно й шанобливо оцінили 
п’єсу,  хоч  і  досить  критично  висловили  свої  думки  у 
листі до автора: «Високоповажний Отче Доктор! 

Розуміємо  мотиви,  що  спонукали  Вас  написати 
п’єсу  “Князь  Лаборець”,  і  залежить  нам  на  вико‐
ристанні її на сцені... Для скріплення її виховного зна‐
чення треба в ній поробити деякі зміни і поправки. 

Сама  історична  тема  накладає  обов’язки:  прав‐
диво  відтворити  оточення  того  часу.  Отже,  спосіб 
думання персонажів, їхня мова, їхні вчинки, стосун‐
ки  між  собою  повинні  бути  такі,  як  були  тоді.  В 
противному  разі  викличуть  недовір’я  у  глядача,  а 
то й уб’ють ідею п’єси... 

Акція  п’єси незвичайно повільна,  часто...  відчу‐
вається брак сценічного нерву... До того ще причи‐
няються  довгі  діалоги  чи  промови  зовсім  ста‐
тичного,  суто  інформативного  характеру...  В  п’єсі 
“Князь Лаборець” треба обмежитися щодо реплік і 
вчинків, які конечні для акції, характеристики пер‐
сонажів чи вияснення теми й ідеї п’єси... 

Велику  втрату  для  п’єси  приносить  непотрібне 
повторювання вже відомих фактів,  як це,  приміром, 
діється зі смертю князя Лаборця. Його смерть глядачі 
самі бачили  й відповідні висновки з неї самі пороб‐
лять, а переповідання і то ще два рази про бачену вже 
смерть є дуже шкідливе. Все, що говориться й діється, 
на сцені мусить бути синтезою виключно конечного і 
в ніякому разі не може нудити глядача.  

Крім того, все, що діється на сцені, мусить бути 
зрозуміле й оправдане. Приміром:  говорять всі ді‐
йові  особи,  що  Данило  є  поганою  людиною.  Але, 
дивлячись на сцені на Данила, ми цього не бачимо, 
й тому наша симпатія відвертається від князя Лабор‐
ця на бік Данила, якого уважаємо за “несправедливу 
жертву впертого князя Лаборця”. Так може подумати 
пересічний  глядач  через  надто  слабе  умотивування 
вчинків і неясність поодиноких характерів. Самі пер‐
сонажі не мають у собі нічого індивідуального, а по‐
ступають і говорять на одну манеру. 

Через одностороннє вмотивування не видно пов‐
ної загрози наїзду половців, які в п’єсі виглядають ла‐
гідні й не надто небезпечні та дуже легкі до денаціо‐
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налізації. І тоді стає незрозумілим страх князів перед 
їхнім нападом. 

Усі слова, вчинки, ситуації на сцені мусять бути 
умотивовані.  Коли  якийсь  персонаж  заходить  на 
сцену, то не тому, що так потрібно авторові, а тіль‐
ки  тому,  що  природний  біг  самого  життя  казав 
йому на сцені опинитися, зійти з неї, чи то так або 
інакше  заховатися  на  ній.  Життя  на  сцені  мусить 
котитися  природно,  не  надумано,  без  патосу  й 
штучності. Глядач не має часу застановлятися над 
неясностями  під  час  дії  на  сцені.  Тому  являється 
конечним подати йому все в ясній, зрозумілій, при‐
родний і доступній для нього формі, користуючися 
мистецькими засобами, без вбивання йому в голо‐
ву  поглядів  чи  ідей.  Відповідні  висновки  глядач 
зробить  по  виставі  на  підставі  вчинків,  а  не  слів 
змальованих осіб. 

Маємо враження, що п’єсу “Князь Лаборець” бу‐
ло  би  легше  виставити  гуртом,  якщо  би  в  ній  ви‐
ступало менше осіб. 

Ми поділилися  з Вами,  о. Президенте,  погляда‐
ми,  які  часто не  відносяться  безпосередньо до  ва‐
шої п’єси “Князь Лаборець”, але які може придаду‐
ться Вам при праці над іншими п’єсами, бо віримо, 
що Ви не обмежитеся до цеї одної п’єси. 

Очікуємо  ласкавої  вістки  від  о.  Президента  та 
долучаємо вислови глибокої пошани. 

Керівник  кабінету  театр.  мистецтва  Й.  О.  Гор‐
няткевич. 

Директор  інституту  народної  творчості  о.  Сап‐
рун» [24: 430‐431]. 

Ми  подали  цього  листа,  а  по  суті    фахову  ре‐
цензію, майже в повному обсязі, оскільки більшість 
зауважень (щодо мовних особливостей, затягуван‐
ня дії, розлогих моралізаторських монологів і т. д.) 
можна  віднести  до  ще  однієї  п’єси  Августина  Во‐
лошина на історичну тему «Фабіола». 

Ще в 1913 році А. Волошин написав повість «Фа‐
біола»  –  переказ  оповідання  англійського  пись‐
менника  Николая  Віземана.  Книжка  планувалася 
для  народного  читання  і  користувалася  великою 
популярністю.  Свого  часу  вона  була  навіть  інсце‐
нізована [24: 428]. 

У  1942  році  А.  Волошин  переробив  повість  на 
п’єсу про переслідування ранніх  християн,  їх  страж‐
дання за віру. Події відбуваються за часів раннього 
християнства в Римі, коли ще ця релігія не набула 
широкого  розвитку.  Перед  читачем  постає  життя 
тодішніх  християн,  вірників  пригноблюють,  пере‐
слідують,  позбавляють  будь‐яких  прав,  катують, 
убивають. Звичайно, це за задумом, залишає по со‐
бі важке, гнітюче враження. Водночас дивує байду‐
жість людей до проблем християнства, ненависть до 
людей цієї віри. Мабуть, саме це хотів передати А. Во‐
лошин у «Фабіолі» – показати, наскільки людина мо‐
же бути жорстокою, якщо в неї відсутні певні мораль‐
ні й духовні принципи. У п’єсі протистоять дві сили – 
гуманне  християнство  і  варварське  язичництво. 
Останнє перемагає, але тільки фізично, тому що мо‐
рально  християни  були  вищими  за  своїх  ворогів. 

Вони вірили, що смерть – це початок нового життя, і 
тому  навіть  не  чинили  опору.  Давньогрецький 
письменник Лукіан про ранніх християн писав: «Ад‐
же  ці  нещасні  уявили  собі,  що  вони  стануть 
безсмертними  і  житимуть  вічно...».  Головна  героїня 
Фабіола  належить  до  тих  людей,  які  ще  не  визна‐
чилися щодо своїх життєвих і моральних принципів. 
Спочатку вона описана суворою аристократкою, яка 
не терпить непослуху та спротиву і ставиться до ра‐
бів  зверхньо. Навіть  не  думає підносити  їх  до  свого 
рівня,  як  це  робить  молодша  сестра.  Але  після 
тривалих розмов з християнами, після смерті Агати, а 
також  після  катувань  коханого  (відомого  в  історії 
християнства  воєначальника  Севастіяна)  вона  ро‐
зуміє, що всі ці жертви не є даремними.  

Як  бачимо,  останні  дві  п’єси написані  після  бе‐
резневих  подій  в  Карпатській  Україні  1939  року. 
Обидві вони є героїко‐трагічними за суттю  муж‐
ньо  гине  князь Лаборець  у  боротьбі  з  половцями, 
жертвенна смерть Аґати і Сири за християнську ві‐
ру.  Без  сумніву,  це    явна  проекцією  на  поразку 
карпатоукраїнської держави, з врахуванням як до‐
свіду боротьби, так і досвіду втрат. Але це  і показ 
величі  трагедії,  свідомої  жертви  во  ім’я  Господнє  і 
рідного народу. Це  творення переможеного, про‐
те  оптимістично‐надалі‐оспіваного  позитивного  ге‐
роя,  який без вагань віддає найдорожче великому 
чину, бо ж знає, що «вмерла благородна душа для 
вічного  життя.  Вже  досягла  бажаного  нею  світла, 
покою  і  щастя...»  [24:  341].  Тож  хоч  драматичні 
твори  А.  Волошина  хибують  дидактизмом,  затяж‐
ним сюжетом й художньо слабкі для сценічної по‐
становки,  історико‐літературне  значення  їх  неза‐
перечне. І, зрозуміло, саме в ньому і є їх цінність. 

Найбільш  вдалим  твором  на  релігійну  тему, 
мабуть,  можна  назвати  невеличку  дитячу  п’єсу 
«Вечір  святого  отця  Миколая»,  де  автор  обіграв 
ситуацію зі злодієм, якого маленька дівчина прий‐
няла  за  святого  Миколая,  що  приводить  врешті 
героя до морального вдосконалення і каяття. Неве‐
ликий обсяг,  оригінальний конфлікт,  а  відповідно 
 жвавий сюжет, колоритність образів роблять п’є‐
су цікавою і легкою у сприйнятті й постановці. 

Висновки.  Безперечно,  рівень  літературного  та‐
ланту  завжди  визначається  за  кращими  творами 
письменника.  У  розмові  про  Волошина‐драматурга 
таким твором є п’єса «Маруся Верховинка», в якій він 
майстерно  відобразив  життя  закарпатського  села, 
сільської  інтелігенції.  Інші  його  драматичні  твори  є 
рефлексією  на  час:  написані  зі  злоби  і  на  потребу 
доби, щоб задовільнити естетичні потреби закарпат‐
ського читача (глядача), щоб виховати його у відда‐
ності батьківщині, у бажанні служити во ім’я її і Бога, 
щоб помогти рідному народу самоствердитися, само‐
удосконалитися,  самоусвідомитися,  бо  ж  до  цього 
кликав його обов’язок  і  переконання.  Зробив він це 
цікаво,  талановито,  актуально.  Нема  сумніву,  що  до 
літературної творчості Волошина наші сучасники ще 
повернуться. Кращі його твори повинні зайняти до‐
стойне місце в історії закарпатської літератури. 
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Малець О. О., Малець Н. Б. Культурноосвітня діяль
ність Яцка Остапчука на Закарпатті у 2030х рр. ХХ ст. 
Культурно‐освітня  діяльність  Яцка Остапчука  –  відомого 
українського діяча кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., – ці‐
кава для науковців і громадських кіл тим, що вона яскраво 
віддзеркалює  переплетіння  соціальних  і  національних 
аспектів  українського  руху  в  зазначений  період.  Вона 
припала  саме  на  час  політизації  українського  національ‐
ного руху в Галичині, Першої світової війни та Української 
революції  1917–1921 рр.,  міжвоєнний  період  перебування 
Закарпаття у складі Чехословаччини. 

Я. Остапчук  впливав  на  процес  формування  світо‐
глядних орієнтацій українців Галичини і Закарпаття, за‐
хищав  національні  і  соціально‐культурні  права  україн‐
ців,  обстоював  ідеї  державності  і  соборності  України.  У 
своїй діяльності він зосереджувався на розв'язанні важ‐
ливих  суспільних  проблем  –  формування  національної 
самосвідомості,  захист  національних  інтересів,  створен‐
ня інституцій громадянського суспільства, які й сьогодні 
залишаються надзвичайно актуальними.  

Ключові слова: культура, освіта, світогляд, просвіта, 
самосвідомість, державність, суспільство, 
парламентаризм, нація, політика.  
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Малец А.  Е, Малец Н.  Б.  Культурнопросветитель
ская деятельность Яцка Остапчука в 2030х гг. ХХ ве
ка. Культурно‐просветительская деятельность Яцка Ос‐
тапчука – известного украинского политика конца XIX – 
первой  половины  двадцатого  века,  представляет  инте‐
рес  для  ученых и  общественных  кругов,  ярко  отражает 
взаимосвязь между  социальными и национальными  ас‐
пектами движения в указанный период. Он был в центре 
политического  украинского национального движения в 
Галичине, Первой мировой войне и Украинской револю‐
ции 1917‐1921 гг, в межвоенный период пребывания За‐
карпатья в состав Чехословакии.  

Я.  Остапчук  повлиял  на  процесс  формирования  на‐
ционально‐культурной  ориентации  украинцев  Галичи‐
ны и Закарпатья,  защищал национальные и  социально‐
культурные права украинцев, пропагандировал идею го‐
сударственности  и  унификации  Украины.  В  своей  дея‐
тельности  он  влиял  на  решения  важных  социальных 
проблем  –  формирование  национальной  идентичности, 
защиты национальных интересов,  создание институтов 
гражданского общества. 

Ключевые  слова:  Культура,  образование,  мировоз‐
зрение,  образование,  самосознание,  государственность, 
общество, парламентаризм, нация, политика. 

 
Malets O. O., Malets N. B. Cultural and educational ac

tivity of Yatsko Ostapchuk  in Transcarpathia  in  the 20
30s of  the ХХ century. Cultural  and educational  activity of 
Yatsko Ostapchuk, a well‐known Ukrainian figure at the end 
of the 19th and the first half of the 20th century is interesting 
to  the  scholars  and  public  circles  because  it  clearly  reflects 
the  interweaving  of  social  and  national  aspects  of  the  Uk‐
rainian movement during the specified period. It came at the 
time of the politicization of the Ukrainian national movement 
in Galicia, the First World War and the Ukrainian Revolution 
of  1917‐1921,  the  interwar  period  of  Transcarpathia  being 
part of Czechoslovakia. Yatsko Ostapchuk influenced the for‐
mation of ideological orientations of the Ukrainians of Galicia 
and Transcarpathia, defended the national and socio‐cultural 
rights of Ukrainians, advocated the idea of statehood and the 
unity of Ukraine. In his activity, he focused on solving impor‐
tant  social  problems  ‐  the  formation  of  national  conscious‐
ness, the protection of national interests, the creation of civil 
society institutions, which today remain extremely relevant.  

Key  words:  culture,  education,  worldview,  education, 
self‐consciousness,  statehood,  society,  parliamentarism, 
nation, politics. 

 
Постановка  проблеми.  За  роки  утвердження 

української державності наприкінці ХХ – на почат‐
ку  ХХІ  ст.  розширено  тематику  досліджень,  істо‐
рична  біографістика  стала  важливим  напрямком 
української  історичної  науки.  У  переважній  біль‐
шості  наукових  праць  такого  характеру  розкрито 
творчу  спадщину  науковців,  політиків,  громадсь‐
ких  діячів,  які  своєю  діяльністю  сприяли  утвер‐
дженню національної ідеї.  

Культурно‐освітня діяльність Яцка Остапчука – 
відомого українського діяча кінця ХІХ – першої по‐
ловини ХХ ст., – цікава для науковців і громадських 
кіл тим, що вона яскраво віддзеркалює переплетін‐
ня соціальних  і національних аспектів українсько‐
го руху в зазначений період. Вона припала саме на 
час політизації  українського національного руху в 
Галичині, Першої світової війни та Української ре‐
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волюції 1917–1921 рр., міжвоєнний період перебу‐
вання Закарпаття у складі Чехословаччини. 

Я. Остапчук впливав на процес формування сві‐
тоглядних  орієнтацій  українців  Галичини  і  Закар‐
паття, захищав національні  і соціально‐економічні 
права  українців,  обстоював  ідеї  державності  і  со‐
борності України. У своїй діяльності він зосереджу‐
вався на розв'язанні важливих суспільних проблем 
– формування національної самосвідомості, захист 
національних  інтересів,  створення  інституцій  гро‐
мадянського  суспільства,  які  й  сьогодні  залиша‐
ються надзвичайно актуальними. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій. 
Важливим джерелом для написання нашої статті є 
спогади  Я. Остапчука  «Подих  з  недавньої  буваль‐
щини». У радянську добу дослідники частково роз‐
робляли  проблеми  соціалістичного  культурно‐ос‐
вітнього руху на  західноукраїнських  землях,  але  у 
відповідності  до  канонів  пануючої  ідеології  [17]. 
Серед них варто виділити наукові праці М. Кравця, 
в яких згадується позиція Я. Остапчука в контексті 
діяльності РУРП і УСДП наприкінці XIX – на початку 
XX ст. [11]. 

Значний внесок у дослідження проблеми зроби‐
ли українські історики в діаспорі. Джон‐Пол Химка 
у наукових працях «Український соціалізм у Гали‐
чині (до розколу в радикальній партії 1899)» (1979) 
[27],  «Зародження  польської  соціал‐демократії  та 
українського радикалізму в Галичині (1860–1890)» 
(2002) охарактеризував процес зародження україн‐
ського  соціал‐демократичного  та  культурно‐освіт‐
нього руху і роль Я. Остапчука в ньому[26]. П. Стер‐
чо  у  монографії  «Карпато‐Українська  держава.  До 
історії визвольної боротьби карпатських українців 
у 1919‐1939 рр.» (Львів, 1994) охарактеризував роль 
Я. Остапчука  у формуванні  українських  інституцій 
на  Закарпатті,  зокрема  детально  висвітлив  його 
участь  у  створенні  товариства  «Просвіта»  в  Ужго‐
роді (1920) [25]. 

У монографії «Формування національної самосві‐
домості: Підкарпатська Русь  (1848‐1948)»  (Ужгород, 
1994)  П. Магочій  у  додатках  подав  81  біографію 
найвидатніших  національних  діячів  Підкарпатської 
Русі, що брали активну участь у громадському житті 
після  1918 р.  Відповідно  до  розроблених  автором 
питань  анкети,  Я. Остапчука  названо  землевласни‐
ком, українофілом з прочехословацькою політичною 
орієнтацією.  Говорячи  про  його  діяльність,  автор 
об’єктивно зазначив, що Я. Остапчук у 1920 р. органі‐
зував  Соціал‐демократичну  партію  Підкарпатської 
Русі  і був  її діяльним членом; до 1938 р. працював у 
Товаристві  «Просвіта»,  був  заступником  голови;  не 
відіграв  ролі  в  автономному  уряді,  після  приходу 
угорців емігрував у Чехію [13]. 

Після відновлення незалежності України у 1991 р. 
посилилась  увага  вітчизняних  науковців  до  проб‐
лем суспільно‐політичного та культурно‐освітньо‐
го руху на західноукраїнських землях першої поло‐
вини  XX ст.  та  його  лідерів.  Зокрема, М. Кугутяк  у 
статті «Радикальна партія в Східній Галичині» (1990), 
розглядаючи процес зародження й розвитку ради‐
кального руху у краї, виділив когорту талановитих 

організаторів,  яких  радикали  висунули  з  народу 
[12].  У  статті  «Молоді  радикали  в  суспільно‐полі‐
тичному житті Галичини» (1991) Я. Грицак проана‐
лізував  утворення  нової  структури  українського 
політичного життя в краї наприкінці XIX ст. [6]. 

У численних працях, присвячених парламентсь‐
кій традиції галицьких українців у другій половині 
XIX  –  на  початку  XX ст.,  О. Аркуша  показала,  що  в 
умовах  перетворення  мас  населення  із  середньо‐
вічних підданих у громадян нового часу парламен‐
таризм  дозволяв  відчути  себе  співучасником  сис‐
теми влади, привчав людей до відповідальності за 
свої дії у політиці, підштовхував суспільство до струк‐
туризації  на  підставі  нових  груп  інтересів,  при‐
скорював формування національної свідомості [4].  

На  сьогодні  відсутні  комплексні  дослідження, 
присвячені ролі та місцю Я. Остапчука в суспільно‐
політичному та культурно‐освітньому житті Украї‐
ни.  У  наявній  науковій  літературі  достатньо  упу‐
щень, перекручень,  суперечностей,  заідеологізова‐
ності.  

Мета. Дослідження ролі Я. Остапчука в культур‐
но‐освітньому  та  громадсько‐політичному  житті 
на Закарпатті  у  20‐30‐х рр.  ХХ  ст. Для цього необ‐
хідно дослідити особливості формування світогля‐
ду  та  перші  політичні  кроки  в  Русько‐Українській 
радикальній партії та соціал‐демократичній партії 
Підкарпатської Русі та їх роль у національно‐куль‐
турному відродженні Закарпаття у складі Чехосло‐
ваччини. 

 Вперше думка про долю Закарпаття виринула у 
Я. Остапчука під час його парламентської діяльно‐
сті, коли він відгукнувся у 1907 р. на просьби селян 
с.  Бічке  біля  Будапешту  про  зловживання  графів 
Межерціхів  на  жнивах.  Повертаючись  з  подорожі, 
Я. Остапчук зустрівся  із  закарпатськими селянами 
на вокзалі Будапешту. Після зустрічі йому пригада‐
лася прочитана ним розповідь про зустріч М. Дра‐
гоманова із селянами Сваляви у 1870‐х рр. Тоді він 
писав, що «було б чудо, коли б це наше плем'я зали‐
шилося  довше жити.  Воно  гине,  і,  мабуть,  загине» 
[17:400].  Тоді  Я.  Остапчук  мріяв:  «…розбудити  б 
тільки в них  самосвідомість,  дати крихітку  світла, 
влити надію в їхні серця. От коли б небеса післали 
цим  людям  якого  щирого  і  завзятого  провідника, 
то вони напевно зірвалися б на рівні ноги і пішли б 
за  ним  до  світла,  до  нового  життя...»  [18:467].  Ці 
думки переслідували його аж до 1912 р. – переїзду 
на Закарпаття. 

Наприкінці червня 1914 р. Я. Остапчук, випадко‐
во зустрівшись з І. Франком на вулиці Зиблікевича 
у Львові), ніби прозвітував за перші два роки жит‐
тя  в  Закарпатті:  «Малу роботу  дасться  робити,  і  я 
таки вже щось роблю. Люди приходять до мене, і я 
читаю  їм дещо такого, що  їх  і  цікавить  і  розважає 
як малих дітей. Ніхто не перешкоджає нам. Але, ве‐
лика,  масова  робота  –  інша  справа.  До  неї  мадяри 
мабуть  поставились  би  вороже.  Зрештою  я  мушу 
чекати, поки не дістану місцевого громадянства, бо 
мадяри могли б мене викинути» [9:54]. 

Коли у грудні 1918 р., за участю галицьких соці‐
ал‐демократів  (Р.  Яросевич,  О.  Безпалко,  В.  Усти‐
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янович та  ін.) була створена легальна, опозиційна 
до уряду ЗУНР, організація ‐ Селянсько‐робітничий 
союз (СРС), то Я. Остапчук підтримав його програм‐
ні цілі – перетворити капітало‐бюрократичний лад 
на  соціалістичний,  знищити  станові  привілеї,  на‐
ціональний  і  релігійний  гніт,  економічну  експлу‐
атації [7:77]. 

На  з'їзді  30‐31  березня  1919  р.  в  Станиславові 
виступив  з  доповіддю  про  земельне  питання,  яка 
викликала особливий інтерес у делегатів з'їзду [10: 
31].  Його  вирішення  він  пропонував  здійснити  за 
зразком земельної реформи Директорії. Проте від‐
стоював державницькі позиції, заявляючи: «Перше 
збудувати хату, а потім братись до соціалізму» [29]. 

Я.  Остапчук  підтримав  резолюцію  закарпатсь‐
ких  українців  в  Станиславові  29  квітня‐1  травня 
про з’єднання всіх українських земель «в одну дер‐
жаву в формі Народної Республіки». З'їзд закликав 
українців  Наддніпрянщини,  Галичини  і  Буковини 
до допомоги у боротьбі з окупантами [16:49]. 

На думку Я. Остапчука, «угорські українці не да‐
ли себе цілком вбити і мимо немилосердного гніту 
зберігали  свій  народний  характер,  мову,  звичаї,  так 
як Українці з другого боку Карпат. Угорські Українці 
творять найбільш занедбану галузь українського на‐
роду. Люд стоїть соціяльно тут низько, а морально й 
матеріяльно так бідний, як ніде більше. Донедавна не 
мав ніяких своїх правних заступників і тому на кож‐
дому кроці його нищено й гноблено» [19: 120]. 

Згадував  Я.  Остапчук  М.  Драгоманова,  який  у 
1880‐х pp. проживав у Закарпатті серед «угорських 
українців» і «бачив їх нужду на свої власні очі». Все‐
ляло  оптимізм  лише  те,  що  «угорські  українці 
вповні  заховали,  це  їх  мова  й  народні  пісні»  [19: 
121]. Він вважав, що для українців краю після Пер‐
шої світової війни і розпаду Австро‐Угорської імпе‐
рії настали кращі часи. 

Роздумуючи  над  тим,  «до  кого  звертатися  і  як 
устроїти свої державу та народне життя», Я. Остап‐
чук відкидав москвофільську орієнтацію, називав її 
реакційною. Він був переконаний, що цей люд (за‐
карпатські українці)  скоро пробудиться  і  у  своєму 
нутрі стане тим, чим був досі. Плекатиме свою на‐
родню мову, як  і його брати за Карпатами  і в  сьо‐
годнішній  великій  добі  соціяльних  потрясінь  за‐
йме належне йому місце в сім'ї народів» [19: 120]. 

Після розпаду Австро‐Угорщини Я. Остапчук по‐
ринув у громадсько‐політичне життя краю. Майже 
одночасно утворилися Головна Народна Руська Ра‐
да в Ужгороді і Народна Руська Рада в Пряшеві. На 
перших порах Ужгородська Народна руська рада не 
мала чіткої програми, хотіла залишитися в рамках 
Угорської держави і добиватися від неї дозволу на 
навчання в народних школах рідною мовою  і цер‐
ковної автономії. 

Я.  Остапчук  був  на  боці  Пряшівської  народної 
руської  ради,  яку  очолював  о.  Омелян  Невіцький. 
Ця рада була активнішою, мала прогресивнішу про‐
граму,  виступала  за  злуку  з  Україною,  «як  тільки 
настане  там  порядок,  або  з  чеською  республікою 
якщо там скорше запанує лад» [19: 122]. Ентузіазм 
керівника  ради підтримали  селяни,  які  розпочали 

активну просвітньо‐культурну та економічну робо‐
ту. Майже  у  всіх  селах  утворилися  відділи  Народ‐
ньо‐руської ради. Однак ця праця припинилася піс‐
ля вступу чеських військ на територію Закарпаття. 

З  обуренням  Я.  Остапчук  сприйняв  утворення 
«Карпато‐руської народної ради» з програмою мос‐
ковських  чорносотенців  та  вихід  російською  мо‐
вою «Голоса русского народа». Ця рада проголошу‐
вала культурну і мовну єдність Підкарпатської Русі 
з  Росією,  не  питаючи  думки  мешканців  краю.  Він 
не сприймав роботи москвофілів, до яких негатив‐
но ставилися місцеві селяни. 

В особі малих сільських господарів і безземель‐
ного  сільського  пролетаріату  Я.  Остапчук  вбачав 
опору новоствореної СДППР. Він проаналізував, що 
«багато землі і, що найважніще, найбільше урожай‐
ної  є  в  руках  багатирів,  чужинецьких  поміщиків, 
священиків  і  ріжних спекулянтів,  дві  третини всіх 
лісів і пасовиськ є в руках поміщиків; селяни мають 
тільки гіршу третину. Право ловів належало до по‐
міщиків  і мужикам не вільно було відстрілювати  і 
відганяти шкідну звірину, що нищила овочі їх важ‐
кої  праці»  [19:  122].  До  важкого  соціально‐еконо‐
мічного становища селян він додавав той факт, що 
під час Першої світової війни «ціла майже угорська 
Україна була знищена  і спустошена. Винагородже‐
но  тільки  поміщиків,  священиків  і  урядників.  Му‐
жицький люд, що найбільше витерпів, не дістав ні‐
чого» [19: 122]. 

 За  умов,  коли  на  політичній  карті  Підкарпат‐
ської Русі почали з'являтися нові політичні партії, 
Я. Остапчук виступив з ініціативою створення соці‐
ал‐демократичні партії на нараді 16 травня 1920 р. 
Тоді ж було обрано і партійне керівництво в тако‐
му складі: Я. Остапчук, Є, Пуза, С. Клочурак, В. Шуба, 
В. Климпуш, І. Товтин, І. Михалко та І. Чулак [20: 27]. 

В організаційному плані соціал‐демократи краю 
були  зв'язані  з  Чехословаччиною  соціал‐демокра‐
тичною партією, а в своїй діяльності спиралися на 
основні принципи II Інтернаціоналу. Вони виступа‐
ли проти насильницьких методів досягнення мети, 
за  здійснення  всіх  перетворень  мирним  парла‐
ментським шляхом. Соціал‐демократи підтримува‐
ли найтісніші зв'язки з селянством Підкарпатської 
Русі,  виступали  виразником  його  інтересів  та  ви‐
мог.  Загалом  це  була  реформістська,  парламент‐
ська партія. Офіційним друкованим органом партії 
спочатку була газета «Народ», а згодом – «Вперед» 
на руській та «Еlоге» на угорській мові [21: 36]. 

У  національному  питанні  соціал‐демократи  за‐
вжди  стверджували  ідею  єдності між  українським 
народом  та  русинами.  Газета  «Вперед»  з  перших 
днів виходу друкувалася найбільш наближеною до 
літературної  українською  мовою,  а  згодом  одна  з 
перших  в  краї  перейшла на  український фонетич‐
ний правопис. 

Я. Остапчук розумів складність політичної ситу‐
ації  в  Підкарпатській  Русі.  Лідери  Чехословацької 
держави,  хоча  обіцяли  надати  автономію,  право 
розпоряджатися всіма ресурсами, але не поспішали 
з  введенням  її  в  дію,  перетворюючи  економіку 
краю  в  джерело  сировини  для  держави  й  вигідні 
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ринки  збуту.  Перші  роки  панування  чеських  уря‐
довців показали, що хоч позитивні зміни на краще 
відбувалися,  але  багато  проблем  залишалися  не 
розв'язаними – це питання про встановлення дер‐
жавного  контролю  над  найважливішими  видами 
виробництва,  соціальне становище робітників, не‐
розв'язаність аграрного питання, надання політич‐
них  прав  і  т.  д.  [5:  70].  Напруженню  політичного 
становища сприяли низький рівень заробітної пла‐
ти,  високі  податки,  безземелля  і  малоземелля.  Як 
вище  зазначалося,  лідери  соціал‐демократичної 
партії Підкарпатської Русі Я. Остапчук, Є. Пуза, С. Кло‐
чурак  тісно  співпрацювали  з  соціал‐демократич‐
ною партією Чехословаччини.  

Напруження  політичної  ситуації  позначилося 
на святкуваннях Першого травня. Соціал‐демокра‐
ти Підкарпатської  Русі  брали  участь  у  проведенні 
мітингів, демонстрацій, урочистих зборів, а подеку‐
ди й страйків. їхні вимоги мали не тільки економіч‐
ний, але й політичний характер. Я. Остапчука та ін‐
ших  соціал‐демократів  обурювало  те,  що  на  дер‐
жавні посади уряд призначав переважно чехів,  єв‐
реїв, емігрантів, а ігнорував місцеву інтелігенцію. 

Ще одним джерелом напруження ситуації в краї 
стало призначення Г.Жатковича, уродженця Закар‐
паття, юриста за професією, який проживав в емі‐
грації в США, на посаду губернатора. Сам Г. Жатко‐
вич,  будучи  в  США,  чимало  працював  серед  емі‐
грантів‐русинів,  доводив  доцільність  включення 
Закарпаття  до  складу  Чехословаччини.  Соціал‐
демократична партія Підкарпатської Русі на чолі з 
Я.  Остапчуком  підтримувала  це  призначення  [2, 
арк.  176].  Таку  ж  позицію  займали  Центральна 
Руська  національна  рада  на  чолі  з  А.  Волошиним, 
Русинська національно‐соціалістична партія на чо‐
лі  з  М.  Бращайком.  Однак  всі  інші  політичні  сили 
краю дане призначення не підтримували. 

Основу  СДППР  складали  робітники  різних  на‐
ціональностей. Протягом 1920‐х років соціал‐демо‐
крати зміцнювалися організаційно, їх лідери Я. Ос‐
тапчук, Є. Пуза, Я. Нечас набували досвіду роботи в 
складних політичних умовах . 

Я.  Остапчук  та  під  його  впливом  соціал‐демо‐
кратичні осередки чимало уваги приділяли прове‐
денню культурно‐освітньої  роботи  серед населен‐
ня  краю,  виступали  прихильниками  української 
мови і підтримували товариство «Просвіта» в його 
роботі. Одним із основних опонентів Я. Остапчука і 
соціал‐демократичної  партії  Підкарпатської  Русі 
була  Карпато‐руська  трудова  партія  на  чолі  з  ко‐
лишнім галицьким москвофілом А. Гагатком. Вона 
виступала  за  реставрацію  дожовтневих  (1917  р.) 
порядків  у Росії,  включення Закарпаття до  складу 
Росії і запровадження російської мови на території 
краю [1, арк. 7]. 

Лідери  соціал‐демократів  Підкарпатської  Русі   
Я. Остапчук, Є. Пуза та  ін. не підтримали в 1922 р. 
консолідаційні  зусилля  Хліборобської,  Карпато‐
Руської Трудової, Землеробської автономної партій 
та  Підкарпатського  Землеробського  Союзу  щодо 
об'єднання  в  одну  партію  [2,  арк.  156].  Соціал‐де‐
мократи  вважали,  що  занадто  різними  були  полі‐

тичні  орієнтації  цих  партій  і  об'єднати  їх  в  одній 
програмі  неможливо.  Я.  Остапчук  прогнозував  ко‐
роткотривалість такої коаліції. Вже у  січні 1924 р. 
ця коаліція розпалася [15]. 

Активною  була  передвиборча  і  парламентська 
діяльність  Я.  Остапчука  в  1920‐х  роках.  У  Підкар‐
патській Русі тричі проводили вибори до чехосло‐
вацького парламенту (1924, 1925 і 1929 рр.). Зага‐
лом чехословацькі урядові кола довго не наважува‐
лися на проведення виборів у Закарпатті. Згідно з 
виборчим законом вибори мали бути проведені ще 
в другій половині 1920 p., тобто не пізніше 90 днів 
після проведення чеських виборів (ці 90 днів мину‐
ли ще  20  липня  1020  р.).  Тодішній  міністр  закор‐
донних  справ  Чехословаччини  Е.  Бенеш,  виступа‐
ючи  у  Лізі  Націй  з  приводу  автономії  Закарпаття, 
мотивував  зволікання  надання  автономії  і  прове‐
дення виборів недостатньою політичною, культур‐
ною  зрілістю  населення  краю,  роздрібненістю  по‐
літичних партій Підкарпатської Русі. Але після дов‐
гих зволікань вибори були призначені лише на бе‐
резень 1924 р. 

Виборча  кампанія  соціал‐демократів  тривала 
більше двох місяців. Соціал‐демократи ввійшли до 
урядової  коаліції  разом  з  Республіканською  пар‐
тією  землеробського  і  малоземельного  люду,  Ру‐
синською  хліборобською  партією,  Карпато‐Русь‐
кою трудовою партією землеробів, яку підтримува‐
ли національні соціалісти, Руською народною пар‐
тією,  Громадянською партією.  У  своїх  виступах на 
передвиборчих зборах, мітингах Я. Остапчук висту‐
пав за надання широкої автономії краю, підвищен‐
ня  заробітної плати, ліквідацію безробіття, прове‐
дення  земельної реформи,  зниження податків, на‐
дання допомоги безробітним, гарантування свобо‐
ди слова, друку тощо. 

Соціал‐демократи Підкарпатської  Русі  на  вибо‐
рах 1924 р. набрали 20 998 голосів, що дало можли‐
вість отримати 1 мандат у сейм Чехословацької рес‐
публіки. Послом до сейму став Я. Остапчук [1, арк. 1]. 

 Однак, лише більше року Я. Остапчук працював 
у сеймі Чехословацької республіки. У зв'язку з кри‐
зою  коаліційного  режиму  в  Чехословаччині  були 
достроково призначені нові парламентські вибори, 
які відбулися 15 листопада 1925 р. На них для За‐
карпаття збільшилася нижня межа кількості голо‐
сів для проходження у сейм – до 31 000 голосів, а в 
сенат – до 32 552.  

Соціал‐демократи  водночас  не  припиняли  бо‐
ротьби  за  соціально‐економічні  права  українців 
краю. Важливим напрямком діяльності партії була 
страйкова  боротьба.  Досвід  організації  страйків  в 
Галичині на початку XX ст. знадобився Я. Остапчу‐
ку і у Підкарпатській Русі. Виступи селянства у пер‐
шій  половині  1924  р.  були  спрямовані,  головним 
чином, проти екзекуцій, за зменшення податків.  

Наприкінці  1926  р.  економіка  Чехословаччини 
стабілізувало,  припинилося  скорочення  виробни‐
цтва і зменшилося безробіття в Підкарпатській Ру‐
сі. За  ініціативою чехословацького уряду проводи‐
лася  адміністративна  реформа,  яка  суттєво  обме‐
жувала  повноваження  місцевих  органів.  Я.  Остап‐
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чук  виступив  проти  неї,  засудивши  дії  празького 
уряду.  Соціал‐демократи  спільно  з  іншими  парті‐
ями краю організували масові збори протесту про‐
ти  адміністративної  реформи.  Однак,  незважаючи 
на акції протесту, 14 червня 1927 р. празький пар‐
ламент  затвердив  закон  про  адміністративну  ре‐
форму. 

 Наприкінці 1920‐х років Я. Остапчук відходить 
від активної роботи в керівництві соціал‐демокра‐
тичної партії. Це пов'язано, передусім, з тим, що на‐
прикінці  1929  р.  Руська  соціал‐демократична  ро‐
бітнича партія прийняла рішення про об'єднання з 
впливовою в той час Чехословацькою соціал‐демо‐
кратичною  партією  (ЧСДП).  В  умовах  економічної 
кризи початку тридцятих років ця партія схвалила 
нову програму на з’їзді у вересні 1930 р. Схвалена 
з'їздом  програма  визнавала,  що  влада  в  Чехосло‐
ваччині належить капіталістам. Пролетаріат стано‐
вить  більшість населення,  але  до  взяття  влади не 
готовий [2, арк. 175]. Я. Остапчук був серед тих, хто 
виступав проти об'єднання партії та не поділяв по‐
зицію ЧСДП щодо уряду як таку, що не відповідає 
інтересам українців Закарпаття. 

Паралельно з політичною діяльністю в лавах соці‐
ал‐демократичної партії в 1920‐х рр. Я. Остапчук актив‐
но включився у громадсько‐культурне життя краю.  

Я.  Остапчук  став  одним  із  співзасновником  то‐
вариства «Просвіта» на Підкарпатській Русі. На під‐
готовчому  етапі  створення  товариства наприкінці 
1919 р.  він не брав участі. У директорській канце‐
лярії Ужгородської учительської семінарії 30 груд‐
ня 1919 р. відбулася перша нарада з приводу ство‐
рення просвітницької організації. В ній взяли участь 
А. Волошин, Ю. Бращайко, С. Фенцик, М. Творидло, 
А. Штефан,  Г.  Стрипський.  На  нараді,  після жвавої 
дискусії  про  пекучі  проблеми  культурного  життя 
Закарпаття, було вирішено заснувати просвітнє то‐
вариство та обрано комітет для написання статуту 
в складі трьох чоловік: А. Волошина, Г. Стрипсько‐
го, М. Творидла [2, арк. 210]. 

8  березня  1920  р.  Цивільне  управління  повідо‐
мило А. Волошина про затвердження статусу «Про‐
світи»  і  дозволило  її  діяльність.  29  квітня  1920  р. 
відбулися  перші  збори  товариства  «Просвіта»  на 
Підкарпатській Русі.  Яцко Остапчук був  серед  тих, 
хто активно пропагував заснування цього товари‐
ства. Будучи галичанином, що прилучився до про‐
будження  національної  свідомості  у  Збаразькому 
повіті, Я. Остапчук усвідомлював значення цієї по‐
дії для Закарпаття. У своїх спогадах про перші збо‐
ри «Просвіти», він згадав листівку, яка запрошува‐
ла підкарпатських русинів на установчі збори: «Па‐
м'ятайте  на  день  29  цвітня,  на  той  день  весни  в 
Підкарпатській Руси. Най не буде ні одного села, ні 
одного  города,  з  котрого  не  прибув  би  хоть  один 
делегат,  щоби  повитати  молоде  товариство  від 
своїх  братів  та  сестер. Ширіть  той  поклик  і  пода‐
вайте його від села до села, від хати до хати, від рук 
до рук» [10: 3]. Витонченими літературно‐художні‐
ми словами він передав атмосферу на початку збо‐
рів:  «Послі  Служби  Божої  в  катедральній  церкві 
пустився  нарід  довшими  рядами  до  бувшого  жу‐

панського дому і переповнив салю призначену для 
зборів.  Всі  не  помістилися  в  салі  і  через  отворені 
двері  прислуховувалися.  На  лицях  наших  добро‐
сердних селян ясніла радість, чекання приємної не‐
звичайної події.  Так чекає на животворну небесну 
росу  ізсушена, зівяла рослина після довготривалої 
спеки» [10: 4]. 

Загальні  збори  відкрив  д‐р Юлій  Бращайко  від 
імені  членів‐засновників.  Президію  зборів  очолю‐
вали генерал Парі, д‐р Іван Брейха – адміністратор 
Підкарпатської Русі, Иосиф Пешек – шкільний ре‐
ферент  і комісар поліції. Ю.Бращайко, насамперед, 
пояснив велике історичне значення перших зборів 
нашого народу для піднесення і ширення освіти, а 
також  головне  завдання  «Просвіти»  –  організація 
читалень і «почин економічний». 

 Напружена  атмосфера  зборів  не  дала  змоги 
працювати за порядком денним. Я. Остапчук писав, 
що «до якої нечуваної міри дійшла лютість наших 
ворогів, доказує факт, що д‐р Антоній Бескид, адво‐
кат, чоловік у поважнім віку і інтелігент, наганявся 
палицю  на  нашого  заслуженого  патріота  дирек‐
тора  о.  Августина  Волошина  і  хотів  його  побити» 
[10: 5]. Коли Я. Остапчук хотів виступити,  то Анд‐
рій Гагатко не дав можливості це зробити. За таких 
умов комісар поліції розв'язав збори. 

Я.  Остапчук  дізнався, що  д‐р  І.  Брейха  (цивіль‐
ний адміністратор Підкарпатської Русі)  і поліція од‐
ночасно повідомили центральну владу про ці  збо‐
ри.  У  поліційному  звіті  об’єктивно  інформувалося 
про перебіг зборів, а д‐р І. Брейха, не знавши, що полі‐
ція  надіслала  свій  звіт,  повідомив,  що  на  початку 
святочної промови Ю. Бращайка збори були розпу‐
щені, бо його народ не хотів слухати. Для Я. Остапчу‐
ка це було підтвердженням тої думки, що зрив зборів 
був давно вже спланований та  інформація  І. Брейхи 
була наперед заготовлена. 

Я. Остапчук разом зі своїми колегами‐засновни‐
ками вирішили звернутися особисто до президен‐
та Т. Масарика, який вислухав їх звіт і вимоги деле‐
гації.  Більшість  з  них  задовільнив.  Зокрема  через 
кілька  тижнів  д‐р  І.  Брейха  був  відкликаний  до 
Праги [8: 100]. 

Всупереч  намаганням  москвофілів,  збори  про‐
довжили роботу 9 травня 1920 р. у цьому ж будинку.  

Про історію товариства «Просвіта» на українсь‐
ких  землях  і  його  значеня  на  Підкарпатській  Русі 
говорив Я. Остапчук. Інженер М. Творидло виголо‐
сив реферат про те, як «Просвіта» веде до добробу‐
ту».  А  про  діяльність  читалень  «Просвіти»  на  селі 
виступив д‐р  Іван Новаківський. Вітальні  телегра‐
ми першим зборам «Просвіти» в Ужгороді надісла‐
ли  Наукове  товариство  ім.  Т.  Шевченка  у  Львові, 
товариство «Просвіта» у Львові, Українська жіноча 
громада у Відні та ін. [2, арк. 203]. 

Головою  товариства  було  обрано  одноголосно 
Ю. Бращайка. Я. Остапчук разом з о. А. Волошиним, 
Н. Долинаєм, І. Панькевичем, В. Шубою, А. Штефаном, 
Н. Желтваєм, М. Творидлом, В. Гаджегою, П. Медве‐
дем, Г. Стрипським, С. Клочураком, М. Полянським, 
І. Чумаком, А. Товтом  і П. Бокшаєм увійшли до Го‐
ловного Виділу [2, арк. 202]. 
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 Я. Остапчук прагнув, що у кожному селі працю‐
вала  читальня  «Просвіти».  Адже  через  них  можна 
було прилучити селянство до української ідеї. Зага‐
лом на кінець 1937 р.  «Просвіта» нараховувала 18 
612 членів, 14 філій, 225 читалень. Крім цього, в то‐
варистві  існувало 152 театральні  гуртки, 88 хорів, 
18  оркестрів,  45  спортивних  товариств  [3,  арк.  7]. 
Крім цього, Я. Остапчук, як просвітянин, намагався 
залучити  до  культурно‐освітньої  роботи  вчительст‐
во краю. У 1923 р. він став співзасновником Педа‐
гогічного  товариства  Підкарпатської  Русі  разом  з 
А.  Волошиним,  Ю.  Реваєм,  В.  Желіваєм,  О.  Марку‐
шем та ін. Метою товариства було: «служити всемъ 
потребамъ  просвітнього  розвою  и  народного  ви‐
ховання руського народа...» [28, с. 120]. 

Спільно  з  Ю.  Бращайком,  Є.  Пузою,  А  Волоши‐
ним, В. Гаджегою, С. Клочураком, Я. Остапчук став 
співзасновником 4 травня 1920 р. «Товариства во‐
енных инвалидов, вдов и сирот на Подкарпатской 
Русси «Над/я» в Ужгороде» [7, с. 78]. Перша світова 
війна,  угорська  революція  та  румунська  окупація 
спричинили появу на Підкарпатській Русі 26 тис. ін‐
валідів війни, вдів та сиріт, серед яких 85% станови‐
ли русини. Для надання цим людям матеріальної до‐
помоги  у  квітні  1920  р.  при  Цивільному  управлінні 
утворено реферат соціальної опіки. Товариство «На‐
дія»  виступало  в  ролі  своєрідного  посередника  між 
рефератом соціальної опіки та інвалідами війни, вдо‐
вами  і сиротами. Діяльність товариства регламенту‐
вали  статутом,  в  якому  було  зазначено  його  мету: 
«займатися наданням матеріальної і моральної допо‐
моги інвалідам, вдовам і сиротам» [23]. 

Після  окупації  Закарпаття  хортистською  Угор‐
щиною, на родину Остапчуків накотилася угорська 
репресивна  машина.  Самого  66‐літнього  Яцка  Ос‐
тапчука,  разом  з  шістьма  селянами  з  Страбичова, 
побили і засудили на смертну кару. І тільки завдя‐
ки  старанням  дочки  Анди  Остапчук  (Науменко)  – 
відомої  оперної  співачки,  вдалося  повторно  про‐
вести  розслідування  цієї  справи  і  вирвати  його  з 
рук мадярських гонведів. 

Я. Остапчуку після звільнення було вручено де‐
крет про вигнання з краю. Так само зроблено і з си‐
ном Володимиром, який також був приречений на 
кару  смерті.  Решта  родини,  за  винятком  доньки 
Ірини, була також змушена залишити нашу землю. 

Зразу  після  звільнення  з  угорської  в'язниці  Я. 
Остапчук  переїхав  за  допомогою  доньки  Ірини  у 
Словаччину  і жив якийсь час біля Братіслави. Там 
зібралась майже вся родина, але незабаром роз'їха‐
лись хто куди. Я. Остапчук разом з дружиною пере‐
їхав до Старої Болеслави, біля Праги, і жив там при 
доньці Дарії, працював над своїми споминами. 

У 1957 році донька Ірина забрала батьків до се‐
бе в Ужгород. Повертаючись зі Львова, куди Я. Ос‐
тапчук був запрошений директором Інституту сус‐
пільних  наук  академіком Крип'якевичем  (його  су‐
проводжувала  внучка).  Я.  Остапчук  простудився  і 
помер 1959 року, проживши 86 років [14]. 

Таким  чином,  Я.  Остапчук,  працюючи  в  Закар‐
патті у 1920‐30‐х років, став одним із лідерів націо‐
нального  табору  краю. Перебуваючи  в  лавах  соці‐

ал‐демократичної  партії,  «Просвіти»,  Педагогічно‐
му  товаристві  та  ін.,  він  послідовно  пропагував  і 
відстоював  українську  державно‐соборницьку  ідею, 
поборював  русофільську  орієнтацію.  Значний  га‐
лицький політичний досвід Я. Остапчук зміг засто‐
сувати в нових політичних умовах, коли Закарпат‐
тя перебувало в складі Чехословаччини. 
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Постановка  проблеми.  Середньовічне  прислі‐
в’я  «Усі  дороги  ведуть  до  Риму»  для  українських 
політичних  посіпак,  що  опинилися  в  міжвоєнній 
Чехословаччині  внаслідок  програшу  Національно‐
визвольних  змагань  1917–1921  рр.,  по  закінченні 
«Російської  допомогової  акції»  в  кінці  1920‐х  й  з 
початком  буремних  1930‐х,  трансформувалося  в 
прямому  й  переносному  сенсі  на  «Усі  дороги  ве‐
дуть  до  Закарпаття».  «Підкарпатська  Русь»,  що 
спершу за Сен‐Жерменським (1919), а згодом Тріа‐
нонським  мирним  договором  (1920)  відійшла  до 
ЧСР, попри перенаселення,  дефіцит  земель  та  бід‐
ність,  стала  фактично  для  більшості  «українських 
пражан» міцним плацдармом працевлаштування. 

Виклад основного матеріалу. Не оминула «за‐
карпатська  одіссея»  й  Олександра  Максимовича 
Жиховича  (1900‐1973)  –  одного  з  одинадцяти «бі‐
лорусів на  службі УНР».  Бобруйчанин  (м.  Бобруйськ 
Мінської губернії) Олександр Жихович пов’язав своє 
життя з Україною ще з 1910 р., коли поїхав навчати‐
ся до Києва. Спершу Жихович був гімназистом (Пер‐
ша Київська реальна гімназія), проте, коли батько 
не міг його більше підтримувати матеріально, зму‐
шений  був  перейти  в  1914  р.  до  Київської  школи 
військових  медичних  помічників  на  «повне  утри‐
мання».  У Школі  військових помічників  бобруйча‐
нин провчився до серпня 1917 р. Далі на нього че‐
кала посада медичного помічника Військових авіа‐
ційних майстерень, що розміщувалися на той час у 
передмісті Києва – Святошині. У вересні 1918 р. (за 
часів Центральної Ради) разом із своїм військовим 
підрозділом Жихович був скерований до Проскуро‐
ва (м. Хмельницького – О .З.). При Скоропадському 
він мав військове звання – молодшого санітарного 
офіцера1. З поваленням гетьманату  і появою на  іс‐
торичній арені Директорії військовий підрозділ Жи‐
ховича переходить на службу останньої і стає одним 
із підрозділів легендарної 3‐ї Залізної дивізії2.  

                                                            
1 Центральний державний архів вищих органів влади 

та  управління  України  в  м.  Києві  (ЦДАВОВУ).  [Central 
State  Archive  of  the  Supreme  Power  and Administration  of 
Ukraine  in  Kyiv],  ф.  3795.  оп.1.  спр.  1070 Особова  справа 
Жиховича Олександра Максимовича, арк. 11. 

2  Р. Коваль,  В. Моренець,  «Подебрадський  полк»  Армії 
УНР: До історії Українських січових стрільців, Богданівсь
кого та Гордієвського полків військ Центральної Ради, 1ї 
Сірої, 1ї  Запорізької, 2ї  Волинської, 3ї  Залізної, 4ї  Київ
ської, 5ї Херсонської та 1ї Кулеметної дивізій Армії УНР, 
Галицької  армії,  Вільного  козацтва,  повстанськопарти
занського  руху,  Запорозької  Січі Юхима  Божка,  Окремого 
чорноморського коша військ Директорії, Легії українських 
націоналістів.  УВО.  ОУН та  дивізії  «Галичина».  Т. 1  /Біб
ліотека  Історичного  клубу  «Холодний  Яр».  [«Podebrady 
regiment» Army of  the UPR:  In  the history of  the Ukrainian 
Sich Riflemen, Bogdanovsky and Gordievsky regiments of the 
Central  Rada  troops,  1st  Gray,  1  st  Zaporozhye,  2nd  Volyn, 
3rd Iron, 4th Kiev, 5th Kherson and 1st Artillery Division of 
the  UPR,  Galician  Army,  Free  Cossacks,  Rebellion‐Partisan 
Movement,  Zaporozhian  Sich  Ehim  Bochka,  Separate  Black 
Sea Fleet of  the Directorate of Troops, Legions of Ukrainian 
Nationalists. UV OUN and Halychyna Division. T. 1 / Library 
of  the  Historical  Club  «Holodnyi  Yar»],  Київ,  Історичний 
клуб «Холодний Яр», «Орієнтир», 2016. с. 234.   
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Потрібно  відзначити,  що  ця  дивізія  була  збір‐

ною  (неоднорідною) стрілецькою дивізією. Дата  її 
формування – червень 1919 р. До її складу входили: 
козацький  загін  генерала‐хорунжого  Миколи  Ша‐
повала  (рідного  брата Микити Шаповала  –  лідера 
українських есерів в ЧСР згодом,  голови Українсь‐
кого  громадського  комітету  в  Празі),  козацькі  ку‐
рені  (роти) полковників Володимира Ольшевсько‐
го  та  Павла Шандрука,  а  також  Буковинський  ку‐
рінь  сотника Омеляна Кантеміра.  Свою назву  «За‐
лізна» дивізія отримала за мужність та витримку в 
боях  із  загонами  Іони  Якіра  за  міста  Вапнярку  та 
Жмеринку (нині – Вінницька обл. – О. З.) – важливі 
стратегічні вузлові залізничні станції, що відкрива‐
ли  дороги  на  Одесу,  Чернівці,  Тернопіль  й  Кам’я‐
нець‐Подільський. Ротація дивізії відбулася в серп‐
ні  1920  р.  в  районі  міста  Могилева‐Подільського, 
після її поразки в боях із загонами армії Денікіна. 

З січня 1919 р. й по листопад 1920 р. бобруйча‐
нин  –  стало  дивізійний  лікар.  Коли ж  в  листопаді 
1920  р.  Проскурів  був  захоплений,  (за  висловом 
Жиховича), білополяками, то  саме останні потяга‐
ми відвезли українських вояків до таборів інтерну‐
вання. Так він опинився у Каліші. «Каліський пері‐
од» в його житті тривав з листопада 1920 р. по ве‐
ресень 1922 р., аж поки разом з українським побра‐
тимом Яковом Криштовим він не втік до Праги че‐
рез  словацьке  місто  Тврдошин  та  моравсько‐сі‐
лезьке містечко Жиліна. 

 А вже 15 вересня 1922 р. «білорус на службі УНР» 
став  офіційно  студентом  економічного  підвідділу 

Української Господарської академії в Подєбрадах. В 
листопаді 1927‐го Жихович захищає з оцінкою «від‐
мінно» дипломну роботу на  тему  «Ринок як фактор 
розвитку сільського господарства». Його дипломним 
керівником  був  відомий  український  політик  й  ко‐
оператор Борис Мартос (1879‐1977). А в грудні того 
ж року він отримує диплом за фахом економіста3. 

Саме  отримання  диплому  й  стає  відправною 
точкою  «Закарпатської  Одіссеї»  білоруса.  Пошук 
роботи змушує Олександра Максимовича інтенсив‐
но листуватися  із  друзями,  приятелями  та  просто 
знайомими. «Після повернення з лікування (Служба 
в  рядах  3‐ї  Залізної  дивізії  спричинила  захворю‐
вання берцевої  кістки правої ноги.  За лікування в 
1925 р.  заплатив Чеських Червоний Хрест  і  опера‐
цію було проведено на базі однієї з німецьких клі‐
нік Праги. Операція не  завадила Жиховичу вивчи‐
тися  в  УГА,  проте  потребувала  довгої  післяопера‐
ційної реабілітації – О. З.) я написав листа давньо

                                                            
3 С. Книревич, О. Зубко. «Білоруси на службі УНР: Олек

сандр  Максимович  Жихович  (19001973).  Post  scriptum: 
листопадовий  допит  1953  р.  та  останні  роки  життя. 
[Belarusians on the Service of UPR: Oleksandr Maksymovych 
Zhykhovych.  Post  Scriptum:  November’s  Interrogation  in 
1953  and  the  Last  Years  of  Life].  in Науковий вісник Чер‐
нівецького університету імені Юрія Федьковича. Історія. 
№ 1, 2019 (в друці). 
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му  приятелю  інженеру  Бутовському,  котрий  вже 
працював  в  Закарпатському  банку  в  Ужгороді.  Пе
ред  звільненням  Бутовський жив  в  Братиславі,  де 
вже працював у банку. Перед окупацією він отримав 
чехословацьке  громадянство  та  був  прописаний  в 
Прешові. Мені відомо, що він був членом Української 
громади (студентської самоврядної організації при 
УГА  –  О. З.).  Бутовський  мені  відповів,  що  я  можу 
отримати  місце  практиканта  в  банку  Ужгорода. 
Після  отримання  його  листа  я  відразу  ж  вирішив 
їхати  до  Ужгорода,  конкретно  10  травня  1928  р. 
Відразу ж з вокзалу я пішов до Закарпатського бан
ку,  де  мав  розмову  з  директором  банку  Фединцем, 
котрий був сам родом із Закарпатської України. Са
ме його я прохав взяти мене на посаду практикан
та. На що директор відповів, що я можу розпочати 
працю з 15 травня 1928 р. як практикант вексель
ного відділу. Жили ми в Молнара на вулиці Вокзаль
ній.  Дружина  була  без  роботи  (йдеться  мова  про 
першу дружину Жиховича – буковинку Марію Ілюк 
–  сестру‐жалібницю  1‐го  Могилівського  (Моги‐
лів‐Подільського)  полку  3‐ї  Залізної  дивізії  –  яка 
стала офіційною дружиною Олександра Жиховича 
ще в Каліському таборі 24 січня 1922 р. згідно пра‐
вославного обряду. В 1923 р. Марія Ілюк теж поча‐
ла  навчатися  в  УГА  на  економічному  факультеті, 
проте через 3 місяці  змушена була припинити на‐
вчання,  оскільки  виявилася  нездібною  для  вищої 
освіти  –  О. З.)  та  здебільшого  вишивала  вдома.  В 
кінці серпня 1929 р. я втратив місце роботи в бан
ку. В якості причини звільнення мені вказали, що фі
нансовій  установі  не  потрібні  практиканти.  Май
же весь вересень я був без роботи. В цей час мій по
братим Микола Бутовський  познайомив мене  з  ін
женером  Марком  Трепетою  –  українцемемігран
том,  котрий  закінчив  вищу  комерційну  школу  в 
Празі.  Трепета  виїздив  з  Ужгороду  назад  до Праги. 
Він  працював  бухгалтером  книжкової  типографії 
ужгородського  акціонерного  товариства  «UNIO». 
Бутовський мав приватну розмову з Трепетою і піс
ля стверджувальної відповіді щодо від’їзду того, по
радив  мені  подати  прохання  на  обіймання  посади 
бухгалтера  книжного  видавництва.  Наступного 
дня я вже був в директора типографії  Івана Флен
ка,  українця  теж  родом  із  Закарпатської  України, 
колишнього грекокатолицького священика. Фленко 
був  дуже  заможною  людиною.  мав  власний  вино
градник в Ужгороді.  

Типографія  в 1933  р.  перейшла  у  цілковите  під
порядкування  грекокатолицької  адміністрації  в 
Ужгороді та  була  об’єднана  з типографією базилі
анського кляштора. Власниками типографії «UNIO» 
були  основному  грекокатолицькі  священики.  Мені 
відомо що співвласником типографії був декан гре
кокатолицького храму Іван Шелків з Ужгороду; Ав
густин  Волошин.  Грекокатолицький  священик,  ке
рівник  незалежної  Карпатської  України;  Василь  Га
джега та Георгій Шуба – теж грекокатолицькі свя
щеники.  Всі  перераховані  були  з  біскупської  капітули 
Ужгороду. Крім того, співвласниками були й інші гре
кокатолицькі священики з інших міст й містечок За
карпатської України. Усіх імен вже не пам’ятаю. 

У типографії «UNIO» працював заступником бух
галтера  Михайло  Феєр  –  закарпатець,  другим  за
ступником  бухгалтера  працювала  Анна  Влахова, 
родом з Ужгорода. Завідувачем типографії був Мов
нер – ужгородський єврей. Провідним фахівцем книж
кового  магазину,  що  існував  при  видавництві,  був 
мадяр  Ганділ.  Інших  працівників типографії  я  вже 
не пам’ятаю. 

В типографії  в  основному  друкувалися  релігійні 
книги, посібники та підручники й читанки народних 
шкіл  русинською  мовою,  видавалося  також  три 
журнали  російською  мовою.  Щотижневик  «Новий 
час» мав антирадянську орієнтацію. Його редакто
ром був Віктор Барані –  закарпатець,  котрий про
живав в Ужгороді. 

В типографії також  друкувався  двохтижневик 
«Свобода»,  редактором  якого  був  Волошин.  Згодом 
цей журнал став виходити щотижня. Журнал про
пагував  ідею  створення  самостійної  автономної 
Закарпатської України. Як і інші буржуазні видання, 
журнал мав антирадянську  скерованість.  Також у 
типографії  видавництва  «UNIO»  друкувався  угор
ський журнал «Uj kezleni». Хто був його редактором, 
я  не  знаю.  Однак журнал мав  виразну  угорську  на
ціоналістичну  спрямованість.  Приблизно  півроку  в 
типографії  видавався  й  щомісячник  «Нова  земля» 
видавця  Василя  ГренжіДонського,  працівника  стра
хової компанії Бескиди. Останній мав літературний 
хист  та  частенько  писав  різні  оповідання.  Якщо 
його хтось і підтримував фінансово, то це мені не
відомо. Щомісячник регулярно конфісковували через 
його  ліву  орієнтацію,  що  в  умовах  існуючої  буржу
азної держави було недопустимим. Щомісячник ви
ходив українською мовою, – свідчив на допиті Олек‐
сандр Максимович в 1953 р4. (Тут і далі переклад з 
чеської мови – Сергія Книревича. – О. З.)  (В листо‐
паді  1953  р.  Олександра  Максимовича  Жиховича 
було  викликано  на  допит  радянсько‐чехословаць‐
ким Комітетом Державної Безпеки. Основна причи‐
на допиту – зв’язки Жиховича з українською полі‐
тичною міжвоєнною та післявоєнною еміграцією в 
ЧСР,  його  праця  у  видавництвах  «UNIO»  та  «Про‐
боєм», про що піде нижче. – О. З.). 

В  листопаді  1930  р.  хвороба  кісток  дала  знати 
про себе вдруге. Бобруйчанин змушений був ліку‐
ватися в ужгородській лікарні аж до жовтня 1931 р. 
Вдруге хірургічну операцію йому довелося роботи 
знову в Празі, щоправда на базі вже санаторію плас‐
тичної хірургії (вул. Житна, 4). 

 Після тривалого курсу лікування Жиховича бу‐
ло звільнено з посади бухгалтера книжкової типо‐
графії. В його житті почався новий етап «закарпат‐
ської одіссеї». 

«Я  почав шукати  роботу  і  за  порадою  вчителя 
Петра Федотіва  (родом  з  Херсонської  губернії)  по
дав заяву на місце шкільного референта в Ужгороді. 
Саме через Федотіва я познайомився з українською 
домашньою  їдальнею  в  Ужгороді,  яку  тримала 

                                                            
4  Archiv  bezpečnostních  složek.  (Kanice,  Jihomoravký 

Kraj,  Czech  Republic).  (ABS).  [Security  Services  Archive]. 
Fond S OSTRAVA. Sign. S‐4592 OV, str. 94. 
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якась українка. До цієї їдальні ходило багато україн
ців і власне місцевих. На основі моєї заяви мене було 
прийнято  вчителем  народної  школи  в  Брестові
Пласкановицях (округ Мукачеве). В школі ми навча
ли  русинською  мовою.  Тут  я  пропрацював  повний 
навчальний рік 19311932. Ми з дружиною переїхали 
тому  до  БрестоваПласкановиць.  А  вже  30  червня 
1932 р. по закінченні навчального року повернулися 
назад до Ужгороду.  

Потім  за  рекомендацією  інспектора  місцевих 
шкіл Карла Гаєка мене зарахували до штату сільсь
когосподарського журналу «Нива», який виходив ру
синською мовою один раз на місяць. В штаті цього 
журналу я пропрацював до середини 1934 р. Оскіль
ки тут була дуже мала заробітня платня, я змуше
ний був тому займатися додатково репетиторст
вом,  даючи  приватні  уроки  латинської  мови  й ма
тематики, а також готуючи учнів до вступу у міс
цеві школи та Вчительський інститут. До усього я 
з дружиною підпрацьовував в 1933 р. на молочному 
підприємстві  якогось  Туряниці  (родом  з  Ужгороду, 
здійснював перекуп молока та його перепродаж). А 
так як  і тут платили дуже мало, то після 4 міся
ців праці ми облишили молочне підприємство Туря
ниці. А невдовзі я згубив  і місце праці в сільськогос
подарському журналі «Нива». 

У 1935  р. ми з дружиною вже працювали водно
час в магазині з продажу молока, буфеті та молоч
ному ресторані якогось Павліка з Ужгороду. Павлік 
був емігрантом з Галичини, і незабаром виїхав з Уж
городу  в  невідомому  напрямку,  встигнувши,  однак, 
переписати своє підприємство на моє ім’я. Отож я 
отримав  офіційний  дозвіл  займатися  підприєм
ницькою діяльністю. Моє підприємство змінило на
зву. Воно називалося вже «Народне молочне підпри
ємство» – «Národní mlékarnа». Та через конфлікт із 
дружиною,  підприємство  збанкрутувало  і  влітку 
1935 р. я офіційно розлучився з Марією Ілюк. 

А вже в 1936 р. до мого магазину прийшла Люд
мила  Тищенко  (в  дівоцтві  Ружечкова).  Вона  була 
двічі  розлученою.  Її  другий  чоловік Юрій  Тищенко – 
українець, палкий прихильник Петлюри, був співвлас
ником  книжкового  магазину  в  Празі,  а  також  мав 
власний  магазин  у  Макачеві.  (Мова  йде  про  відо‐
мого  українського  видавця,  публіциста,  письмен‐
ника,  журналіста,  перекладача  і  суспільного  діяча 
Юрія Пилиповича Тищенка  (Сірого)  (1880‐1953)  – 
О. З.).  Перший  її  чоловік  –  Владислав  Неханіцький, 
власник готелю в Празі, чех. Вона розлучилася з ним 
через його пияцтво та стосунки з іншою жінкою. 

З Людмилою Тищенко ми домовилися разом вести 
підприємство, та вже через 2 місяці ми почали й жи
ти разом. Завдяки Людмилі наші справи пішли набага
то краще. Далося взнаки й те, що я почав пропагува
ти (рекламувати – О. З.) своє підприємство серед ук
раїнців.  угорців  та  серед  своїх  учнів.  Підприємством 
ми  займалися  до жовтня 1938  р.,  коли  змушені  були 
переїхати до Хусту через зміну політичної ситуації5.  

                                                            
5  Archiv  bezpečnostních  složek.  (Kanice,  Jihomoravký 

Kraj,  Czech  Republic).  (ABS).  [Security  Services  Archive]. 
Fond S OSTRAVA. Sign. S‐4592 OV, str. 97. 

Перший Віденський арбітраж (2 листопада 1938 р., 
внаслідок  якого  від  Чехословаччини  були  відок‐
ремлені  та  передані  Угорщині  південна  частина 
Підкарпатської Русі (Карпатської України) і райони 
південної Словаччини, населені переважно угорця‐
ми – О. З.) змусив родину Жиховичів залишити Уж‐
город.  За  рішенням  цього  арбітражу Жиховичі  не 
могли жити та працювати також в Мукачево та Бе‐
регово.  Тому  9  жовтня  1938  р.  Жиховичі  військо‐
вою вантажівкою переїздять до Хусту. У цьому міс‐
ті  колишньому  вояку  Армії  УНР  вдалося  знайти 
житло  (кімнату)  в  малоземельного  українця 
Грицька,  котрий  мав  дружину‐мадярку.  14  днів 
Жиховичі  орендували  приміщення,  де  знову  від‐
крили магазин молочної продукції та організували 
переробку молока.  «В цей же час почало формува
тися керівництво незалежної Карпатської України, 
– розповідав Олександр Максимович. – Оскільки на
ше підприємство не давало достатніх прибутків, я 
вирішив  подати  заяву  на  працю  до  Міністерства 
промисловості автономного керівництва. В заяві я 
написав, що воював в рядах Армії УНР, був інтерно
ваним  в  Каліші,  отримав  підтримку  Українського 
громадського  комітету  в  Празі,  навчався  в  Подє
брадській Господарській академії, працював в Закар
патському банку, типографії видавництва «UNIO», 
а також – вчителем в русинській школі. Заяву я пи
сав українською мовою. Щоб моє прохання отрима
ло позитивну та скору відповідь, я особисто декіль
ка  разів  був  на  прийомі  в  керівника  комерційного 
відділу  Міністерства  промисловості  Карпатської 
України такого  собі  Лукача.  Лукач  був  у  минулому 
закарпатським  вчителем  (околиці  Волово).  Крім 
того  тут  працював  ще  один  мій  знайомий  Рогач. 
Останнього  я  знав  по  Ужгороду.  Він  був  відвідува
чем мого молочного магазину та української їдаль
ні. Рогач в Ужгороді працював в редакції щотижне
вика «Свобода»,  який видавався Волошиним україн
ською мовою. В Хусті Рогач ніби то працював у міні
стерстві  освіти,  а  перед  цим  в  міністерстві  про
мисловості. Декілька разів він був на обіді в моєму 
молочному  підприємстві.  (Можливо  що  мова  йде 
про  Івана Рогача  (1914‐1942) – заступника голови 
Організації Народної Оборони,  члена Головної Ко‐
манди і військового писара «Карпатської Січі», сек‐
ретаря  Президента  А.  Волошина,  члена  проводу 
ОУН  (м),  головного  редактора  щоденної  газети 
«Українське слово» (1941) та додатків до неї: тиж‐
невика  літератури  та  мистецтва  «Літаври»,  поне‐
ділкового  видання  «Останні  вісті»  –  О .З.). Мініст
ром  промисловості  Карпатської  України  був  док
тор Репевозник,  з  ним я ніколи не розмовляв  і  осо
бисто його не знав. 

Міністром  закордонних  справ  був  Юліус  Ревай. 
(Юліан  Ревай  (1899‐1979)  –  український  політич‐
ний  та  освітній  діяч  Закарпаття,  прем’єр‐міністр 
Карпатської України. Як посол і перший заступник 
голови Центральної Української Ради був іменова‐
ний  членом  автономного  карпато‐українського 
уряду в жовтні 1938 р.; у парламенті був співавто‐
ром закону про автономний устрій Карпатської Ук‐
раїни. Один із фундаторів Українського Національ‐
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ного  Об’єднання.  –  О.З.).  Був  він  колишнім  вчите
лем,  шкільним  референтом  в  Ужгороді…  Мені 
відомо,  що  міністром  внутрішніх  справ  був  Палух. 
(В 1939 р. міністром внутрішніх справ Карпатської 
України був Юрій Перевузник  (1903‐1966)  –  укра‐
їнський  громадський  та  політичний  діяч,  міністр 
внутрішніх справ Карпатської України, один з орга‐
нізаторів  українського  крила  Чехословацької  аг‐
рарної партії. – О. З.).  

Моя  робота  полягала  у  тому,  щоб  реєструвати 
увезений та вивезений товар в/з Карпатської України.  

Мені  відомо,  що  у  Хусті  була  «Карпатська  Січ». 
До  неї  входили:  брати  Климпуші  (Дмитро  та  Ва
силь)  (Дмитро  Климпуш  (1897‐1959)  –  головний 
комендант – О. З.), вчитель Іван Роман, (його знаю з 
1928  р.  ще  по  Закарпатському  банку),  мій  учень 
Петро  Молнар,  Степан  Росоха.  (Степан  Росоха 
(1908‐1986)  –  український  журналіст,  видавець  і 
політичний діяч на Закарпатті й  еміграції,  заступ‐
ник Голови Сейму Карпатської України. – О. З.). Ро
соху, зокрема, я бачив в уніформі Січі. В той час він 
працював в міністерстві освіти Карпатської Украї
ни  в  Хусті.  Пізніше  я  з  ним  зустрічався  у  видавни
цтві «Пробоєм» в Празі.  Інших членів «Карпатської 
Січі» не знаю»6. 

«Десь приблизно 10 березня 1939 р. мою дружина 
Людмила Тищенко (Ружечкова) отримала телегра
му  з Праги, що  її  син Зденек Неханіцький,  котрий в 
той час жив самостійно в Празі, пішов з дому невідо
мо куди. Дружина 12 чи 13 березня виїхала до Праги. А 
я приблизно 1011 березня 1939 р. перестав ходити на 
роботу, оскільки серед місцевих почалася плутанина й 
почалося  виселення  керівництва  Карпатської  Украї
ни. Їдальня моя ще поки працювала, але кількість від
відувачів  суттєво знизилася, тому  їдальню я  змуше
ний був зачинити в наступні дні. В цей час уряд Кар
патської України перестав існувати. Всі розбіглися. 16 
або 17 березня угорські війська зайняли Хуст. 

На  основі  нових  директив  я  зареєструвався  на 
від’їзд  у  Протектораті.  При  реєстраціє  угорській 
військовій  владі  я  не  повідомив, що  працював  в мі
ністерстві  промисловості  Карпатської  України. 
Власне, мене про це і не питали. Я був включений до 
другого транспорту (потягу), який їхав через Угор
щину,  Відень  до  Брна.  При  цьому  всі  вагони  були 
опломбовані.  Було  заборонено  виходити  з  вагонів. 
Під час поїздки я познайомився з інженером Яковен
ко, котрий їхав зі мною до Брна. Яковенко був укра
їнським  емігрантом,  що  закінчив  електрофакуль
тет  Чеської  Політехніки.  Він  працював  на  Закар
патті  вчителем  (округ Волове).  Разом  з  ним в  на
шому вагоні їхала ще якась українка. Вона розмовля
ла з Яковенком виключно українською мовою. Інши
ми пасажирами були чехи, колишні поліцейські. 

Забув повідомити, що в Ужгороді на молочному 
підприємстві мені допомагала на кухні донька при
йомної сестри моєї дружини Марія Плускалова. Во
на  зустрічалася  з  українцемволинянином  Григорі

                                                            
6  Archiv  bezpečnostních  složek.  (Kanice,  Jihomoravký 

Kraj,  Czech  Republic).  (ABS).  [Security  Services  Archive]. 
Fond S OSTRAVA. Sign. S‐4592 OV, str. 101‐102. 

єм Ткаченком, котрий в ЧСР навчався в українській 
гімназії  в  Моравську  Тршебові.  І  Марія  і  Григорій 
переїхали разом з нами з Ужгороду до Хусту. В Хусті 
Григорій  працював  в  адміністрації  українського 
журналу «Свобода». Ткаченко та Марія їхали з нами 
в одному потязі тільки в іншому вагоні. 

У  Брні  ми  переночували  в тимчасовому таборі. 
Наступного  дня  я  повідомив  адміністрацію,  що  в 
мене є можливість поїхати до родичів моєї дружи
ни, які живуть в Літовлі. Адміністрація табору не 
заперечувала  проти  такого  і  я  поїхав  до  сестри 
моєї дружини Анни Ланькової і батьків моєї дружи
ни. В Літовлі всі ми зустрілися»7. 

Останній  етап  «закарпатської  одіссеї»  зачепив 
Жиховича вже у Празі в 1940‐х. Пов’язаний він був 
із Степаном Росохою. Саме в цей час (у вересні 1939 р.) 
у  чехословацькій  столиці  було  відкрито  (вдруге) 
видавництво  «Пробоєм».  Продукцію  «Пробоєм»  в 
першу чергу «споживало» Українське Національне 
Об’єднання. Головою УНО в 1943‐1944 роках в Пра‐
зі  був  колишній  чоловік  Людмили  Тищенко  (Ру‐
жечкової) – Юрій Тищенко. Жихович відзначав, зо‐
крема, що після 1939 р. Тищенко мав в Празі по ву‐
лиці Житній  книжковий магазин  і що  це  був  єди‐
ний  книжковий  магазин  з  українською  літерату‐
рою, який німці не зачинили. Продукція «Пробоєм» 
надсилалася  до  Відня,  де  тримав  книжковий  ма‐
газин  син Юрія  Тищенка  –  Борис.  Отримували  її  і 
відділи УНО у Брні, Братиславі, Берліні. Полюбляв 
матеріали  «Пробою»  й  видавець  Іван  Тиктор  у 
Львові. Виписувала «Пробоєм» і дружина письмен‐
ника й громадсько‐політичного українського діяча 
Василя Короліва (Старого) – Наталена Королів (1888‐
1966),  котра  проживала  у  Мельнику  сама  після 
смерті  чоловіка.  Окремим  адресатом  «Пробою» 
значився  Ukrajinische  Fertramstelle  у  Празі.  Корес‐
понденція завжди надсилала на прізвище Пласкач. 

Коли в 1944 р. видавництво «Пробоєм» ліквідо‐
вувалося, Жиховичу  довелося  мати  справу ще  й  з 
Гестапо, що теж не могло не цікавити радянський 
бік. Як згадував він на допиті: «З Гестапо мені до
велося  спілкуватися  з  моменту  ліквідації  «Пробо
єм». За проведення ліквідації видавництва (його ді
яльність  була  припинена  за  розпорядженням  Гес
тапо)  я  отримав  від  пані  Росохової  трьохмісячну 
заробітну платню. До усього пані Росохова сказала, 
що  видавництву  буде  дозволено  працювати,  однак 
без  нинішньої  редакції.  Я  був  призначений  її  голов
ним  помічником.  Після  винесення  присуду  Росохі  в 
Панкраці (причина присуду та строк мені не відомі) 
видавництво  так  і  не  відновило  свою  діяльність. 
Тому  за  розпорядженням  Гестапо  я  продовжував 
ліквідацію видавництва і за свою роботу я отримав 
300  рейхсмарок  (оплачували  чеком 1  раз  у місяць). 
Ці гроші я отримав 4 рази… 

Приблизно в грудні 1944 р. на мою квартиру при
йшов молодий чоловік (віку приблизно 27 років, мав 
чорне волосся та німецькосудетський акцент) та 
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наказав мені наступного дня о 8 ранку бути в готе
лі «Palac» та запитати головного офіціанта… Коли 
наступного дня я туди прийшов, мене відвели до не
знайомого чоловіка. Той представився співробітни
ком  Гестапо  і  при  цьому  мав  мій  бухгалтерський 
звіт про ліквідацію видавництва «Пробоєм». Він за
питав мене: чи знаю я когось з українців, кому мож
на видавництво продати? Я відповів, що не знаю, то
ді гестапівець попросив мене таку людину пошука
ти і якщо я знайду, то повідомити йому. При цьому 
гестапівець мені суворо наказав нікому не розголо
шувати  про  нашу  розмову  та  інтерес  Гестапо  до 
видавництва. Нового  покупця я  не  знайшов  і  у  Гес
тапо про це не повідомляв»8. 

З 1953 р. (після допиту – О. З.) Олександр Макси‐
мович Жихович працював майже до самої пенсії ар‐
хівістом  металургійного  підприємства  Вітковіце 
(м. Острава). За взірцеву організацію архівної спра‐
ви навіть отримав декілька державних подяк. Най‐
цікавішим є те, що архівній справі Жиховичу дове‐
лося  навчатися  самотужки  й  навчати,  водночас, 
працівників  органів  Державної  безпеки  підрадян‐
ської Чехословаччини. В 1960 р. один з одинадцяти 
вояків‐білорусів на  службі УНР вийшов на пенсію. 
Цей світ він залишив 15 грудня 1973 р. Похований 
в родинній могилі чеського села Червінка. 
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ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  
* Тема (цикл) «Білоруси на службі УНР» була піднята 

журналістами білоруської редакції «Радіо Свобода» ще в 
2017 році. Саме тоді у інтерв’ю Олени Литвинової з Пав‐
лом Подобедом (Інститут національної пам’яті України) 
з’ясувалося, що в рядах Армії УНР воювало 11 білорусів, 
двоє з котрих,  зокрема, досягли високих командних ви‐
сот. Тому, перша із розвідок Ольги Зубко й була присвя‐
чена одному із тих двох, який досяг високого командно‐
го звання – Олександру Пороховщікову (1865 – після 1938) 
– генералу‐хорунжому (генералу‐майору), в 1918‐1919 рр. – 
повітовому  коменданту  Бердичева.  //  Зубко  О. Є Берди‐
чівський  повітовий  комендант  Олександр  Сергійович 
Пороховщіков (1918‐1919) //Національно‐визвольна бо‐
ротьба  українського  народу. Науковий  збірник  «Велика 
Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково‐краєзнавчої 
конференції  (Житомир,  28‐29  вересня  2018  р.).  Вип.  57 
/Упор.  П. С. Скавронський  –  Бердичів:  ФОП Мельник М .В., 
2018. – С. 152‐162. 

1. Зубко О. Е. «Маленькие» личности белорусской праж‐
ской эмиграции 1920‐х //Вестник Полоцкого государствен‐
ного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – № 9. – 
Полоцк, Полоцкий государственный университет, 2018.  

2.  В Праге  открыли мемориальную плиту на могиле 
консула БНР Миколы Вершинина. – URL: https://nn.by/?c 
=ar&i=206912&lang=ru  (Дата доступа – 25.03.2018);  «Си‐
меон Рус из Полоцка, в то время садовник». – URL:   https: 
//www.sb.by/articles/simeon‐rus‐iz‐polotska‐na‐to‐
vremya‐sadovnik.html (Дата доступа – 19.09.017). 

3. Коваль Р., Моренець В. «Подебрадський полк» Армії 
УНР:  До  історії  Українських  січових  стрільців,  Богданів‐
ського та Гордієвського полків військ Центральної Ради, 
1‐ї  Сірої,  1‐ї  Запорізької,  2‐ї  Волинської,  3‐ї  Залізної,  4‐ї 
Київської, 5‐ї Херсонської та 1‐ї Кулеметної дивізій Армії 
УНР,  Галицької  армії,  Вільного  козацтва,  повстансько‐
партизанського  руху,  Запорозької  Січі  Юхима  Божка, 
Окремого чорноморського коша військ Директорії, Легії 
українських  націоналістів.  УВО.  ОУН  та  дивізії  «Гали‐
чина».  Т.  1  /Бібліотека  Історичного  клубу  «Холодний 
Яр»/ Р. М. Коваль. В. І. Моренець. – Київ: Історичний клуб 
«Холодний Яр»;  «Орієнтир»,  2016.  –  (Серія  «Видатні  ук‐
раїнці». – Кн. 5). – С. 234.   
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4. Центральний державний архів вищих органів вла‐
ди та управління України в м. Києві (ЦДАВОВУ). – Ф. 3795. – 
Оп.1. – Спр. 1070. – Арк. 11, 30‐31. 

5.Черченко Ю. Пробоєм // Енциклопедія історії Украї‐
ни: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут 
історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2012. – 
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Петрова О. М. Дитинство художника як гештальт

проект. Текст присвячено проблемі виникнення худож‐
ніх  емоцій  як  провокатора  мистецької  творчості.  Дово‐
диться  теза  про надчутливість  художника,  про його  здат‐
ність  до  передчуття  та  втілення  суспільно  значущої  ін‐
формації  та  проблематики.  Акцентовано  тему  гештальт‐
проекту, як елементу, який виникає при контактах худож‐
ника  із  різноманітними  збудниками фантазії. На конкрет‐
них  прикладах  з  життя  художників  (з  їх  самоаналізу,  ін‐
терв’ю,  мемуаристики)  доведено  універсальний  характер 
гештальт‐проекту. Проявлено роль абсурдизму як своєрід‐
ного поєднання космосу та хаосу (хаосмосу) в творчій прак‐
тиці сучасного художника.  

Ключові  слова:  художня  емоція,  гештальт  проект, 
збудник  свідомості,  творчий метод,  евристичність,  реф‐
лексії дитини. 

 

Петрова  А.  Н.  Детство  художника  как  гештальт
проект. Текст посвящен проблеме возникновения худо‐
жественных  эмоций  как  провокатора  художественного 
творчества. Доказывается тезис о сверхчувствительнос‐
ти  художника,  о  его  способности  к  предчувствию  и  во‐
площению общественно  значимой информации и  проб‐
лематики.  Акцентировано  тему  гештальт‐проекта,  как 
элемента, который возникает при контактах художника 
с различными возбудителями фантазии. На конкретных 
примерах  из  жизни  художников  (с  их  самоанализа,  ин‐
тервью, мемуаристики) доказано универсальный харак‐
тер  гештальт‐проекта.  Проявлено  роль  абсурдизму  как 
своеобразного  сочетания  космоса  и  хаоса  в  творческой 
практике современного художника. 

Ключевые слова:  художественная эмоция,  гештальт 
проект,  возбудитель  сознания,  творческий метод,  эври‐
стичность, рефлексии ребенка. 
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Petrova O. М. Childhood of the artist as a gestalt pro
ject. The article describes the problem of artistic emotion as 
a background for the artistic creativity. Thesis about the ar‐
tist’s  hypersensitivity  and  his  capacity  for  premonition  and 
realization  of  socially  significant  information  and  issues  is 
justified. Gestalt project is accented as basic element that occurs 
when  dealing with  various  pathogens  in  artist  imagination.  In 
specific  few examples  from the  lives of artists  (with  their  self‐
analysis, interviews, and memoirs) prove the universal nature of 
Gestalt project. Role of absurd (reasonable – behind‐the‐mind) 
is demonstrated as a kind of combination of space and chaos in 
the creative practice of contemporary artists. 

Key words: artistic emotion, gestalt project, causative agent, 
creative method, heuristic, child's reflections. 

 
Постановка  проблеми.  Специфіка  художніх 

емоцій щільно  пов’язана  із  питанням  про  особли‐
вість їхньої генези. Доведено (як психологами, так і 
мистецнознавцями),  що  художник  досить  часто 
виступає в ролі емоційного пророка (футурологіч‐
ного яснобачення). Пророкування суспільних стру‐
сів (приклад – «Герника» Пікассо), поданих у худож‐
ніх образах, обумовлено гостроемоційним вслухову‐
ванням та вчуванням митця у пульс його доби.  

Виклад  основного матеріалу.  Мистецтво  над‐
чутливої особистості, кодування у його творі сумар‐
ної  інформації  породжує  феномен  передбачення  і 
пророцтва.  Для  народження  у  свідомості  митця 
продуктивної  емоційної  реакції,  яка  призведе  до 
інноваційного результату, потрібно зауважити:  

‐ матеріальний фактор  (природа,  твір мистецт‐
ва, враження від нього або від чогось іншого), який 
збудить фантазію художника; 

‐ формальний фактор – володіння засобами плас‐
тичної  мови,  за  допомогою фантазії  ідея  перетво‐
рюється на твір; 

‐  збіг  обставин  –  ситуація,  при  якій  об’єкт  збу‐
дження фантазії накладається на форму, на можли‐
вості художнього ремесла. 

Коли  вживаємо  словосполучення:  «збудник  фан‐
тазії», «провокативний об’єкт» (гештальт‐проект), то 
маємо  на  увазі  інформацію,  помножену  на  емоцію. 
Вона переотрієнтовує фантазію художника від уста‐
лених психологічних моделей сприйняття до нових, 
таких, які ще не побутували в арсеналі митця. 

Серед факторів, що інтенсивно збуджують фан‐
тазію художника, велику роль відіграють мандрів‐
ки  та  незвичні  обставини.  Неабияке  значення ма‐
ють  зустрічі  із  новими  людьми,  захоплення  їх  фі‐
зичними та духовними рисами. Згадаємо позитив‐
ну роль, яку відіграла особистість Сергія Параджа‐
нова  на  формування  талантів  цілого  покоління 
творчої молоді наприкінці 1960‐1970‐х років в Ук‐
раїні, Грузії та у Вірменії. Потужним був вплив осо‐
бистості Алли Горської на її колег та молодих мит‐
ців. Звернемося до класичних взірців, до прикладів 
творчого формування та переорієнтації митця під 
впливом зустрічі з певною особистістю, яких бачи‐

 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

   79

мо безліч. Зустріч Данте з Беатріче, Рубенса з Оле‐
ною Фоурмен, Россетті з Лизаветою Сиддаль, Далі з 
Галою Дьяконовою, Маяковського  з Лілею Брік,  Па‐
раджанова із Світланою Щербатюк. 

Враження  художників  від  незвичайних  ситуацій 
зафіксовано у достатньо рідкісних самовизначеннях 
(щоденниках,  спогадах).  Знаменита  картина  С.  Далі 
«Нарцис»  (1937),  за  свідченням  автора,  виникла 
після  випадково  почутого  ним  діалогу  двох  риба‐
лок.  Вони  обговорювали  дивну  поведінку  сусіда,  і 
один з чоловіків сказав: «У нього в голові бульбаш‐
ка». Цей вираз  у  свідомості Далі  спроектувався на 
образ  яйця  (постійно  присутньої  метафори  в  по‐
лотнах художника). Невдовзі було написано компо‐
зицію «Нарцис» (1937). На ній з яйця виростає тен‐
дітна  весняна  квітка.  (Подано  за  текстом В.  Бран‐
ського) [1]. 

Джорджіо  де  Кіріко  –  виразник  метафізичного 
живопису  в  авторському  самоаналізі  зафіксував 
момент  відкриття  власного  художнього  методу. 
«Одного дня, восени, опівдні я сидів на лаві в цент‐
рі площі Санта‐Кроче у Флоренції... Щойно я опри‐
томнів  після  довготривалої  важкої  хвороби  та  пе‐
ребував у стані майже патологічно загостреної по‐
чуттєвості. Мені  здавалося, що  світ  навколо мене, 
включно  іх мармуровими спорудами та фонтаном, 
одужує...  Я  пережив  дивне  відчуття,  нібито  бачив 
все  це  вперше,  і  композиція  картини  несподівано 
з’явилася перед моїм внутрішнім взором» [2]. 

Наведу  приклад  з  власної  художньої  практики. 
На  початку  1990‐х  років  хаос  перебудови  захопив 
усі  сфери  соціального  буття.  Одного  дня  я  кудись 
прямувала  у  таксі.  Обмінюючись  репліками  із  во‐
дієм стосовно нашого безладу, почула кинуту так‐
систом фразу: «Це кінець світу». У свідомості мит‐
тєво сплили тексти Еклезіаста та готова компози‐
ція майбутнього полотна. Лишалося її лише змате‐
ріалізувати. Я негайно повернула авто у напрямку 
майстерні. Сюжет «Сьомий янгол. Апокаліпсіс» на‐
писався  за  два  сеанси  роботи.  Він  був  нібито  на‐
диктований кимось згори.  

Цей  випадок  –  виразний  приклад  гештальту‐
провокації, що походить  з  випадкової  ситуації.  Ін‐
ша  справа,  художник  фахово  повинен  бути  підго‐
товленим до  перетворення  випадкового  збудника 
на художній об’єкт. 

Проект  «Живописні  контрапункти»  Анатолія 
Криволапа (2000) – теж продукт артистичної гри із 
рештками старого паркану на батьківській  садибі. 
У  порубаних  на  тріски  дошках  художник  побачив 
кольорові  елементи.  Здатність Криволапа  до  ком‐
бінаторики та гри із пластичними формами з непо‐
требу, приреченого на спалення, призвела до наро‐
дження талановитого проекту. Його куратор Олеся 
Авраменко писала: «Важко навіть сказати, які скла‐
дові в  алхімічних маніпуляціях Криволапа перева‐
жають  –  відкриті  кольори  чи  приховані  почуття. 
Стародавня  ідея  перетворення неблагородних ме‐
талів на золото і срібло за допомогою філософсько‐
го каменю інтерпретується митцем у живописному 
варіанті. «Неблагородна» фактура відпрацьованого 
матеріалу  –  дерев’яних  дощок,  металевих  конст‐

рукцій – сполучена художником  із чистим сяючим 
кольором... обертається на дорогінний об’єкт» [3]. 

Очевидно,  що  комбінування  предметів  у  твор‐
чих перестановках змінюють власну онтологічну сут‐
ність,  перетворюються  на  художній,  інноваційний 
образ. Структурний елемент (враження, об’єкт, інше) 
–  провокатор  та  збуджувач  фантазії  художника  в 
науковій термінології одержав назву гештальта (або 
гештальт‐проекту).  Гештальт  є  інформацією,  яка 
пробуджує в художника азарт творчості: 

 
Когда б вы знали,  
Из какого сора 
Растут стихи, 
Не ведая стыда… (Анна Ахматова) 
 
Гештальтом для митця може стати будь‐що: соці‐

альні  та  природні  явища,  мистецькі  твори,  душевні 
переживання, мандрівки,  зустріч  з  людиною,  дитячі 
враження. Чим більш інтелектуально розвинений ху‐
дожник (йдеться не про освіту, а про  інтелект), тим 
більші можливості для його фантазії відкриває світ.  

Принципове, та навіть фундаментальне, значен‐
ня для формування психологічної установки митця 
мають спогади та підсвідомі рефлексії дитинства. 

Стани радісної ейфорії, страхи, фобії, якщо вони 
пережиті в дитинстві, не зникають з часом, а хова‐
ються у підсвідомості як у шухляді. Час від часу во‐
ни виринають на поверхню свідомості  та  активно 
впливають на формування мистецьких образів, ста‐
ють  гештальтом.  З  них  формуються  архетипи  ав‐
торського  художнього  світу.  Так,  для  Сальвадора 
Далі, який все життя пам’ятав про брата‐близнюка, 
що  помер  у  дитинстві,  архетипом  зробився  образ 
яйця. Це бачимо у багатьох полотнах відомого сюр‐
реаліста та в авторських текстах Далі.  

Мистецтвознавча робота потребує  від  історика 
мистецтва, а особливо від критика, зважати на са‐
моспостереження художників та активно звертати‐
ся  до  практики  інтерв’ю.  Ще  Ернст  Гомбріх  (1909‐
1971)  підкреслював  необхідність  співвідносити 
мистецтвознавчу  фантазію  із  першоджерелом  (тво‐
ром художника та його творчою програмою як ви‐
хідною  точкою  дослідження).  Гомбріх  наполягав 
на потребі реконструювати джерело заради науко‐
вої  переконливості  та  достовірності.  Значення  са‐
моаналізу художника є надзвичайно важливим, як і 
інтерв’ю  з  ним.  В  інтерв’ю  відкривається  особис‐
тість митця та витоки його творчого методу.  

Завдяки  виданим  у  1990‐2015‐х  роках  листів 
Сергія Параджанова,  є  повноцінна  інформація  про 
його дитинство як джерельну базу таланту худож‐
ника та режисера. Дитинство Параджанова пройш‐
ло в антикварній лавці його батька. 

Дитячі  забави  із  дорогоцінними  прикрасами 
зробилися підґрунтям постмодерністських колажів 
зрілого маестро та його прийомів декорування сю‐
жетів у кінематографі (Саят‐Нова, Ашик‐Керіб). 

Художник‐сецесіоніст Густав Клімт також виріс 
у родині ювеліра та  з дитинства був оточений зо‐
лотом,  дорогоцінними  тканинами  і  прикрасами. 
Його дитячі збудники втілилися у його вишукано‐
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му Сецесіоні,  одним  із  засновників якого Клімт  ціл‐
ком справедливо вважався. 

Коли  Марка  Шагала  розпитували  про  алогічні 
сюжети його полотен, про персонажів, які літають 
з  відтятими  головами,  інше,  художник  розповідав 
про те, як під час пологів його матері в домі стала‐
ся пожежа. Ліжко із породіллю винесли на вулицю. 
Там Шагал  з’явився на  світ.  «З того часу я  завжди 
хвилююся», напівжартівливо, напівсерйозно відпо‐
відав  художник.  Цей  випадок,  як  і  багато  інших 
стимуляторів  з  історії  модернізму,  подає  приклад 
поєднання  підсвідомого  імпульсу,  унікального  мит‐
тєвого факту та формальної мови (художньої фор‐
ми), закарбованих у творах митця. 

Достатньо герметична пластична «орфографія» 
полотен  Любомира  Медвідя  довгий  час  лишалася 
для мене непроясненою, аж поки не відкрилися по‐
дробиці  з перших дитячих потрясінь майбутнього 
художника. Саме вони стали ідейним, змістовним, а 
згодом і пластичним підґрунтям творчості визнач‐
ного українського модерніста. 

Жорстким  ударом  долі,  першим  страхітливим 
дитячим враженням і травмою для Л. Медвідя була 
депортація родини за кордон під час акції «Вісла». 
Самої  суті  поняття  «депортація»  чотирирічна  ди‐
тина, ясна річ, ще не здатна була усвідомити, якби 
не жорстка конкретика обставин – розстріл з літа‐
ків натовпу, що сунув полем. «Мама накрила мене 
собою, а сплеск землі між її пальців здійняла сліпа 
куля...  –  згадує  Л.  Медвідь.  Посеред  тої  страшної 
смуги,  яку  з неба  поливали  гарячим оловом,  тато, 
мама  і  я  безпорадно  тулилися  обличчям  до  землі 
влітку 1944‐го й уціліли без жодної подряпини, хо‐
ча  відро  поруч  густо  зрешетили  кулі»  [4].  Мабуть 
тоді  у  хлопчиська  відкрилося  «Третє  око»,  щоб  у 
зрілих роках написати неозоре поле, повертаючись 
раз у раз до теми оголеного простору та незахище‐
ної оголеної людини. А ще й натовпу у серіях «Пе‐
риферії» (1963‐1965), «Евакуації» (1965‐1968) та у 
більш пізніх. Травма від дитячих вражень у творчос‐
ті Медвідя реалізується  у  темах  абсурдизму буття 
та хаосу, екзістенційного песимізму. 

Здавалося  б,  зовсім  позалогічні  сюжети  в  цик‐
лах живописних новелах Л. Медвідя, якщо зважати 
на жорстокий гештальт дитинства, розкриваються 
як  біографія кількох поколінь, що  конали  за  часів 
війни 1942‐1945 років та за радянщини. 

Автор дослідження «Розумне нерозумного» Тарас 
Лютий  зауважує:  «Досить  оригінальне  пояснення 
позалогічного ... здійснює Ж. Дельоз у “Логіці смислу”, 
засновуючи  своє  дослідження  на  ігровій  ситуації 
поміж смислом та нонсенсом. У результаті виходить 
несподіване  поєднання,  котре  можна  назвати,  за 
словами автора, хаосом‐космосом або союзом між мо‐
вою та підсвідомим... Смисл – це не якась онтологічна 
сутність,  а  особлива,  почасти  “неіснуюча  сутність”, 
що підтримує зв’язок із нонсенсом» [5]. 

Висновки.  У  творчості  кожного  художника,  оче‐
видно, як  з‐під нашарувань життєвих вражень, на 
підсвідомому рівні,  виринає дитяча  евристичність 
(перші дотики до реального світу). Вона уособлює 
стійкі моделі  певних  гештальтів,  притаманних  кож‐
ній особливості, зокрема митцю. 
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СИМПОЗІУМНИЙ РУХ УКРАЇНИ  
ЯК ФОРМА ПАБЛІКАРТУ 
 
Стрельцова М. В. Симпозіумний рух України як фор

ма  паблікарту.  У  статті  зосереджено  увагу  на  аналізі 
симпозіумного руху України як однієї із форм паблік‐ар‐
ту. Окреслено критерії, за якими слід визначати його на‐
лежність до вказаного феномена. До них віднесено: без‐
посередній контакт із навколишнім середовищем (урба‐
ністичним  /  сільським  /  парковим  ландшафтом);  існу‐
вання  поза  художніми  інституціональними межами;  со‐
ціокультурну  функцію  паблік‐арту  (комунікація  із  гро‐
мадою;  проблематизація  різних  питань  мистецького  та 
суспільного  характеру,  а  також  того  простору,  в  якому 
він представлений). Встановлено, що попри очевидні ри‐
си  паблік‐арту,  симпозіумні  твори  демонструють  свою 
спорідненість із традицією міської монументальної плас‐
тики, яка дистанціює їх від глядача та підкреслює їх елі‐
тарний статус. Зроблено висновки, що симпозіумний рух 
можна  розглядати  як мистецтво  у  публічному  просторі 
(art in public places) із акцентом на соціокультурній скла‐
довій,  що  сприяє  трансформації  й  навіть  ребрендингу 
певного міського / сільського середовища та вводить йо‐
го в загальносвітовий культурно‐мистецький контекст.  

Ключові слова: симпозіум, національний симпозіум‐
ний рух, ландшафтна скульптура, паблік‐арт, публічний 
простір 

 
Стрельцова М. В. Симпозиумное движение Украины 

как форма пабликарта. В статье уделено внимание ана‐
лизу  симпозиумного  движения  Украины  как  одной  из 
форм  паблик‐арта.  Приведены  критерии,  согласно  кото‐
рым  следует  определять  его  принадлежность  к  данному 
феномену.  К  ним  относятся:  непосредственный  контакт  с 
окружающей  средой  (урбанистическим  /  сельским  /  пар‐
ковым ландшафтом);  существование  вне  художественных 
институциональных  рамок;  социокультурная  функция 
паблик‐арта (коммуникация с публикой; проблематизация 
разных вопросов художественного и общественного харак‐
тера,  а  также  того  пространства,  в  котором  он  представ‐
лен). Установлено, что, несмотря на очевидные черты паб‐
лик‐арта,  симпозиумные  произведения  демонстрируют 
свое родство с традицией городской монументальной плас‐
тики, которая дистанцирует их от зрителя и подчеркивает 
их элитарный статус. Сделаны выводы, что симпозиумное 
движение  можно  рассматривать  как  искусство  в  публич‐
ном пространстве (art in public places) с акцентом на социо‐
культурной  составляющей,  которая  способствует  транс‐
формации и даже ребрендингу определенной городской / 
сельской среды и вводит ее общемировой культурно‐худо‐
жественный контекст.  

Ключевые  слова:  симпозиум,  национальное  симпо‐
зиумное  движение,  ландшафтная  скульптура,  паблик‐
арт, публичное пространство. 
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Streltsova M. V. Symposium Movement of Ukraine as 
a Form of Public Art. Established in 1986, the national sym‐
posium movement of Ukraine is a component of an interna‐
tional  symposium experience developed  in Austria  in 1959. 
It  defined  the ways  for  a  landscape  sculpture  to  cope with 
academic means of expression and became the school of pro‐
fessional expertise for many artists. On the contrary, sculptu‐
re  symposiums  turned  out  to  be  rather  a  progressive  and 
successful  form of  interaction between art and society, pro‐
moting  ennoblement  of  urban  /  rural  place,  landscape  en‐
richment, harmonization of human and nature relations, de‐
velopment of an interest to study national and world history 
and culture, formation of a kind of "a patronage school", etc. 
Certain symposiums affect  the  formation of  the city's public 
standing  or  give  an  incentive  to  develop  rural  tourism  by 
creation culture centres in the places with no possibilities to 
acquire  pieces  of  art.  Thus,  considering  the  peculiarities  of 
the  specified  sculpture  experience,  the  article  is  focused on 
its analysis as a form of public art. The criteria to determine 
that  the  symposium movement  belongs  to  a  certain pheno‐
mena are defined. They  include:  an  immediate  contact with 
environment  (urban  /  rural  /  park  landscape);  existence 
beyond artistic institutional borders; social and culture func‐
tion of public  art  (communication with  society; problemati‐
zation of different art and social issues, as well as the domain 
it  is  represented  in).  It  is  stated  that by demonstrating  evi‐
dent properties of public art (holding a symposium and pla‐
cing  a  sculpture  in  the  space  available  for  public;  contact 
with environment and a viewer and the derivative psycholo‐
gical issue of its acceptance by the society), inherently auto‐
nomous landscape three‐dimensional neoclassical or neomo‐
dern pieces of art consider public place not as a material or 
object for an artistic experiment, but as a place for exhibition. 
This fact approaches them to the tradition of an urban monu‐
mental  plastic  arts  and  distances  from  a  viewer,  often 
outlining an elite status of the piece of high art due to using a 
pedestal. Besides, a social  function of  the symposium sculp‐
ture  is  not  in  the  dimension  of  an  immediate  reaction  and 
problematization of today's urgent social and culture issues. 
Its  interests are more of a way engrained  in  transcendental 
searches of a philosophic, culture and historic nature, that is 
explained by the nature of a traditional sculpture itself with 
its concern to volumetric and spatial categories and authenti‐
city of a plastic language. The Ukrainian symposium sculptu‐
re except for merely decorative function to decorate and mo‐
dern  public  place  often  concentrates  on  updating mega‐im‐
portant  themes and characters  for  the process of a national 
and culture self‐identification of the Ukrainians. In accordan‐
ce with the above‐stated the following conclusions were ma‐
de, such as the symposium movement of Ukraine can be con‐
sidered  as  art  in  public  places with  a  focus  on  a  social  and 
culture component, promoting a transformation and even re‐
branding of a certain urban / rural place and bringing it into 
the world‐wide culture and artistic context. 

Key words: symposium, national symposium movement, 
landscape sculpture, public art, public space 

 
Постановка  проблеми.  Проблематика  паблік‐

арту  актуалізується  на  теренах  України  лише  на‐
прикінці  2000‐х  рр.,  коли  з’являються  присвячені 
їй  національні  наукові  розвідки  та  започатковую‐
ться перші масштабні проекти сучасної скульптури 
й  інсталяції  просто  неба  на  кшталт  «Kiev  Fashion 
Park»  (2011).  Світова  художня  практика  оперує 
цим  терміном  з  1960‐х  рр.,  акумулюючи широкий 
діапазон видів і жанрів мистецтва, зокрема (з пев‐
ними  зауваженнями)  камерну  традиційну  міську 
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скульптуру країн Західної Європи та її масштабний 
американський  аналог  –  так  званий  плаза‐арт. 
Жанр  ландшафтної  скульптури  на  території  ко‐
лишніх  радянських  республік  отримав  стимул  до 
відродження дещо пізніше – у 70‐ті роки минулого 
століття. Попри докорінну різницю в національно‐
му та західному досвіді  (починаючи з мінімалізму, 
в публічному просторі США демонструється техніч‐
ний прогрес через використання новітніх сучасних 
матеріалів  і  технологій),  чинники,  які  стимулюва‐
ли  повсюдну  еволюцію  ландшафтної  міської  та 
паркової скульптури, багато в чому співпадали. Во‐
ни полягали у внутрішніх закономірностях пласти‐
ки, яка прагнула вийти за межі скульптурних майс‐
терень та художніх  інституцій, а також у потребах 
містобудівного й соціального характеру. Адже ланд‐
шафтна  скульптура  компенсувала  дефіцит  образ‐
но‐емоційних  вражень  нових  урбаністичних  квар‐
талів (у США модерністська абстрактна скульптура 
встановлювалась  як  противага  раціональній  архі‐
тектурі  функціоналізму).  По‐друге,  вона  була  по‐
кликана  виховувати  художні  смаки  суспільства  й 
нівелювати  одноманітність  та  антигуманність  на‐
вколишнього середовища через його естетизацію. 

Започаткований 1986 р. національний симпозі‐
умний рух України  є  складовою міжнародної  сим‐
позіумної практики, яка виникла в Австрії в 1959 р. 
Він  окреслив  шляхи  подолання  ландшафтною 
скульптурою  академічних  засобів  вираження  та 
став  школою  професійної  майстерності  для  бага‐
тьох митців.  З  іншого  боку,  скульптурні  симпозіу‐
ми  виявились  доволі  прогресивною  й  плідною 
формою взаємодії мистецтва і суспільства, сприяю‐
чи  ушляхетненню міського  /  сільського  простору, 
збагаченню ландшафту, гармонізації стосунків лю‐
дини і природи, розвитку інтересу до вивчення на‐
ціональної  й  світової  історії  та  культури,  форму‐
ванню своєрідної «школи меценатства» тощо.  

М. Протас  справедливо  зазначає:  «Широкі  кола 
світової  громадськості  сприймають  скульптурні 
симпозіуми  символом  високорозвиненої  культури 
міста, еталоном європейської норми цивілізовано‐
го  буття  соціуму,  нації  загалом»  [11:  264].  Окремі 
симпозіуми впливають на формування  іміджу міс‐
та,  як  це  сталося  у  випадку  із  чеським  Горжице 
(1966–2010‐ті) або стимулюють розвиток сільсько‐
го туризму шляхом створення культурного осеред‐
ку у місцях, де відсутня можливість придбання тво‐
ру  мистецтва  (мова  йде  про  закарпатські  міжна‐
родні  скульптурні  симпозіуми 2014–2019 рр.).  Ко‐
ментуючи  ситуацію  із  потужними  міжнародними 
центрами симпозіумного руху на кшталт Китаю чи 
Туреччини, Л. Лисенко також констатує, що «через 
симпозіумну акцію держава працює на свій імідж і 
водночас  на  інтеграцію  місцевих  художніх  сил  в 
сучасне  світове мистецтво»  [3: 333]. Тож,  з огляду 
на  соціокультурний  характер  даної  скульптурної 
практики та її безпосередній контакт із публічним 
простором, здається слушним розглянути  її як од‐
ну із форм феномена паблік‐арту.  

Матеріали  дослідження  відповідають  тематиці 
науково‐дослідної роботи кафедри теорії та історії 

мистецтва НАОМА й дисертації автора; входять до 
кола  фундаментальних  завдань,  які  стоять  перед 
теорією, історією та сучасною практикою українсь‐
кої скульптури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З ак‐
туальної  сьогодні  проблеми  паблік‐арту  наявна 
значна  кількість  публікацій  фахівців  різних  галу‐
зей  – мистецтвознавства,  культурології, філософії, 
естетики та ін., що свідчить про багатогранність цьо‐
го явища. Українські дослідниці (Н. Мусієнко, А. Єфі‐
мова)  роблять  спроби  комплексного  підходу  до  її 
вивчення,  намагаючись  охопити  широке  коло  до‐
тичних питань: термінології, ґенези, функцій, форм 
побутування, особливостей його українського варі‐
анту та соціально орієнтованих урбаністичних арт‐
практик,  зокрема  соціально  та  політично  ангажо‐
ваної  скульптури. Побіжно вони торкаються й пи‐
тання монументальної та жанрової міської скульп‐
тури,  адже  вона  постійно  контактує  із  громадою, 
почасти виражає і, безумовно, формує її художньо‐
естетичні  смаки. А. Єфімова,  зокрема, фіксує в цих 
жанрах явища кризового порядку, пов’язані із над‐
то повільними змінами у царині образно‐формаль‐
них пошуків,  а  також наслідуванням  традиційною 
монументальною  пластикою  канонів  соцреалістич‐
ної скульптури [2: 146]. Утім, говорячи про прецеден‐
ти українських арт‐фестивалів і виставок скульптури 
просто  неба,  обидві  дослідниці  жодним  чином  не 
згадують практику скульптурних симпозіумів.  

Аналізуючи зазначений феномен, авторки звер‐
таються до досліджень корейсько‐американського 
історика та теоретика архітектури М. Квон, які ста‐
новлять значний інтерес для розуміння концепту‐
альних і структурних засад паблік‐арту (від форму‐
вання міської ідентичності до особливостей розмі‐
щення мистецьких об’єктів у публічному просторі). 
Вона  диференціює  три  головні  парадигми  даного 
явища.  По‐перше,  це  –  мистецтво  у  публічному 
просторі (art in public places): це переважно модер‐
ністська абстрактна скульптура, встановлена прос‐
то неба задля прикрашання міського архітектурно‐
го ландшафту (адміністративних  і бізнес‐центрів). 
По‐друге,  твори  мистецтва  як  публічний  простір 
(art as public spaces), які є актуальними під час бла‐
гоустрою  місць  дозвілля,  парків  і  садів,  а  також 
розробки проектів перепланування міста, що вима‐
гає  об`єднання  зусиль  художників,  архітекторів, 
чиновників і, власне, громади. По‐третє, мистецтво 
у  громадських  інтересах  (art  in  the public  interest), 
що  представляє  новий  жанр  паблік‐арту  й  кон‐
центрується  насамперед  на  гострій  соціальній 
проблематиці. Згідно зі спостереженнями М. Квон, 
така типологія відбиває трансформації, яких зазна‐
ли художні практики у публічному просторі за ос‐
танні тридцять п’ять років [12: 4‐5].  

Російський науковець О. Котломанов присвятив 
аналізу  переважно  британського  та  російського 
паблік‐арту  цілу  низку  статей  2013–2016  рр.  Усе‐
бічно  висвітлюючи  проблематику  ландшафтної 
скульптури, він однак оминає явище симпозіумно‐
го  руху.  Українські  скульпторознавиці М.  Протас  і 
Л. Лисенко у своїх наукових розвідках так само не 
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виокремлюють дане питання, апріорі розглядаючи 
симпозіумну практику як складову паблік‐арту. Ви‐
ходячи  з  відсутності  чітких  критеріїв,  за  якими 
можна було б ідентифікувати симпозіумний рух як 
один  із  різновидів  даного  явища,  вважаємо  за  не‐
обхідне  визначити  їх,  розглянувши  симпозіумну 
практику як одну із форм паблік‐арту.  

Мета статті: з’ясувати риси симпозіумного руху 
України  як форми  сучасного  паблік‐арту;  зробити 
висновки щодо актуальності даної практики у фор‐
муванні  іміджу  міста  /  села  та  самоідентифікації 
його громади. 

Виклад  основного  матеріалу.  Поява  терміну 
«паблік‐арт»  у  зарубіжній  історіографії  припала  на 
1960‐ті рр. – час, коли інтеграція сучасної пластики в 
міське середовище досягла свого апогею. Ним визна‐
чали діяльність та твори художників, які виходили за 
межі  відповідних  культурно‐мистецьких  інституцій 
та були зорієнтовані на тісний контакт із урбаністич‐
ним ландшафтом і громадою. Проте слід наголосити, 
що й донині точний переклад терміну й, відповідно, 
критерії, які його визначають, залишаються остаточ‐
но несформульованими, на  чому  сходяться  іноземні 
та українські дослідники паблік‐арту.  

Н. Мусієнко звертає увагу на широке коло дис‐
кусійних питань: щодо специфіки публічного прос‐
тору;  мистецтва,  яке  може  в  ньому  існувати;  меж 
цього  мистецтва;  його  відмінностей  та  спільних 
рис  із  традиційним монументальним мистецтвом; 
зрештою, завдань паблік‐арту, – чи має він прикра‐
шати публічний простір, чи епатувати глядача сво‐
їм змістом і нестандартною формою [4: 137]. Укра‐
їнська  культурологиня  та  О.  Котломанов  порушу‐
ють проблему невідповідності між терміном «pub‐
lic  art»  та  різними  інтерпретаціями  його  букваль‐
ного  перекладу  («публічне  мистецтво»  та  «мисте‐
цтво  в  публічному  просторі»),  адже  при  цьому 
втрачаються  відтінки  значень  даного  поняття  та 
воно, як каже Н. Мусієнко, просто ототожнюється із 
монументальним  мистецтвом,  зводячи  нінащо 
важливий  аспект  взаємозв’язку  із  громадою  [4: 
136]. Натомість А. Єфімова у своїй статті послугову‐
ється українським перекладом терміну, а саме – ва‐
ріантом  «публічне  мистецтво»,  адже  «він  відпові‐
дає  критеріям  першоджерела:  мистецтво  як  таке; 
спосіб  представлення  мистецтва  публіці;  роль  са‐
мої  публіки  у  створенні  та  прийнятті  твору;  уяв‐
лення художника щодо характеру своєї роботи то‐
що»  [1:  101].  Знімаючи  амбівалентність  поняття, 
вона пропонує розглядати його як цілісне багато‐
складове явище.  

Щоб уникнути непорозумінь, ми зупинимося на 
одному  з  загальноприйнятих  варіантів  назви  тер‐
міна  –  «паблік‐арт»  й  згідно  з  метою  даної  статті 
уточнимо наше розуміння зазначеного поняття та 
ознаки,  за  якими  розглядатимемо  приналежність 
симпозіумного руху до феномена паблік‐арту. Вва‐
жаємо  за  доцільне  формулювання,  вироблене  у 
рамках дискусії 2009 р. у Нижньому Новгороді, яке 
попри своє критичне до нього ставлення наводить 
О. Котломанов: «паблік‐арт» – це форма  існування 
сучасного мистецтва поза художньою  інфраструкту‐

рою, у публічному просторі, призначена для комуні‐
кації  із  глядачем,  також  і  непідготованим,  та  проб‐
лематизації  різних питань як  самого  сучасного мис‐
тецтва, так і того простору, в якому воно представле‐
не» [7: 71]. 

Симпозіумна  практика  як  така  відповідає  де‐
кільком  вищезазначеним  пунктам  і  складається  з 
двох частин – власне процесу роботи скульпторів, 
який  зазвичай  відбувається  у  загальнодоступних 
локаціях просто неба тривалістю від тижня до мі‐
сяця, та його результату (творчого доробку). За де‐
якими винятками, симпозіумні твори встановлюю‐
ться в публічних просторах (урбаністичних, сільсь‐
ких і паркових ландшафтах), тобто здебільшого іс‐
нують поза межами елітарних культурно‐мистець‐
ких  інституцій.  Наприклад,  твори  з  двох  донбась‐
ких  симпозіумів  («Український  степ»,  2006  р.,  кура‐
тор – П. Антип; і симпозіуму 2009 р., куратор – В. Гу‐
тиря)  були  встановлені  на  бульварі  О.  Пушкіна  в 
центрі  Донецька;  скульптурні  композиції  вісьмох 
закарпатських  міжнародних  симпозіумів  (2014–
2019) прикрашають різні села регіону від м. Сколе 
на Львівщині до с. Каллошем’єн в Угорщині, стиму‐
люючи створення в більшості з них нових архітек‐
турних  і культурних центрів; бучанські всеукраїн‐
ські  симпозіуми  поповнюють  скульптурну  колек‐
цію  міського  парку  («Лісова  пісня»,  2011  р.,  «Му‐
зика», 2017 р. тощо).  

Утім розмаїття симпозіумних парадигм нині пе‐
редбачає більш  індивідуальний підхід до кожної  з 
відповідних моделей.  По‐перше,  інколи  публічний 
статус  симпозіумного  доробку  з  точки  зору  права 
власності  є  доволі  спірним.  Так,  твори  канівських 
симпозіумів (2011–2019), які сьогодні сконцентро‐
вані в скульптурному саду готелю «Княжа гора» й 
прилеглій  до  галереї  «ЧервонеЧорне»  території, 
попри можливість відкритого доступу для пересіч‐
ного  глядача,  належать  їх  власнику  Ю.  Сташківу. 
Поки що невідома доля симпозіумних робіт (є при‐
ватною власністю організатора події), створених у 
рамках І та ІІ Київського міжнародного скульптур‐
ного симпозіуму, заснованого на честь Олександра 
Архипенка (2018, 2019) й організованого українсь‐
ким меценатом, засновником Adamovskiy Foudation 
А.  Адамовським,  хоча  симпозіуми  проводились 
публічно  на  території  Національного  комплексу 
«Експоцентр України».  Символічно, що  їх  ініціато‐
ри  надихались  досвідом  Всесоюзного  симпозіуму 
скульптури 1988 р., присвяченого 1000‐річчю Хре‐
щення  Київської  Русі,  збережена  частина  доробку 
якого  і  зараз  радує  око  киян  у  міському  парку  на 
Володимирській  гірці. По‐друге,  починаючи як мі‐
німум з 2009 р., трапляються випадки експонуван‐
ня окремих симпозіумних творів або цілісних сим‐
позіумних  проектів  на  великих  виставках  і  арт‐
фестивалях, зокрема у травні 2019 р. на міжнарод‐
ному  ярмарку  мистецтв  «Kyiv  Art  Fair»  (Київ)  де‐
монструвалась гранітна робота молодого киянина 
Петра Гронського з минулорічного київського сим‐
позіуму.  

Тривимірні  мистецькі  та  дизайн‐об’єкти,  як  і 
інші практики паблік‐арту, переважно мають при‐
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в’язку до місця та не призначені для експонування 
в художніх інституціях, що значно обмежує можли‐
вості та критерії  їх оцінки. Егалітарне середовище 
на кшталт площі або публічного парку позбавлене 
умовностей спеціалізованого виставкового просто‐
ру,  яке  іманентно  викликає  пієтет  до  будь‐якого 
твору  мистецтва.  При  цьому  дехто  вважає,  що 
сприйняття об’єктів паблік‐арту має подолати ме‐
жі вузькоестетичних оцінок  і насамперед врахову‐
вати їхню ідеологічну компоненту. Інші, серед них і 
О.  Котломанов,  ставляться  до  цієї  тези  критично, 
оскільки  мистецтво  має  демонструвати  естетичні 
категорії, якості художньої форми [8: 68]. Утім, тра‐
диційний  формат  українських  скульптурних  сим‐
позіумів, участь в більшості з них професійних ху‐
дожників  з  академічною  освітою  та  тривалим  до‐
свідом  праці  на  національних  і  міжнародних  сим‐
позіумах, а також робота в твердому матеріалі (ка‐
мінь, дерево), інколи із металом, що передбачає на‐
явність авторської художньої манери, індивідуаль‐
не  розуміння  образу,  акцент  на  пластичних  проб‐
лемах, знімають цю дихотомію та від початку зада‐
ють критерії  оцінювання майстерності  виконання 
робіт  –  їхньої  образно‐композиційної,  формальної 
та  стилістичної  своєрідності.  Відповідальність  за 
технічні  помилки  й  огріхи  художньо‐естетичного 
характеру лежить на учасниках симпозіумів, твори 
яких  піддаються  не  лише  прискіпливому  аналізу 
арт‐критиків,  але  й  стикаються  з  реципієнтом  ін‐
шого роду – часто не підготовленою до сприйняття 
творів високого мистецтва публіки. Проте, як спра‐
ведливо  вказує  Н.  Мусієнко,  такі,  презентовані  у 
ролі паблік‐арту роботи знаходять свого масового 
глядача  і  набувають  широкої  популярності.  Спо‐
чатку незрозумілі публіці твори згодом здатні ста‐
ти  справжнім  genius  loci,  символом певного місця, 
навіть  попри  відсутність  будь‐якої  прив`язки  до 
його ландшафту чи історії. У цьому, на переконан‐
ня дослідниці, й полягає головна ідея «site specifici‐
ty» паблік‐арту (мистецтва, орієнтованого на конк‐
ретний простір) [4: 137]. Натомість О. Котломанов 
пов’язує  такого  роду  мистецтво  насамперед  із  мі‐
фологією  місця,  яка  реалізується  у  різні  способи: 
культивуванням  матеріалу,  видобутого  в  даному 
просторі, або апелюванням до його історії; а також 
із використанням архітектурного чи ландшафтно‐
го  підходу  до  інтегрування  нового  художнього 
об’єкту в той простір, що склався, коли продумую‐
ться  його  форма  та  пропорції  в  залежності  від 
особливостей міського або природного пейзажу [9: 
55]. Явище «site specificity» здатне примирити пуб‐
ліку із мистецьким об’єктом паблік‐арту, зокрема й 
скульптурою  симпозіумного  походження,  хоча  й 
воно не може  застрахувати від  випадків  вандаліз‐
му або цілковитої руйнації  творів, як це  сталося в 
Києві, Одесі, Харкові, Мукачевому, Гурзуфі та бага‐
тьох інших містах України.  

Концептуальна й формальна полеміка між між‐
народним симпозіумним рухом і паблік‐артом пев‐
ною мірою корелює із співвідношенням між модер‐
ністською  та  постмодерністською  художніми  си‐
стемами.  У  статті  «Sitings  of  Public  Art:  Integration 

versus  Intervention»  («Розміщення  паблік‐арту:  ін‐
теграція проти інтервенції», 2002) М. Квон наголо‐
шує, що з середини 1960‐х до середини 1970‐х рр. у 
паблік‐арті  домінувала  парадигма  мистецтва  у 
публічному просторі (art in public places), що пред‐
ставляла  собою  модерністські  абстрактні  скульп‐
тури  –  часто  збільшені  репліки  творів  видатних 
світових  скульпторів,  які  зазвичай  призначались 
для музейних і галерейних експозицій.  

Офіційний статус цих  скульптур як  «публічного» 
мистецтва М. Квон обґрунтовує хіба що їхнім розмі‐
ром  і  вагою та фактом розташування просто неба 
або в локаціях, публічність яких унаочнює  їх  «від‐
критість»  і  загальнодоступність: парках,  універси‐
тетських  кампусах,  вулицях,  аеропортах  тощо  [12, 
с. 5–6]. Адже модерністи сприймали скульптуру як 
конкретний автономний художній об`єкт і прагну‐
ли органічної присутності своїх творів у ландшаф‐
ті. За спостереженням О. Котломанова, у новій мо‐
делі  скульптурного  саду  на  кшталт  бельгійського 
Мідделхейму  в  Антверпені,  що  з’явилася  у  другій 
половині ХХ ст. і поєднала в собі якості традиційно‐
го  європейського  парку  із  принципами  музейної 
експозиції,  відбулося  зміщення  акцентів  з  тради‐
ційної  декоративної  ролі  скульптури  у  парковому 
ландшафті,  яку  виконували  фонтани  чи  жанрова 
садова‐паркова  пластика,  на  самодостатність  екс‐
понованих  творів,  для  яких  природа  ставала  іде‐
альним виставковим простором  [5:  99]. Вважаємо, 
що дане твердження резонно застосовувати й що‐
до симпозіумної скульптури в Україні, незважаючи 
на розмаїття майданчиків і моделей її експонуван‐
ня.  По‐перше,  вона  завжди  позначена  авторською 
інтонацією. По‐друге, навіть за умови конкретного 
змістовного наповнення встановлена в архітектур‐
ному  або  природному  середовищі  ландшафтна 
скульптура сприймає його як фон – своєрідний ви‐
ставковий  простір.  Приблизно  однакові  розміри 
скульптур  і  наявність  звичних  «нейтральних» 
п’єдесталів з пояснювальною табличкою (на жаль, 
такі  таблички  є  поодинокою  симпозіумною  прак‐
тикою на наших теренах) наближають їх до музей‐
ної експозиційної парадигми та традиції монумен‐
тальної й монументально‐декоративної пластики.  

Митці‐постмодерністи розглядали скульптуру як 
складну  просторово‐пластичну  систему,  через  що 
працювали  із такими формами як:  інсталяція та ен‐
вайронмент.  «Мистецтво  середовища»  («енвайорн‐
мент»)  вирішувало  принципово  інші  завдання, 
штучно  організовуючи  простір  у  відповідності  до 
нового  уявлення  про  тривимірний  пластичний 
образ  [6: 80]. Одним  із перших напрямів у  скульп‐
турі  другої  половини  ХХ  ст.,  діаметрально  проти‐
лежних  класичній  та  модерністській  традиціям, 
стало «земляне мистецтво» (earth art), що виникло 
наприкінці  1960‐х  років  у  США  та  спочатку  мало 
стосунок  до  мінімалізму.  Мінімалісти  цікавились 
природою  як  простором  і  матеріалом  для  худож‐
нього  експерименту.  Їхні  твори  апелювали до ми‐
нулого,  були  позбавлені  індивідуальності  худож‐
ньої манери, проте обґрунтовані авторськими кон‐
цепціями. Зокрема, американець Р. Смітсон розроб‐
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ляв змістовну опозицію понять «місце» та «не‐міс‐
це»  (site  and  non‐site),  в  якій  «місце»  передбачало 
персональний простір твору, що ставав одночасно 
джерелом матеріалу,  а  «не‐місце» позначало прос‐
тір стороннього споглядання на кшталт художньої 
галереї.  Ці  терміни  знову‐таки  ілюструють  проти‐
ставлення  нового  розуміння  скульптури  модер‐
ністській пластиці з її «відсутністю місця» [6: 82]. 

В  Україні,  окрім  численних  ленд‐артівських 
практик, також відомі випадки створення «site spe‐
cific»  скульптури.  2010  р.  у  Стрийському  парку 
Львова  відбувся  фестиваль  «Park.in.  Мистецтво  в 
публічному  просторі».  Як  стверджує  А.  Єфімова, 
тимчасово  встановлені  в  парку  тривимірні  інтер‐
активні  твори  актуалізували  вагомі  соціальні  та 
екологічні питання як самого парку, так і суспільства 
загалом:  «Робочі  місця»  О.  Сусленка,  «L.Е.Б.І.Д.Ь/ 
В.О.D.А/ N.Е.Б.О.» Ю. Білей і П. Ковача, «Year of no light» 
Я. Футинського, «Діалоги» С. Якуніна, «Застрягли» О. Ко‐
ношенка, «Двері» Р. Тремби та ін. [1: 111]. 

Первісна  філософія  симпозіумного  руху  також 
зважала на прив’язку до місця створення скульпту‐
ри,  використовуючи місцеві  матеріали  (часто  такі 
симпозіуми  проходили  на  території  кам’яних 
кар’єрів)  та  інтегруючи  симпозіумний  доробок  у 
навколишній ландшафт. Так, М. Протас вказує, що 
згідно з традиційними імперативами симпозіумної 
практики  «скульптура  в  кожному  місці  повинна 
бути  автентичною,  суголосною  історичній  пам’яті 
та реаліям ландшафту…»  [10: 94]. Тривала  світова 
й  національна  симпозіумна  практика  змістила  ак‐
центи: скульптори часто працюють в містах із при‐
возними  (на  багатьох  симпозіумах  материкової 
частини України використовувався інкерманський 
вапняк,  а  на  першому міжнародному  симпозіумі  в 
Києві 2018 р. учасники, взагалі, опановували особ‐
ливостями роботи в грецькому мармурі) або навіть 
індустріальними  (різновиди  металу)  матеріалами. 
Крім  того,  деякі  перші  українські  симпозіуми,  як 
зазначає М. Протас, окрім вирішення завдань суто 
професійного  характеру  й  благоустрою  урбаніс‐
тичного  або  сільського  середовища,  мали  на  меті 
відродження  й  популяризацію  локальних  тради‐
цій,  наприклад,  «комплексної  архітектурно‐парко‐
вої розбудови міста на кшталт Галіцинського маєт‐
ку ХVІІІ ст.» у Тростянці Сумської області чи колись 
знаного й шанованого на Вінничині кам’янотесно‐
го ремесла (Буша, Ямпіль) [11: 369]. Певною мірою 
тут  можна  провести  паралель  із  симпозіумом  у 
бельгійському місті Спрімонті, де розташований ві‐
домий гранітний кар’єр. Як наголошує Л. Лисенко, 
«призначення бельгійського симпозіуму – реклам‐
но‐комерційне.  Це  –  художня  реклама  місцевого 
граніту» [3: 337]. Насправді, уже перші європейські 
симпозіуми демонстрували комплексний характер 
симпозіумного  руху,  поєднуючи  професійні,  суто 
творчі  завдання  із  суспільно  важливою  місією  й 
водночас прагматичними комерційними цілями.  

Повертаючись  до  дефініції  терміна  «паблік‐
арт», нагадаємо, що він у той чи інший спосіб піді‐
ймає проблеми як власне самого сучасного мисте‐
цтва,  так  і  середовища,  в  яке  інтегрується.  Соціо‐

культурна  та  комунікативна  функції  паблік‐арту, 
спрямованого  на  налагодження  ефективного  діа‐
логу із суспільством, вважаються багатьма науков‐
цями визначальними у його сучасних практиках. У 
цьому  контексті  не  виникає  жодних  питань щодо 
резонансних  соціально‐мистецьких  інтервенцій 
паблік‐арту  на  кшталт  соціальної  скульптури  чи, 
наприклад, ситуації із першим дитячим ландшафт‐
ним парком на розі Пейзажної алеї та Десятинного 
провулку в Києві (листопад, 2009, автор – Костян‐
тин  Скритуцький),  який  врятував  цей  район  від 
чергової незаконної забудови.  

Проте формат скульптурних симпозіумів  і  сама 
природа  традиційної  скульптури,  покликаної  рад‐
ше стверджувати вічні  гуманістичні цінності й  за‐
гальнолюдські ідеали або меморіалізувати суспіль‐
но  вагомі  події  національної  історії  та  сучасності 
заради виховання культури пам’яті, аніж критику‐
вати  та  рефлексувати  з  приводу  нагальних  соці‐
альних  питань,  виключає  превалювання  соціаль‐
ного аспекту над образно‐формальним. Це поясню‐
ється не спробою втечі художників від тяжкого по‐
всякдення  в  емпіреї,  а  їхнім  намаганням  переос‐
мислити  базові  національні  та  культурні  коди  за‐
ради їх збереження та подальшої модернізації від‐
повідно до умов та завдань сьогодення. 

Через це симпозіумні теми, за умови їх наявнос‐
ті, часто формулюються доволі узагальнено. Серед 
скульптурних творів домінують образи філософсь‐
кого або лірико‐філософського характеру, а симпо‐
зіумна скульптура розмовляє зі своїм глядачем за‐
звичай символічно‐метафоричною або формально‐
знаковою  мовою.  Наприклад,  низка  українських 
симпозіумів 2008 р. концентрувалася на питаннях 
культурно‐історичної  пам’яті  українців  і  окремих 
регіонів  країни:  симпозіум  у  Вишгороді  був  при‐
свячений  річниці  Хрещення  Русі;  батуринський 
міжнародний симпозіум провели з нагоди урочис‐
того  відкриття  Національного  історико‐культур‐
ного  заповідника  «Гетьманська  столиця»;  полтав‐
ський симпозіум охопив дві  важливі дати:  святку‐
вання Дня міста та 200‐річного ювілею від дня на‐
родження М. Гоголя. Міжнародний симпозіум у Пар‐
теніті  2009  р.  фокусувався  на  історично‐міфоло‐
гічних витоках кримського минулого та був покли‐
каний  забезпечити  тяглість  класичних  взірців  са‐
дово‐паркового мистецтва першої половини ХІХ ст. 
у  зв’язку  із  реконструкцією  експозиції  місцевого 
дендропарку  [11:  243–244].  Маріупольський  сим‐
позіум  скульптури  в  металі  «Обереги  України» 
2018 р. пропагував українські цінності та самобут‐
ність українського народу, І Міжнародний симпозі‐
ум  скульптури  в  камені  «Музика  міста»  (2018)  в 
Покровську  вшановував  пам’ять  великого  україн‐
ського композитора і хорового диригента М. Леонто‐
вича  й  водночас  акцентував  реалії  індустріального 
міста. 

 Закарпатські  міжнародні  симпозіуми,  взагалі,  – 
тематичні,  оскільки  мають  чітке  соціокультурне 
спрямування  й  прагнуть  забезпечити  підтримку 
угорської національної меншини в Україні та збере‐
ження її національної ідентичності через встановлен‐
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ня  скульптур, монументів й  архітектурних  споруд  у 
закарпатських селах і містечках. 

Технологія роботи в природних матеріалах не дає 
змоги миттєвого реагування художника на злободен‐
ні  події  соціально‐політичного  життя,  імпліцитно 
впливаючи  й  на  особливості  образно‐пластичного 
мислення  скульпторів.  Адже  орієнтація  традиційної 
скульптури на «техніку “taille directe”  (прямого висі‐
кання) продовжує зберігати одвічні якості цього пра‐
давнього виду мистецтва»  [3:  335]. Тому традиційні 
скульптурні симпозіуми переважно працюють з уні‐
версальними суспільно‐філософськими та художньо‐
естетичними категоріями, репрезентованими у мета‐
форичний або алегоричний спосіб через конкретний, 
суб’єктивно інтерпретований образ.  

Тож, за винятком суто декоративних композицій, 
творчість  скульпторів‐традиціоналістів  здебільшого 
базується на архетипічних сюжетах, визнає примат 
циклічного часу над лінійним, який повертає люд‐
ству повагу до власної історії та сприяє народжен‐
ню  екологічного мислення,  тобто  за  своєю приро‐
дою є антонімічною нагальній соціальній проблема‐
тиці. Це не лише не заперечує, а й підкреслює важ‐
ливість  для  сьогоднішнього  суспільства  тем  і  пи‐
тань,  які  транслює  традиційна  ландшафтна  скульп‐
тура. Тобто симпозіумна скульптура (неокласично‐
го  чи  неомодерністського  спрямування)  демонст.‐
рує свою полярну позицію щодо вузького розумін‐
ня явища паблік‐арту. 

Якщо дивитися ширше, ґенеза міжнародного сим‐
позіумного руху в світі та згодом на теренах України 
була  пов’язана  із  протестом  проти  засилля  скульп‐
турного  академізму,  канонічної  зображальної  пара‐
дигми, плану офіційної монументальної  пропаганди 
(у  колишніх  радянських  республіках),  обмеженості 
художньої інституціональної системи тощо, що мож‐
на розцінювати як актуалізацію проблеми онтології 
мистецтва на певному етапі культурного та цивіліза‐
ційного розвитку людства. Проте, як  і будь‐яке яви‐
ще  новаторського  порядку,  із  затвердженням  свого 
загальнокультурного  статусу,  воно  набуває  консер‐
вативних рис і далі розвивається за інерцією, як саме, 
– це вже предмет іншого дослідження.  

Висновки  та  перспективи  дослідження.  Під‐
сумовуючи, є підстави твердити, що попри вагому 
роль паблік‐арту як маркера соціокультурних змін 
у  суспільстві,  наукове  формулювання  терміна  та 
визначення чітких критеріїв форм його існування є 
сьогодні суб’єктивно й контекстуально залежним і 
таким,  що  знаходиться  в  процесі  перманентної 
трансформації.  Відповідно,  належність  до  нього 
явища міжнародного та національного симпозіум‐
ного руху вважаємо доволі неоднозначною. Демон‐
струючи  очевидні  риси  паблік‐арту  (проведення 
симпозіуму та розміщення скульптури в доступно‐
му для публіки просторі; контакт із середовищем і 
глядачем й похідну від цього проблему психології 
сприйняття  її  громадою), автономні за своєю при‐
родою ландшафтні тривимірні твори неокласично‐
го  чи  неомодерністського  характеру  розглядають 
публічний простір не як матеріал чи об’єкт для ху‐
дожнього  експерименту,  а  як  місце  експонування. 

Цей факт зближує їх із традицією міської монумен‐
тальної  пластики  й  дистанціює  від  глядача,  часто 
підкреслюючи  елітарний  статус  твору  високого 
мистецтва  завдяки  використанню  постаменту. 
Крім  того,  соціально  важлива  функція  симпозіум‐
ної скульптури перебуває не в площині миттєвого 
реагування  та  проблематизації  нагальних  соціо‐
культурних  питань  сьогодення.  Її  інтереси  радше 
закорінені  у трансцендентні пошуки філософсько‐
го, культурного та історичного характеру, що, зок‐
рема,  пояснюється  самою  природою  традиційної 
скульптури з її увагою до об’ємно‐просторових ка‐
тегорій  та  оригінальності  пластичної  мови.  Нато‐
мість у соціально орієнтованих урбаністичних арт‐
практиках  паблік‐арту  суспільне  значення  зазви‐
чай превалює над якостями художньої форми. Ук‐
раїнська симпозіумна скульптура, окрім суто деко‐
ративної  функції  з  прикрашання  та  модернізації 
публічного  середовища,  часто  концентрується  на 
актуалізації  важливих для процесу національної й 
культурної  самоідентифікації  українців  темах  і 
образах. З метою сприяння морально‐естетичному 
розвитку  громади  й  формування  іміджу  міст  і  се‐
лищ як прогресивних культурно‐мистецьких цент‐
рів, підвищення їх туристичної привабливості й на‐
лагодження  контакту  із  місцевою  громадою,  кон‐
цептуальні програми українських симпозіумів час‐
то апелюють до загально гуманістичних цінностей 
та питань національної ідентичності українців.  

Узагальнюючи  сказане,  вважаємо  доцільним 
розглядати  феномен  міжнародного  та  національ‐
ного  симпозіумного  руху  як  одну  із  форм  паблік‐
арту,  а  саме:  як  мистецтво  у  публічному  просторі 
(art in public places) із акцентом на потужній соціо‐
культурній  складовій,  що  уможливлює  трансфор‐
мації й навіть ребрендинг певного міського / сіль‐
ського  середовища та вводить його в  загальносві‐
товий  культурно‐мистецький  контекст.  Подальші 
розвідки у цій царині можуть стосуватися широко‐
го кола тем: від природи симпозіумної акції та су‐
часної  ландшафтної  пластики  до  дослідження ме‐
ханізмів  формування  іміджу  міста  /  села  через 
впровадження симпозіумної практики.  
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ТРАДИЦІЇ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИЯНСТВА 
В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
 
Соколова А.  В.  Традиції  православного  християн

ства в духовній культурі Великобританії. У рамках до‐
слідження  розглянута  дохристиянська  кельтська  куль‐
тура, причини звернення кельтів в християнство і успіш‐
ного  «встарівання»  кельтських  традицій  в  «нову»  релі‐
гію.  Зроблено  огляд  збережених  документальних  свід‐
чень про поширення християнства на британському ост‐
рові. Виявлено мотиви поступового відчуження східних і 
західних християнських громад один від одного. Позна‐
чені  зусилля  англіканської  і  православної  церков  в  пи‐
таннях  тісної  співпраці  в  XVII‐XVIII  століть.  Позначено, 
що в другій половині XIX століття в Англії існують кано‐
нічна  православна  і  православна  церква,  парафії  яких 
відрізняються  етнічним  розмаїттям.  Проаналізовано  схо‐
жість певних релігійних традицій і обрядів у православ‐
ній і англіканської церкви як спадщина від часів, що пе‐
редують Великому Розколу. 

Ключові  слова:  кельти,  православне  християнство, 
Великий Розкол, англіканська церква, схожість традицій. 

 
Соколова А. В. Традиции православного христиан

ства в духовной культуре Великобритании. В рамках 
исследования  рассмотрена  дохристианская  кельтская 
культура,   причины обращения кельтов в христианство 
и  успешного  «встаривания»  кельтских  традиций  в  «но‐
вую»  религию.  Сделан  обзор  сохранившихся  докумен‐
тальных  свидетельств о распространении христианства 
на  британском  полуострове.  Выявлены  мотивы  посте‐
пенного  отчуждения  восточных  и  западных  христианс‐
ких общин друг от друга.  Обозначены усилия англикан‐
ской и православной церквей в вопросах тесного сотруд‐
ничества  в  XVII‐XVIII  веках.  Обозначено,  что  во  второй 
половине  XIX  века  в  Англии  существуют  каноническая 
православная и православная церковь, приходы которых 
отличаются  этническим  разнообразием.  Проанализиро‐
вано  сходство  определенных  религиозных  традиций  и 
обрядов в православной и англиканской церкви как на‐
следия времен, предшествующих Великому Расколу.  

Ключевые  слова:  кельты,  православное  христиан‐
ство,  Великий  Раскол,  англиканская  церковь,  сходство 
традиций.   
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Sokolova A. V. Traditions of Orthodox Christianity in 
the spiritual culture of Great Britain.   

Background.  In  recent years,  there has been an  increa‐
sing level of  interest in domestic literature towards the sur‐
viving traditions of orthodox Christianity in the culture of the 
United Kingdom. To this day, there are common features, tra‐
ditions,  rites, and beliefs  that directly  indicate  the existence 
of  the once unified universal  religion as part of  inextricable 
Christian communion.  

Objectives. The objectives of this research are to identify 
the  reasons  for  the  unification  of  the  British  into  a  single 
Christian nation of the Western Catholic model, the historical 
facts  of  close  contacts  between  the  representatives  of  the 
Anglican and Orthodox Church and some similarity of religi‐
ous traditions and customs of the two Churches. 

Methods. The research used the following methods: me‐
thod of synthesis, ascent 

from  the  abstract  to  the  concrete,  the  analysis  method, 
the  retrospective  and  historical method,  as well  as  a  syste‐
matic approach to the topic of research. 

The results of the research support the idea that the uni‐
versal religion – part of a single Christian world, that encom‐
passed East and West, has deep roots  in  the religious tradi‐
tions of  the nations of Europe and Great Britain. Orthodoxy 
has never been truly alien to Western European culture.  

Conclusions.  The  presented  results  can  be  used  in ma‐
terials of curricula and manuals, lecture materials and semi‐
nars on culturology and art studies in high education. 

 
Постановка проблеми.  До  категорії  християн‐

ського Заходу та  Сходу історики, філософи, теоло‐
ги  і  богослови підходили з  урахуванням постійної 
мінливості даних понять. Західний християнський 
світогляд  розглядається  як  своєрідний  маркер,  з 
підтримкою  якого  визначають  різницю  між  схід‐
ною і західною релігіями. Розкол між східно‐право‐
славними  і  західними  католиками  є  результатом 
так званого Великого розколу 1054 року, що стало‐
ся  в  силу  накопичених  нерозв’язних  суперечнос‐
тей,  після  якого  остаточно  відбувся  поділ  Церкви 
на  римсько‐католицьку  церкву  на  Заході  і  право‐
славну  –  на  Сході  з  центром  у  Константинополі. 
Єдина до  того часу церква розкололася,  і шлях до 
примирення  знайти  так  і  не  вдалося.  Навпаки,  з 
плином  часу  Східна  і  Західна  Церква  ставали  все 
більш віддаленими та ізольованими одна від одної. 
Однак, і до цього дня, існують загальні риси, тради‐
ції, обряди та вірування, які прямо вказують на існу‐
вання колись єдиної вселенської релігії як частини 
нерозривного християнського спілкування. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій.  У 
літературі,  присвяченій  предмету  нашого  дослі‐
дження, представлені праці відомих філософів і  іс‐
ториків по давньоанглійському християнству. Роз‐
глянуто роботи сучасних авторів. Так, праця Воло‐
димира Мосса «Крах православ’я в Англії» є масш‐
табно‐значущею,  хоча  і  спірною  з  деяких  питань, 
роботою. Автор наводить переконливі докази існу‐
вання  загальних  релігійних  традицій  в  Англікан‐
ській  і Православній церквах,  а  також збереження 
деяких  православних  традицій  у  фрагментарному  
вигляді в Англії після Великого Розколу. 

Основна мета дослідження полягає у виявлен‐
ні причини об’єднання британців в єдину християн‐
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ську націю західне‐католицького зразка, історичних 
фактів  тісних  контактів між  представниками Анг‐
ліканської  і  Православної  Церкви  і  подібності  ре‐
лігійних традицій і звичаїв двох Церков. 

Виклад основного матеріалу. До початку хрис‐
тиянської ери острови сучасної Британії та Ірландії 
були заселені племенами кельтського походження. 
Перші  згадки  про  кельтів  відносяться  до  VII‐VIII 
століття до нашої ери.  

Кельти представляли собою сукупність племен 
зі  спільною мовою, релігійними віруваннями,  тра‐
диціями і культурою. Кельти відрізнялися агресив‐
ністю. Так, Страбон, грецький історик і географ пи‐
сав в I столітті нашої  ери: «Усі люди цієї раси ... во‐
йовничі,  запальні  і  завжди  готові  до  бою  ...  Будь‐
хто може привести їх у лють, коли завгодно, де зав‐
годно і з будь‐ якого приводу...». «Їх сила укладена 
як  в  розмірі  їхніх  тіл,  так  і  в  їх  величезній  кіль‐
кості» [1: 846]. Кельтська культура повертає коре‐
нями до 1200 року до нашої ери.  

Починаючи  з  правління Юлія  Цезаря,  римляни 
почали військову кампанію проти кельтів, вбиваю‐
чи їх і знищуючи їх культуру в більшій частині кон‐
тинентальної Європи. Однак саме на островах біля 
західного  узбережжя  Європи  кельтська  культура 
процвітала в міру розширення Римської  імперії на 
європейському  континенті.  Культурна  спадщина 
кельтів  і до цього дня – значуще явище як для Ір‐
ландії, так і для Великобританії. 

Кельтський хрест представляє унікальний сим‐
вол хреста, хоча коріння його виникнення слід шу‐
кати в древніх язичницьких віруваннях. Кельтські 
хрести  можна  зустріти  на  сотнях  кладовищ  в  Ір‐
ландії  і Шотландії,  а також в Уельсі, Англії, Європі 
та за її межами. Кельтський хрест розглядається як 
один з головних символів кельтського християнст‐
ва  [2].  Новгородський  хрест,  де  в  середині  хреста 
знаходиться  коло  (символ  перемоги  над  язични‐
цтвом) нагадує кельтський хрест і може вказувати 
на  факт  відвідування  Київської  Русі  кельтськими 
ченцями. 

Стародавні  кельтські  церкви,  що  існували  на 
Британських островах не залежали від Риму. Це не 
було  пов’язано  з  їх  ворожістю  по  відношенню  до 
римської церкви, а з відстанню, яка відділяла ост‐
рів від континентальної Європи. У будь‐якому ви‐
падку, кельтське християнство своїм формуванням 
і розквітом зобов’язано як  східному, так  і  західно‐
му християнству. 

У    першій  половині  І  століття  нашої  ери  насе‐
лення  Британського  острова,  в  своїй  переважній 
більшості,  поклонялось  язичницьким  богам.  До‐
слідники схильні пов'язувати прихід християнства 
до  Британії  з  місією  Августина  в  597  році  нашої 
ери,  а  християнство  в  Ірландії  пов'язують  з  при‐
буттям на острів Святого Патрика в 432 році нашої 
ери,  який,  за  переказами,  приніс  християнство  на 
язичницький  острів [2].  

За визнанням істориків християнство стало до‐
мінуючим на острові після падіння друїдизму і об‐
меження влади філідів, легендарних першопредків 
британців  та  ірландців,  мудреців‐пророків,  носій 

таємних знань. Святий Патрік – унікальна особис‐
тість,  один  з  найбільш  значущих  представників 
древньої  Кельтської  Церкви.  Святий  Патрік  звер‐
нув представників знатних родів древньої Ірландії 
до Христа,  а також заснував кілька монастирів.  За 
легендою  Святий  Патрік,  пояснюючи  складний 
догмат про Святу Трійцю, продемонстрував це по‐
няття  кельтів  на  пелюстках  трилисника.  Три  пе‐
люстки – три окремих представника Святої Трійці, 
але при цьому вони пов'язані один з одним в один 
лист – єдині в трьох особах. 

Таким чином виник національний символ  Ірлан‐
дії трилисник (зелений, трьох кінцевий лист), який 
уособлює  собою  «Святу  Трійцю»:  Бога‐Отця,  Бога‐
Сина і Святого Духа. Протягом багатьох століть Ір‐
ландія  сприймалася  як  «острів  святих»,  вогнище 
християнської освіти. Чимало кельтських традицій 
було фактично вбудовано у «нову» релігію [3].  

Історія  британської  церкви  –  це  історія  старо‐
давнього християнства як такого. Найперше доку‐
ментальне свідчення про поширення християнства 
на британському острові належить одному  із най‐
видатнішому ранньохристиянському письменнику 
та  теологу  Квінту  Септим́  Флоре́нсу  Тертуліан́у , 
який писав що християнська віра досягла «притул‐
ку  британців,  недоступних  римлянам,  але  підлег‐
лих Христу» [4: 3‐4; 109‐121].  

Грецький християнський теолог, філософ, учений 
Оріген  в  239  році  нашої  ери,  кажучи  про  багато‐
божжя,  запитує:  «Коли  до  пришестя Христа  земля 
Британії  вірила  в  єдиного  Бога?»  І  знову:  «Сила 
Спасителя відчувається навіть серед тих, хто відді‐
лений  від  нашого  світу  в  Британії»  [Internet‐reso‐
urse:  British OrthodoxСhurch:  http://britishorthodox. 
org/tag/metropolitan‐seraphim‐of‐glastonbury/].    

Російський письменник та історик В. Михайлів‐
ський  писав:  «...  не  підлягає  ніякому  сумніву,  що 
Британський острів прийняв віру християнську від 
східних проповідників» [4: 183‐192]. 

Протоієрей Максим Козлов прямо вказує: «…анг‐
ліканське сповідання ближче  інших стоїть до пра‐
вослав’я.  Ставлення  до  англіканства  в  православ'ї 
більш  прихильне,  ніж  до  інших  протестантських 
церков» [5: 311‐312]. 

Британська церква мала своїх мучеників під час 
гонінь. Так, Албаній, який звернувся в християнст‐
во,  згодом  був  засуджений на  смерть  і  страчений. 
Албаній вважається першим мучеником британсь‐
кої  церкви.  Британські  єпископи  були  також  при‐
сутні на важливих Соборах в Сардіці (територія су‐
часної Болгарії) в 343 році, в Аріміні   (Італії) в 359 
році та інших. 

До  кінця  першого  тисячоліття  помісні  церкви 
Сходу та Заходу сформували єдину громаду і Церк‐
ву. Наслідком існування єдиної церкви до Великого 
розколу є життєвий шлях і подальше канонізован‐
ня  православних  святих  і  мучеників  Стародавньої 
Церкви, які поширювали християнську віру на Бри‐
танських островах,  заслуживши шанування  і  особ‐
ливе місце в православному календарі святих Отців. 

Пізніше, в ХІХ столітті, цей факт змусив Препо‐
добного  Арсенія  Пороського  палко  вигукнути: 
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«Церква  на  Британських  островах  виросте  тільки 
тоді,  коли  знову  почне  шанувати  своїх  справжніх 
святих» [6: 67‐72; 351‐357]. У зв'язку з цим, цікаво 
відзначити, що Священний Синод РПЦ офіційно за‐
твердив  21  серпня  2007  року  днем  вшанування 
всіх святих на Британських островах і в Ірландії. Це 
свято на честь всіх святих, що жили в Англії та Ір‐
ландії до 1054 року відзначається в третю неділю 
після П'ятидесятниці. 

Православні візантійські традиції «вторгалися» 
до Британії через море. У нинішній частині Східної 
Англії  (сучасне  графство  Ессекс)  поява  християн, 
що  населяли  Східну  Римську  імперію,  датувалася 
третім століттям нашої ери. Центром, який притя‐
гував християн з континентальної частини Європи, 
стала перша римська столиця Британії — Камуло‐
дун (теперешній Колчестер). 

У  VII‐VIII  століттях  нові  геополітичні  реалії,  а 
також  структурні  зміни,  торкнулися  діяльності 
правлячої верхівки католицької церкви. Відбувало‐
ся поступове, але невблаганне відчуження східних і 
західних  християнських  громад  один  від  одного. 
Так,  на  Сході  в  ході  арабське‐візантійських  воєн 
був захоплений Єгипет, Палестина  і Сирія,  а в 674 
році був обложений Константинополь. Втрата пів‐
денних  територій  стала  руйнівною  для  візантій‐
ської економіки та її геополітичного положення. У 
754  році  римський  єпископ  Стефан  II,  обложений 
лангобардами,  звернувся по медичну допомогу не 
до Візантії,  а до франків, які на той час вже прий‐
няли християнство, таким чином відкриваючи две‐
рі і для франкських богословів. 

Отець Ендрю Філліпс, згадуючи про Короля Етель‐
берта I, який одним з перших серед Кентських коро‐
лів прийняв християнство, був хрещеним святим Ав‐
густином  імовірно  в  597  році  та  був  канонізованим 
після смерті, в одній із своїх робіт, вважає, що Етель‐
берт I, ставши одним з численних королів, був зобо‐
в’язаний,  хоч  і  формально,  відданістю  Імператору  в 
Новому  Римі  [6:  272‐283].  Це  непрямим  чином  під‐
тверджувало  існування  культурного  і  духовного 
зв’язку між Англією і Константинополем, яке зберіга‐
лося аж до десятого століття.  

У  II  столітті  за  правління Короля Едуарда Спо‐
відника християнство в Англії досягло небувалого 
розквіту: населення Англії налічувало близько 1,5 
мільйонів  чоловік,  тоді  як  храмів  налічувалося 
близько 10000 [7].  

Вплив християнської Англії був великим: за при‐
пущенням історика С. Алексашина, послідовник анг‐
лійської  церкви  норвезький  Король  Олаф  був  бать‐
ком князя Всеволода Ярославича. «Хлопчик отримав 
чудову освіту, знав п'ять мов. Княгиня вдало одружи‐
ла  його  на  візантійській  принцесі  Анні  Мономахіні. 
Так князь Всеволод, у силу сформованих політичних 
інтриг  і феодальних міжусобиць,  став Великим кня‐
зем Русі і засновником роду Мономаховичів», – пише 
С.  Алексашин  [8:  78‐85];  в  Новгороді  благочестиво 
правила дочка англійської церкви шведська принце‐
са  свята Анна Новгородська  [9];  в Римі,  у честь анг‐
лійських паломників, що зупинялися в кварталі, який 
згодом був названий «Іль Борго Саксонo»[10]. 

Вбивство Короля Едуарда Мученика в 979 році 
можливо охарактеризувати як кінець  «єдиної  все‐
ленської церкви», багато східних дослідникив роз‐
глядають цей період як «кінець православ’я» в Анг‐
лії.  «Нічого  страшнішого  не  могло  трапиться  для 
англійців,  ніж  вбивство  їх  Короля»,  –  записано  в 
англосаксонському літопису [11: 14‐18; 78‐86]. 

Едуард‐Мученик  –  це  останній  Король  Англії, 
який утримував рівновагу між Церквою і державою, і 
для якого чернецтво було подвигом, покаянням, про‐
довжувачем  наступності  аскетичних  традицій.  На‐
слідком  вбивства  Едуарда  стає  впровадження  нової 
ідеології  завдяки  правлінню  Пап  німецького  похо‐
дження,  яке  неминуче  вело  до  відходу  від  витоків 
Церкви першого тисячоліття не тільки Британії, але і 
більшої частини Західної Європи. 

Тим часом ослаблення Візантійської  імперії да‐
ло відлік безпрецедентної ворожості в східній хри‐
стиянській  свідомості  по  відношенню  до  Заходу. 
Православні  письменники,  які  жили  за  межами 
окупованих хрестоносцями земель, закликали схід‐
них християн охороняти «чистоту» віри і припиня‐
ти  будь‐яку  взаємодію  із  західними  християнами, 
будь‐то Євхаристія, хрещення, вінчання або участь 
латинського  священика  в  поховальному  обряді, 
щоб уникнути сповзання в єресь. [11: 104‐107]. 

Звернувшись  до  християнства,  англійці  стали 
найпалкішими «учнями Христа» з усіх народів, що 
населяють Західну Європу. Населення Англії, Шот‐
ландії та Ірландії, незалежно від соціального похо‐
дження і положення в суспільстві, становили знач‐
ну  частину  від  кількості  паломників,  які  прагнуть 
до  святинь  на  материковій  частині  Європи.  Анг‐
лійські місіонери удостоювалися честі бути особис‐
тими  представниками  Папи  Римського,  а  добро‐
вільний  податок,  відомий  як  «лепта  святого  Пет‐
ра», що стягувалася в розмірі одного пенні з сім'ї на 
користь Папи,  сплачувалася  навіть  за  часів  вторг‐
нення вікінгів,  коли  самі  англійці  гостро потребу‐
вали допомоги. 

Період  правління  Генріха  VIII  ознаменувався 
низкою релігійних конфліктів, пізніше Єлизавета I 
здійснила  ряд  реформ,  спрямованих  на  огорожу 
церкви від іноземного впливу з метою формування 
національної ідентичності в Англії. В епоху Рефор‐
мації вся міць реформаторів‐іконоборців звернула‐
ся  проти  католицького  мистецтва.  Особливо  по‐
страждала Англія, де велика частина мистецтва Се‐
редньовіччя була безжально  знищена  іконоборця‐
ми в XVI‐XVII столітті. В основі іконоборства лежа‐
ла  ненависть  до  традиційно  пишних  богослужінь, 
прийнятих в Католицькій Церкві [12].  

Після реформації в Англії замість  іконопису бу‐
ло широко поширено вишивка на різні біблійні сю‐
жети із Старого й Нового Завіту (подібні зразки ви‐
шивки можна зустріти навіть на початку XX століт‐
тя),  майже  перестало  використовуватися  хресне 
знамення.  Своєрідним  нагадуванням  про    накла‐
дення хреста, як про потужний релігійний символ, 
є традиція, яка зберіглася в Великобританії: пере‐
хрещення пальців навмання та, можливо,  відомий 
англійський вираз: «перехрести моє серце, сподіва‐
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юся, що помру» (cross my heart and hope to die), що 
можна трактувати як «Якщо я не правдивий, я даю 
Богу дозвіл вразити мене» (If I am not truthful, I give 
God my permission to smite me) [13: 59‐63]. 

Однак  протоієрей  Н.  Деліцін  стверджував  зво‐
ротне: «У зовнішньому пристрою та богослужіннях 
у Церкві англійські реформатори залишили багато 
такого, що єднало її з Церквою Вселенською,  і від‐
різняло  від  інших  протестантських  громад.  Книга 
загальних молитов 1548 року також носила на собі 
характер давнини» [14: 42]. 

Грецьке духовенство підтримувало тісні зв’язки 
з Британією, в 1677 році греки побудували церкву 
в  Сохо  (за  наказом  Генріха  VIII  в  1536  році    біля 
королівського  палацу  Уайт‐хол  було  побудоване 
маленьке село, яке до XVII століття отримувало на‐
зву Сохо).  

У  1712 році Патріарх Олександрійський послав 
архієпископа Арсенія в Лондон, з проханням допо‐
моги в боротьбі з Османською імперією. 

Скориставшись прихильністю Лондонського ко‐
ролівського  двору,  Арсеній  заснував  грецьку  кап‐
лицю  в  приватному  будинку  і щотижня  проводив 
літургію.  Пізніше  в  одному  з  листів  він  впевнено 
заявляв, що в період з 1716 по 1725 «багато» анг‐
лійців були  зачаровані божественною красою гре‐
цьких  богослужінь  і  просили  прийняти  їх  в  лоно 
православної церкви. Натхненний успіхом Арсеній 
намагався встановити контакт між православними 
єпископами і патріархами, а також з англіканськи‐
ми громадами на території континентальної Євро‐
пи,  однак  англійське  духовенство  постало  проти 
такої ініціативи і переговори були припинені.  

 У  кінці  XVIII  століття  Російська  імперія  запро‐
понувала  створити православний прихід  в Лондо‐
ні,  який мав  відповідати православним  і  західним 
традиціям. Однак фінансові складності не дозволи‐
ли здійснити намічені плани. 

У 1863 році в Англії при Кентерберійській кон‐
вокації  (загальні  збори  духовенства  англіканської 
церкви, які скликаються в надзвичайних випадках) 
був створений Греко‐російський комітет з питання 
зближення  із  східною  церквою:  «коріння  церкви 
Англії на Сході і  ... вона завжди в якійсь мірі збері‐
гала незалежність  і  відданість древньої традиції,  і 
тому цілком природно ... прагне до зближення з ти‐
ми, хто є вірними послідовниками великих святих 
отців» [14: 23]. Комітет став  працювати над питан‐
ням про зближення й можливе об'єднання церков. 
У  одному  напряму  з  комітетом  діяла  і  «Асоціація 
східних  церков»  (Gastern  Church  Assosiation),  яка 
була заснована в 1864 року, з метою надання допо‐
моги православним людям на Заході [15: 311‐322]. 

Згодом  Московський  Патріарх  написав  листа 
«британським  католикам»,  в  якому  висловив  го‐
товність  до  об’єднання:  «Що  стосується  звичаїв  і 
церковних  порядків,  а  також  форми  і  дисципліни 
здійснення таїнств, то вони будуть легко врегульо‐
вані,  коли  одного  разу  союз  здійснитися».  У  1868 
році представники духовенства Шотландії відвіда‐
ли  Росію  і  провели  бесіди  неформального  роду  з 
московськім  митрополитом  Філаретом  і  іншими 

російськими церковними лідерами. Висловлювали‐
ся припущення  і подавалися серйозні сигнали про 
об’єднання Британської  і православної Церкви. По 
поверненню про результати зустрічі було повідом‐
лено  архієпископа  Кентерберійського.  Однак  по‐
дальших дій не було [16: 23]. 

Але контакти Західних і Східних церков принес‐
ли свої плоди. З 1870‐х років у Великобританії від‐
крилися два види православних церков: канонічна 
православна церква, утворена етнічними громада‐
ми різних православних країн Європи, які поступо‐
во освоїли землі і культуру Британії і використову‐
вали англійську мову в текстах богослужінь  і пра‐
вославні  церкви,  з  власним  склепінням  канонів 
православ’я,  низкою  нововведень,  до  яких  можна 
віднести використання англійських гімнів в право‐
славній божественній літургії. Неканонічні церкви, 
що  вшановували  кельтських  та  саксонських  свя‐
тих, яким поклонялися до 1054 року. 

Слід  визнати,  що  парафії  православних  церков 
невеликі  за  своїми  розмірами  і  відрізняються  ет‐
нічним розмаїттям.  Кельтська  церква  в  даний час 
розкололася  на  Кельтську  церква  і  Свято‐кельт‐
ську церкву (місія Святого Галла) [16]. 

Англійські  православні  християни  розсіяні  в 
єпархіях, що базуються у Великобританії і в Східній 
Європі.  Зв’язок  між  Британією  і  православною 
церквою  був  пронесений  крізь  століття.  Право‐
славна візантійська традиція, хоч і в фрагментова‐
ному вигляді, вижила та зберіглася в Англії і після 
подій XI століття. 

Православ'я  стало частиною релігійного життя 
в Великобританії, проте з урахуванням національ‐
них особливостей британського народу. 

Митрополит Серафим Гластонберійський, голо‐
ва Британської православної церкви, що відносить‐
ся до канонічної східної православної церкви, оха‐
рактеризував  ставлення британців до православ'я  
таким способом: «Хоча ми повністю православні в 
нашій вірі і практиці ми залишаємося британцями 
в нашому дусі  і  в нашій оцінці  православної  спад‐
щини  цих  островів»  [British  Orthodox  Сhurch:  http: 
//britishorthodox.org/tag/metropolitan‐seraphim‐of‐
glastonbury/].  

Філліпс Е. у своїй книзі «Православне християн‐
ство і англійська традиція» зауважує, що англійські 
різдвяні  пісні  (carols)  спочатку  містили  глибокий 
православний сенс, за змістом і музичному оформ‐
ленню  нагадували  слов’янські  колядки  і  сербські 
різдвяні народні пісні. Е. Філліпс також нагадує, що 
свято Благовіщення в Англії зветься «Днем Богоро‐
диці», а в особливо шановані свята Богородиці іко‐
ни Божої Матері уквітчуються [6].  

Богослов та історик, чернець ордену святого Бе‐
недикта  в  монастирі  святого  Петра,  Беда  Препо‐
добний, в VIII столітті називав білу лілію символом 
свята Успіння Богородиці. Білі лілії («Madonna lily», 
«Mary lily») символізували цнотливість та чесноту і 
були символом чистоти Діви Марії.  

У православній традиції престольні ікони також 
прийнято  прибирати  квітами.  На  Благовіщення  в 
оформленні ікон Діви Марії використовуються білі 
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лілії як символ цього свята. Їх ставлять і до святко‐
вої  ікони  Архангела  Гавриїла,  який  приніс  Добру 
Новину.  Блакитний  колір  весільної  сукні  нарече‐
ної,  з одного боку асоціювався з образом Діви Ма‐
рії, символом чистоти, вірності та вічного кохання 
(обручки  з  сапфірами  несли  той  же  символічний 
сенс), а з іншого боку блакитний колір тісно пов’я‐
заний з православною літургійною традицією, де в 
свято Богородиці священики одягаються в блакит‐
не.  Блакитний колір  символізує небесну  чистоту  і 
непорочність  Прісно  Діви.  Дана  весільна  традиція 
зберіглася  у  Великобританії  до  наших  днів,  проте 
давно втратила свій первісний зміст [6]. 

Як  в Україні, в Англії існувала практика освячу‐
вати в церкві великодні яйця на свято Великодня. 
Традиція  забарвлення  великодніх  яєць  практику‐
валося як у східних православних, так  і в західних 
церквах  з  часів  середньовіччя.  Яйце  стало  симво‐
лом Воскресіння Христова. У православній традиції 
яйця фарбувалися в червоний колір, символізуючи 
кров, яку Ісус пролив, щоб змити первородний гріх 
Адама  і  Єви.  Викторианці  адаптували  традицію 
фарбування  яєць  в  традицію  покривати  атласом 
картонні яйця і наповнювати їх великодніми пода‐
рунками. 

Аналізуючи  великодні  звички  і  уподобання  бри‐
танців, Е. Філліпс зауважує, що у Великодню неділю в 
Англії одягали чистий і, бажано, новий одяг. Пасхаль‐
на трапеза включала в себе пофарбовані в червоний 
колір яйця  і  страви, приготовлені    з м’яса молодого 
ягняти (така традиція існувала і в Греції) [6]. 

В Англії практикувався звичай вставати до схо‐
ду сонця в світле воскресіння Седмиці, що б поми‐
луватися  світанком  і  вимовити  молитву  на  славу 
Божу. Ця традиція існувала в Росії та  Україні. 

У  деяких  графствах  Англії    до  цього  дня  існує 
традиція їсти рибу по п’ятничним дням, що можна 
порівняти  з  православною  традицією  постити  по 
середах і п’ятницях, середа нагадує про події Страс‐
ного тижня і зраду Юди, а неділя – розп’яття Ісуса 
Христа і його смерть. 

Британське  минуле,  пов’язане  з  існуванням 
Єдиної  церкви,  не  пройшло  дарма.  Протягом  на‐
ступних  століть  багато  британців  відкривали  для 
себе справжні православні традиції. 

Висновки. 
1.  Єдність  Церкви  в  першому  тисячолітті  було 

цінним  даром.  Вивчення  житія  Святих,  релігійної 
західно‐східної  спадщини  до  моменту  Великого 
розколу  наочно  показує  відсутність  знакових  від‐
мінностей християнського Заходу і Сходу. 

2. Можна стверджувати, що саме знаменита мі‐
сія Августина в 597 року нашої ери від Короля Кен‐
та  Етельберта  І  поклала початок  об'єднанню бри‐
танців в єдину християнську націю західне‐католи‐
цького зразка. 

3.  Британське  християнство  поступово  втрати‐
ло зв’язок зі східним православ'ям і до XIII століття 
було цілком поглинене матрицею середньовічного 
європейського католицизму. 

4. Контакти Православної Церкви з Англікансь‐
кою Церквою існує з часів формування англіканст‐

ва в XVI  столітті  і  було відзначено взаємним  інте‐
ресом і прагненням до співпраці. Однак незважаю‐
чи на зусилля обох Церков, союзу з Православною 
церквою так і не сталося. 

5.  У  релігійних  традиціях  Британії  простежую‐
ться  загальні  риси  з  православними  традиціями 
східних слов’ян і  розцінюють православне віроспо‐
відання як повернення до англійської традиційної 
релігії. 

6.  Православ'я  залишається  частиною  релігій‐
ного життя тисяч людей у Великобританії. 

7. Вселенська релігія, яка колись була частиною 
єдиного християнського спілкування і охоплювала 
Схід і Захід, проросла глибоким корінням, а право‐
слав’я в Британії – вижило та досягло певного роз‐
квіту. Це доводить, що православ’я ніколи не було 
чужим до західної європейської культури. 

Перспективи подальшого дослідження цієї  проб‐
леми  можуть  стати  основою  для  вивчення  особли‐
востей  православне‐англіканських  зв’язків  в  істо‐
ричному аспекті. 
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Солецький А.  О.  Інсталяція  у  громадському  середо

вищі: український досвід кінця ХХ – поч. ХХІ ст. У статті 
проаналізовано творчість українських художників, які звер‐
таються до проблематики інсталяційного об'єкту в громад‐
ському просторі наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. За останні 
роки художники цього виду мистецтва виходять на новий 
якісний  рівень,  а  дослідження  композиційних  складових 
формування  інсталяції  є  актуальною та  важливою темою. 
Запропоновано  ряд  найяскравіших  проектів  інсталяцій, 
зреалізованих  у  громадському  середовищі  в  різних містах 
України  упродовж  1990‐2019  рр.,  висвітлено  їх  ідейне  та 
формальне змістове навантаження. Зроблено висновок про 
необхідність  ґрунтовного дослідження та наукового опра‐
цювання мистецького феномена, яким стала українська інс‐
таляція останніх десятиліть.  

Ключові  слова:  інсталяція,  інсталяційні  об’єкти,  ре‐
дімейд, поп‐арт, патерн, дадаїзм. 

   
Солецкий А. О. Инсталляция в общественной сре

де:  украинский  опыт  конца  ХХ  –  нач. XXI  в.  В  статье 
анализируются  работы  украинских  художников,  кото‐
рые  обрасчаются  к  проблеме  инсталяции  в  обществен‐
ном пространстве в конце ХХ – начале XXI. в. В последние 
годы художники этого типа искусства выходят на новый 
уровень  качества,  а  изучение  композиционных  компо‐
нентов формирования инсталяции является актуальной 
и важной темой. Представленный ряд наиболее важных 
инсталяций,  которые  были  реализованы  в  обществен‐
ной среде в Украине с 1990‐2019 гг., проанализировано 
идейная и формальная смысловая нагрузка. Сделано вы‐
вод о необходимости тщательного иследования и науч‐
ной  обработки  художественного  явления,  которым  ста‐
ла украинская инсталяция последнего десятилетий.    

Ключевые слова: инсталяция, инсталяционные объек‐
ты, рэди мэйд, поп‐арт, дадаизм. 

 
Soletskуy A.  Installation  in  the public  environment: 

the Ukrainian experience of the end of the XXth – begin
ning  of  the  XXI  century.  The  article  reveals  the  creative 
work of Ukrainian artists who address  the  issue of  installa‐
tion in the public space at the end of XX – beginning of XXI c. 
In recent years artists reached a new level in this type of art 
expression,  and  the  study  of  ideal  and  compositional  mea‐
ning of the formation of installations is an actual and impor‐
tant topic for art researchers. A number of the brightest pro‐
jects of installations implemented in the public environment 
in different cities of Ukraine during the period of 1990‐2019 
are stressed. Their ideological and formal content are highligh‐
ted as well. The analysis of the problem, which the authors ap‐
peal to in the implementation of relevant Project is highlighted. 
The conclusion is made on the need for a thorough research and 
scientific  study of  the  artistic phenomenon, which became  the 
Ukrainian installation of the last decades. 

Key  words:  installation,  installation  art  objects,  ready‐
made, pop‐art, patern, dadaism  

_________________________________________ 
© Артур Солецький, 2019 

Постановка  проблеми.  Художники,  які  у  пер‐
шій  половині  ХХ  ст.  працювали  у  напрямках  реді‐
мейд, дадаїзм та сюрреалізм вважаються новатора‐
ми, які повернули хід історії мистецтва. Інсталяція, 
яка  слідувала  в  ряді  наступних  відкриттів,  стала 
доволі  провокативним  видом мистецтва,  а  глядач 
часто  є  її  безпосереднім  учасником  якщо не  креа‐
тором. Художники, які апелюють у творчостідо со‐
ціальної  тематики  все  частіше  звертаються  до  ін‐
сталяції.  Саме вона має широкий діапазон можли‐
востей впливу, привертає увагу реципієнта, справляє 
враження своїми масштабами. 

За останній час в Україні росте кількість митців, 
які працюють із художньою технікою інсталяції. З’яв‐
ляються  резиденції  по  ленд  арту,  дедиковані  ви‐
ставкові  простори  та  колекціонери  цього  жанру 
мистецтва.  

Дане дослідження –  спроба визначити різницю 
між скульптурою та інсталяцією, оскільки існує ба‐
гато  суперечок  у  розмежуванні  цих  понять.  Особ‐
ливу увагу звернено на інсталяційну творчість ук‐
раїнських художників останньої доби  і на підставі 
проаналізованого  матеріалу  зроблено  висновок, 
який вплив на суспільство та сучасне мистецтво в 
цілому має активність цих авторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доволі широко висвітлена проблематика  інста‐

ляції в українському мистецтві у праці відомого ху‐
дожника і дослідника В. Сидоренка «Візуальне ми‐
стецтво від авангардних зрушень до новітніх спря‐
мувань:  Розвиток  візуального  мистецтва  України 
ХХ‐ХХІ  століть».  Автор  виділяє  основні  тенденції 
розвитку українського мистецтва, аналізує провід‐
ні мистецькі явища та події [26].  

Дослідження  О. Соловйова  «Турбулентні  шлю‐
зи»  присвячена  актуальним  проблемам  сучасного 
українського  образотворчого  мистецтва.  Розрахо‐
ване  на  фахівців  у  галузі  художньої  культури  та 
широке коло читачів, що цікавляться проблемати‐
кою сучасного мистецтва [4]. У монографії О. Чепе‐
лика «Взаємодія архітектурних просторів, сучасно‐
го мистецтва і новітніх технологій…» досліджуєть‐
ся специфіка актуального мистецтва в урбаністич‐
них просторах [29]. 

Важливим  джерелом  для  дослідження  стали 
електронні версії популярних періодичних видань 
про  мистецтво:  «Art‐Ukraine»  [7],мистецький  аль‐
манах «Артес», (artes‐almanac.in.ua); критичний он‐
лайн‐журнал,  присвячений  сучасному  мистецтву  і 
сучасній культурі «KORYDOR». 

Проаналізована  література  розкриває  багато 
важливих фактів, проте вона не відкриває в повній 
мірі проблематики нашої статті, а тільки частково 
висвітлює  певні  аспекти  творчості  художників 
останніх десятиліть, які звертались до актуальних 
мистецьких дисциплін.  

Метою  дослідження  є  висвітлити  діяльність 
ключових  представників  художньої  техніки  інста‐
ліції,  охарактеризувати  найяскравіші  проекти  в 
громадському  середовищі,  проаналізувати  їх  зна‐
чення для розвитку сучасного вітчизняного мисте‐
цтва. 
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Виклад основного матеріалу. Поява нових тех‐
нологій, які використовують митці у творчому про‐
цесі  –  відео,  комп'ютерна  техніка,  проектори,  різ‐
номанітні  матеріали  за  формою  та  текстурою  – 
призвели до появи нових стилів у мистецтві. Відві‐
дувач музеїв чи галерей може відкрити світ фанта‐
зії  і  побачити  все:  від  опудала  акули  до  баночок 
Мандзоні. 

На відміну від інших видів мистецтва інсталяція 
пропонує  глядачеві  не  тільки  зрозумілий  візуаль‐
ний  ряд,  вона  створює  умови  для  кращого  спри‐
йняття концепції роботи. У спілкуванні з виклада‐
чами в художніх вузах ми доволі часто стикаємося 
з дублюванням інформації декілька разів, що і при‐
вело  до  потреби  аналізу  повтору  не  тільки  в  на‐
вчальному процесі але й у його впливі на розумін‐
ня  концептуальної  складової  у  творах  мистецтва. 
Саме повтор у візуальному ряді багатьох художни‐
ків допомагає нам не пропустити важливих момен‐
тів.  Це  ніби  своєрідний  заклик  глядачеві  до  звер‐
тання  уваги  на  акцентацію,  на  важливі  компози‐
ційні моменти. Це допомагає затримувати погляд і 
глибше проаналізувати побачене. 

Якщо заглибитися у філософії, то духовне буду‐
вання нової мистецької  реальності  “артсвіту”,  про 
який пише Артур Данто, є дуже важким завданням. 
Сам процес потребує не тільки контролю над  змі‐
нами, а й передбачення можливої кореляції з інши‐
ми  сферами.  Ідеальні  художні  образи  є  основною 
складовою впливу на майбутнє мистецтва.У синер‐
гетичному трактуванні патерн  здебільшого також 
корелюється з образною формою, що дозволяє роз‐
глядати  художні  образи  як  патерни‐моделі,  дієві 
засоби культурних перетворень. Патерновий‐образ 
формує мистецтво  та  реальність.  Арт‐модель  є  не 
тільки передбаченням майбутнього – дякуючи сво‐
їм  естетичним  характеристикам,  вона  стає  метою 
перетворень культури, руху буття. Не може не вра‐
ховуватися  і  така  характеристика  мистецького 
твору як його емоційна енергетика. Патерном май‐
бутнього,  моделлю  буття  стає  не  тільки  естетич‐
ний ідеал, але й образи, твір у цілому. 

В  мистецтві  формами  існування  патернів‐ідеа‐
лів  є  історичні  стилі,  художні  напрями,  методи, 
школи тощо. Зі збільшенням ступенів фрактальної 
докладності,  розв’язності  збільшується  кількість 
деталей  контуру,  елементів  культурних  систем,  у 
тому числі мистецьких. В  їх  інтраієрархічності  ви‐
являється  діалектика  гомогенності  та  гетероген‐
ності патернів – подібних між собою, але ніколи не 
ідентичних. Можна зроби висновок, що саме патер‐
новість є одним з ключових ходів для зміни та кон‐
цептуального навантаження мистецьких творів. 

Перші проекти актуального мистецтва у місько‐
му середовищі відбулися у Львові ще у 1990‐х рр., 
хоч більшість мала короткотривалий характер і не 
були  націленими  на  діалог  із  широкими  колами 
аудиторії. До прикладу, акція‐перформанс Ю. Соко‐
лова,  С.  Горський  та  О.  Замковського  «Перехресна 
трансплантація незалежності»  (1993 р.) мала про‐
тяжність  у  просторі  і  часі:  митці  викопали  одну  з 
бруківок на вулиці Львова і завезли до Івано‐Фран‐

ківська. Тут вони «трансплантували» об’єкт, вклав‐
ши  його  в  систему  замощення  бруківки,  на  місце 
викопаної,  на  площі  перед  мистецькою  галереєю 
«S‐об’єкт» [22].  

Серед  перших  проектів  актуального мистецтва 
варто  згадати  акції  авторства  Ігора  Подольчака, 
який  часто  працював  над  здійсненням  задумів  з 
Ігорем  Дюричем  та  Романом  Віктюком.  У  1991  р. 
вони заснували у Львові «Фонд Мазоха», який впро‐
довж  1994–2004  рр.  провів  низку  помітних  мис‐
тецьких акцій [14, с. 902].  

В середині 1990‐х рр. активно працює в ділянці 
перформансу  львівський  художник  Петро Старух 
(проекти «Der Winter ist da», що символізуав прихід 
зими  і  «Der  Fruhling  ist  da»,  який  позначав  прихід 
весни  1995  р.).  Художник  своєрідно  використав 
природні явища в якості «виконавців» дії. П. Старух 
у співавторстві з дрогобицьким художником М. Олек‐
сяком  та  М. Яремаком  у  1993  р.  провели  акцію 
«Манна»  у  Львові  біля  театру  «Воскресіння»,  яка 
вирізнялась сміливістю та оригінальними пластич‐
ними інтерпретаціями [23].  

У 1993 р. Влодко Кауфман реалізував гепенінґ із 
використанням  елементів  інсталяції  біля  Музею 
барокової  сакральної  скульптури  у  Львові.  Акція 
називалась «8 печать, або листи до земля». Основ‐
ним смисловим елементом, який застосував худож‐
ник,  були  авторські  маніпуляції  у  просторі  на  му‐
зейній  площі  з  географічними  картами.  Гепенінґ 
поділявся на дві частини: те, що відбувалося зовні і 
всередині храму. На площі натовп глядачів спосте‐
рігав як перед ними актор продає графіку, і корот‐
ко розказує про те, що буде всередині. Усе відбува‐
лося  на  фоні  розвішаних  на  площі  географічних 
карт, рулонів целофану та пересічних людей, які їх 
розглядали.  Своєрідне  «театралізоване»  дійство 
відбувалося і всередині музею [23].  

Серед  інших  перформансів  В.  Кауфмана,  реалі‐
зованих  у  відкритих міських  просторах  варто  зга‐
дати акцію «Їжа» на подвір’ї біля майстерні скульп‐
тора Емануїла Миська  (1995 р.),  «Дзеркальний ко‐
роп» на території парку Знесіння (1994 р.), «Зоо» у 
рамках відео‐арт фестивалю «De Novo» на терито‐
рії Шевченківського гаю (1999 р.), процесуальна ін‐
сталяція – результат перформансу «Механічна ана‐
томія  звуку»  2002  р.  у  сквері  біля  Порохової  вежі 
[14, с. 903–904].  

Особливою  взаємодією  із  широкими  колами 
аудиторії  виділяється  публічна  акція  В.  Кауфмана 
«Падіння  польоту»  (дія  у  довкіллі),  реалізована  у 
Стрийському  парку  у  Львові  2004  р.  як  своєрідна 
гра,  під  час  якої  запрошені  глядачі  та  випадково 
залучені  до  споглядання  перехожі  намагаються 
простежити  ідею  та  суть  дії,  коли  автор  нарощує 
багатокілограмові  білі  крила  з  гіпсу,  намагаючись 
злетіти, а згодом вирішує їх позбутися [14, с. 905]. 

Виразні  арт‐інтервенції  у  публічний  міський 
прострі  безпосередньо  пов’язані  із  діяльності  МО 
«Дзиґа»,  яке  до  сьогодні  займає  провідне  місце  в 
культурномистецькому житті міста. Зокрема, акту‐
алізація  новітніх,  концептуальних  проектів  знач‐
ною мірою пов’язана  із заснуванням Інституту ак‐
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туального мистецтва у 2007 році, метою якого було 
творити щось сучасне поміж «застиглих мурів старо‐
го  міста»,  а  також  –  сприяти  поширенню  нових  ху‐
дожніх практик та міжкультурних комунікацій, акти‐
візувати мистецький простір Львова [31, с. 136]. 

У 2008 р. у Львові на Музейній площі (поміж До‐
мініканським собором і «Дзигою») було реалізова‐
но проект «Холод», що передбачав створення кон‐
цептуальних скульптур  із льоду. Учасниками акції 
були відомі митці: Олесь Дзиндра, Олексій Хорош‐
ко,  Андрій  Гливка,  Сергій  Петлюк,  Михайло  Бара‐
баш,  Мирослав  Вайда  та  ін.  [28,  с.  31].  Було  ство‐
рено  вісім  інсталяцій  в  одному просторі:  «Сумно», 
«Монумент»,  «Розпродаж»,  «Саморуйнація»,  «Brand», 
«Атракціон», «Охолодження мозку», «Яйця в сітці», 
«Круглий  стіл».  Самі  назви  –  досить  промовисті  і 
багато  до  чого  апелюють,  проте,  залишають мож‐
ливість власного тлумачення.  

У  вересні  2008  р.  у  Львові  було  започатковано 
новий  соціокультурний  проект  –  «Тиждень  акту‐
ального мистецтва», в межах якого проведено низ‐
ку  презентацій  сучасних  практик  мистецтва,  лек‐
цій, круглих столів та майстерень як всередині га‐
лерей,  так  і  в  громадському просторі.  Все це мало 
на меті «заповнити/наповнити існуючу порожнечу 
чи навіть «вакуум», оскільки тема 140 проекту бу‐
ла  задекларована  як  «Потенція  порожнечі».  Пер‐
ший  «Тиждень  актуального  мистецтва»  мав  пере‐
важно експериментальний характер та частково не 
виправдав  очікувань,  бо  заявлена  програма  була 
реалізована лише на третину [32, с. 136].  

Резонансними інтервенціями в міський простір 
стали проекти київських художників, зокрема «Дзер‐
кало»  Анатолія  Бєлова  та  інсталяція  «Подвоєння 
реальності» Ярослава Присяжнюка та Ілони Сільва‐
ші [20, с. 70].  

Медіа‐арт як актуальна форма сучасного мисте‐
цтва активно використовується для роботи в урба‐
ністичних просторах, зокрема в якості інструменту 
порушення соціальних проблем, що засвідчують ки‐
ївські  проекти.  Проте,  як  форма  соціальної  скульп‐
тури та один із основних жанрів паблік арту, урба‐
ністичні медіа‐проекції як у Львові, так і у західно‐
українському  реґіоні  в  цілому,  наразі  є ще  пооди‐
нокими випадками [20, с. 70].  

Особливої уваги у контексті актуалізації урбані‐
стичних арт‐пракик заслуговують два проекти: це 
інсталяції  Олега  Перковського  «Добудова»  та  ко‐
лективний проект «Відкрита галерея», що став стриж‐
невим  у  творчій  діяльності  угрупування  молодих 
митців «Відкрита група» (Антон Варга, Євген Сам‐
борський, Олег Перковський, Юрій Білей, Павло Ко‐
вач  та  Станіслав  Туріна).  Перший  проект  порушує 
проблему хаотичних «добудов» та стилевого спотво‐
рення  сучасних  урбаністичних  середовищ,  коли,  че‐
рез певні комерційні фактори, цілковито порушують‐
ся  будь‐які  візуально‐естетичні  критерії  та  норми. 
Проект  «Відкрита  галерея»  був  звернений  до  проб‐
лем  відсутності  належних  просторів  та  середовищ 
для підтримки і розвитку сучасних арт‐практик [23]. 

Серед  перфомативних  акцій  у  публічному  про‐
сторі варто відзначити перформанси Павла Ковача, 

Юрія Білея, Ярини Шумської. Власна художня прак‐
тика  перформерів  і  її  аналіз  служили  навчальним 
матеріалом для учасників школи і в цьому так само 
спостерігалася  цікаві  трансформації  самих  акцій. 
Кульмінація  в  такому  мистецтві  –  це  ефект  зуст‐
річі,  напруженості,  яка  виникає між  художником  і 
глядачем [5].  

Революційні  події  на  Майдані  у  Києві,  анексія 
Криму  та  військовий  конфлікт  на  Сході  знайшли 
своє відображення у практиках актуального мисте‐
цтва  та  дали  новий  поштовх  для  їх  розвитку.  Ре‐
презентативним проектом у цьому контексті  є  ін‐
сталяція «Сад» Олени Костюк. Ця  інсталяція – час‐
тина великого проекту «Дзеркало»,  який розвива‐
ється  з  2011  року  та  включає  також  перформанс. 
Це  антропологічний  проект,  пов’язаний  із  дослі‐
дженням  та  провокуванням  сутнісного  в  людині, 
шляхом створення мистецьких продуктів. Цей про‐
ект можна назвати успішною спробою та, водночас, 
показовим прикладом синтезу практик актуального 
мистецтва та елементів національних традицій [23].  

Особливої  уваги  заслуговує  інсталяція  Влодка 
Кауфмана «Волонтери», яку автор пов’язав зі спри‐
йняттям копиць сіна. У різних реґіонах копиці ма‐
ють різну форму  і  завжди вони щось нагадують, у 
всіх є своя конфігурація, вони викликають унікаль‐
ні реакції на себе як на об’єкт, і, водночас, це праг‐
матична необхідність. Коли ж ці копиці поставлено 
у  публічному просторі міста,  вони набувають  зов‐
сім  іншого  сенсу.  Автентична  річ,  відтворена  без 
підробки,  в  урбаністичному  середовищі,  відіграє 
роль привида. І кожен буде бачити там багато сен‐
сів, змістів та по‐різному зможе їх трактувати [33].  

Варто відзначити перформанс молодої львівсь‐
кої художниці Ярини Шумської, яка у творчому за‐
думі врахувала контекст простору, локації, де було 
реалізовано  дійство. Штовхаючи  поперед  себе  ве‐
летенський камінь,  вона боролась  із  тягарем,  вго‐
лос промовляючи уривки з віршів Лесі Українки, які 
відповідали її переживанням у цій боротьбі [23].  

Слід  також  згадати перформанс Михайла Бара‐
баша, реалізований вже в межах  іншого концепту‐
ального  арт‐проекту  «Сакральний  простір»  2014 
року. Його ключовою  ідеєю став пошук Бога  засо‐
бами  сучасного  мистецтва.  Символіка,  яку  викори‐
став  художник,  –  образ  духовної  трапези  хлібом  та 
вином,  хрестоподібно  розпластане  тіло,  процес  зрі‐
зання з себе одягу як метафора зміни, – вказує на ідею 
духовного  переродження  та  оновлення,  яку  пере‐
живає людина під впливом релігійного досвіду [32].  

Останнім  часом  в  українському мистецтві  з’яв‐
ляється чимало якісних сучасних творів, які варту‐
ють  окремої  уваги  та  конкурують  зі  світовим  до‐
робком. Такі художники як Жанна Кадирова, Влод‐
ко Кауфман, Василь Бажай, Костянтин Зоркін та ін‐
ші змінили сприйняття українського сучасного ми‐
стецтва на теренах України та за її межами.  

Поміж українських художників,  які  займаються 
соціально‐політичним  мистецтвом  і  працюють  з 
публічним простором, Кадирова є однією з перших. 
Питання  використання  public  space  в  соціально‐
критичному мистецтві стало актуальним за остан‐
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ні роки. Контекст міського простору стає референ‐
том та темою тих критичних художніх практик, які 
формуються  всередині  інституцій,  а  також  мит‐
цями що працюють за межами галерей [28].    

Варто  акцентувати  на  тому,  що  процес  виник‐
нення українського політичного мистецтва в місь‐
кому  просторі  припадає  на  помаранчеву  револю‐
цію 2004 р., під час якої відбулися перші перфоманси 
групи Р.Е.П., учасником якої є Жанна Кадирова [28].  

Перші роботи Кадирової у Public space з’явилися 
у 2008 р. Програма «Місто – територія мистецтва» 
була однією з перших профінансованих інсталяцій 
в публічному просторі в Україні.  

Серед  останніхконтроверсійних  і  водночас  яск‐
равих подій у вітчизняному мистецтвіє проект Від‐
критої групи – об’єднання молодих митців родом з 
Ужгорода.  Учасники  групи  презентуватимуть  Ук‐
раїну  на  Венеційському  біенале  з  доволі  амбіцій‐
ним проектом «Падаюча тінь «мрії» на сади Джар‐
діні».  Ідея  полягає  в  тому,  що  літак  українського 
виробництва  «Мрія»  пролітає  над  Венецією,кидає 
тінь на сади Джардіні, робить коло і повертається в 
Україну.Митці  зазначають:  Найбільший  у  світі  лі‐
так  «Мрія»  кине  тінь  на  одну  з  основних  подій  у 
світі  сучасного  мистецтва.  Ми  на  декілька  секунд 
відділимо присутніх людей від сонця, а 285 тон ме‐
талу  пронесеться  над  їхніми  головами.  Ми  не  мо‐
жемо  знати,  скільки  разів  прозвучить  «Що  це  бу‐
ло?». Це – помах крил метелика, який може багато 
чого змінити». 

Окрім таких елементів, як найбільший у світі лі‐
так  і  його  символічно  вагома  назва,  в  цій  роботі 
надзвичайно  важливе  сонячне  світло.  Колись  у 
давні часи люди думали, що світло виходить з їхніх 
очей  і  таким  чином підсвічує  все, що  вони  бачать 
навколо. Якби було так, цей проект був би не акту‐
альний,  адже  відрізати  нас  від  сонця  на  декілька 
секунд і є базовим елементом роботи, незалежно від 
наявності чи відсутності хмар. Тут можна звернутись 
також  до Де Кіріко  та  заснованого  ним  у  1916  році 
метафізичного живопису. У «Pittura metafisica» мета‐
фора  і  мрія  є  основою  для  виходу  думки  за  рамки 
звичайної логіки, а контраст між натуралістично зоб‐
раженим  предметом  і  химерною  атмосферою,  яка 
його  оточує,  посилює  ірреальний  ефект.  Чогось  по‐
дібного ми хочемо добитися іншими засобами. 

Ми  бачимо ще  один  доволі  амбіційний  проект, 
який  змінює  розуміння  презентації  країни  на  біє‐
нале. Проте, незважаючи на ідею, проект викликав 
шквал  обуреннь  стосовно  практичної  реалізації, 
кошторису і важкості реалізації технічних аспектів. 

Українське  мистецтво  зробило  суттєвий  крок 
вперед  і  досі  безупинно  рухається  в  бік  викори‐
стання  сучасних  медіа  та  нових  ідей.  З’являються 
гранди, резиденції а також закордонне фінансуван‐
ня, що дозволяє працювати митцям на більш якіс‐
ному рівні 

Висновок.  Сучасне  мистецтво  творить  нові  та 
увиразнює наявні культурно‐символічні образи, віді‐
грає важливу роль у формуванні ефекту автентично‐
сті, підсилює культурний та історичний сенс, є ефек‐
тивним засобом актуалізації культурної пам’яті. 

У  другій  половині  ХХ  ст.  у  США та  Західній Єв‐
ропі  розпочинається  динамічний  розвиток  нових 
практик у мистецтві, пов’язаних зі стрімкою демо‐
кратизацією суспільства та превалюванням еконо‐
мічних вартостей над ідейними. Твори художників 
виходять  за  межі  музейного  простору  для  актив‐
ного діалогу з реципієнтом.  

В Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Мисте‐
цтво інсталяції сформувалось у повноцінне худож‐
нє явище, культурно‐мистецьке значення якого по‐
требує  глибокого  теоретичного  осмислення.  Без‐
посередній  вплив на його формування мала  твор‐
чість таких знакових особистостей як Ж. Кадирова, 
В. Бажай,  В. Кауфман,  К. Зоркін  та  ціла  плеяда  мо‐
лодших художників. 
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Андрушко Л. М. Вплив чорного кольору на психіку 

та фізіологічні функції людини. У статті досліджується 
вплив чорного кольору на психіку та фізіологічні функції 
людини, оскільки колір не тільки надає важливу  інфор‐
мацію про предмет, але й має здатність викликати певні 
фізіологічні та психічні ефекти. Згідно з дослідженнями 
психологів,  чорний  колір  викликає  не  тільки  емоційну 
реакцію,  але  і  фізіологічну.  Чорний  часто  використову‐
ється як  символ загрози або  зла,  асоціюється  зі  смертю 
та скорботою у багатьох культурах, але він також попу‐
лярний як індикатор влади. Психологічний аспект спри‐
йняття  чорного  кольору  пов`язаний  з  емоційним,  соці‐
ально‐культурним  та  естетичним  думками  та  почуття‐
ми.  Розглянуто,  як  деякі  культурні  особливості  вплива‐
ють на  сприйняття жовтого кольору людиною,  а  також 
можливість  застосування  вивчених  взаємозв'язків  між 
кольором і психікою в діагностиці. 

Ключові  слова:  чорний  колір,  символіка  кольору, 
психологічний вплив, емоції, фізіологія людини. 
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Андрушко Л.М. Влияние черного цвета на психику и 
физиологические  функции  человека.  В  статье  иссле‐
дуется  влияние  черного  цвета  на  психику  и  физиологи‐
ческие функции человека, поскольку цвет не только предо‐
ставляет  важную информацию о  предмете,  но и  обладает 
способностью вызывать определенные физиологические и 
психические  эффекты.  Согласно  исследованиям  психоло‐
гов, черный цвет вызывает не только эмоциональную ре‐
акцию, но и физиологическую. Черный часто используется 
как  символ  угрозы  или  зла,  ассоциируется  со  смертью  и 
скорбью во многих культурах, но он также популярен как 
индикатор  власти.  Психологический  аспект  восприятия 
черного цвета связан с эмоциональными, социально‐куль‐
турными и эстетическими мыслями и чувствами. Рассмот‐
рено,  как  некоторые  культурные  особенности  влияют  на 
восприятие черного цвета человеком, а также возможность 
применения изученных взаимосвязей между цветом и пси‐
хикой в диагностике. 

Ключевые  слова:  черный цвет,  символика цвета,  пси‐
хологическое воздействие, эмоции, физиология человека. 

 
Аndrushko  L. M.  Influence  of  black  colour  on  human 

psychе  and  physiological  functions.  The  influence  of  black 
colour on the psyche and physiological functions of a person is 
determined  and  analysed  in  this  article.  It  is  shown  that  a 
particular colour gives not only important information about an 
object but also has ability  to evoke  thoughts and  feelings. The 
psychological aspect of perception of black colour  is related to 
emotional, socio‐cultural and aesthetic background. 

While  black has different  symbolic meanings,  individual 
reactions  to  the  color  black  vary  widely.   Black  is  a  real 
sensation, even if it is produced by the absence of light. The 
sensation of black  is distinctly different  from  the  lack of  all 
sensation.  According  to color  psychology,  these  are  the 
characteristics  of  black:  вlack absorbs  all  light in  the  color 
spectrum; вlack is often used as a symbol of menace or evil, 
but  it's  also  popular  as  an  indicator  of  power.  It  is  used  to 
represent  treacherous  characters  and  is  often  associated 
with  witchcraft;  вlack  is  associated  with death  and  mour‐
ning in many cultures. It is also associated with unhappiness, 
sexuality,  formality,  and  sophistication;  іn  ancient  Egypt, 
black  represented life  and  rebirth.  Black  is  often  used  in 
fashion because of its slimming quality. 

A particular colour gives not only important information 
about  an  object  but  also  has  ability  to  cause  ideas  and 
feelings.  The  psychological  aspect  of  perception  of    black 
colour  is  related  to  emotional,  sociocultural  and  aesthetic 
background.  Considered  as  some  cultural  characteristics, 
historical periods  influence and affect  the perception of  the 
black  man  and  the  possibility  of  applying  the  study  of  the 
relationship between color and mentality in the diagnosis. 

Colour is one of the most interesting phenomena on Earth. It 
is  a  physical  occurrence  that  exerts  influence  on  human 
physiology and psychology. Colours have numerous and varied 
functions.  They  reach  humans’  eyes  but  each  person’s 
perception of them depends on his or her life experience, culture 
and education. The perception of  this  information adds  to our 
knowledge of the world and takes part in the formation of our 
notions. Colours exert great influence on our feelings, and hence 
on our mind and behaviour.  

On  perceiving  a  colour  visually,  the  eye,  with  its 
peculiarities as а receptive organ, influences the formation of 
the  image  which  reaches  the  human  brain.  Colour  is  a 
phenomenon  of  perception,  not  an  objective  component  or 
characteristic of substance. Humans not only can see colours, 
but  they  can  also  feel  them.  That  effect  is  most  obviously 
shown when the colours are highly saturated. Green and blue 
are  soothing;  they  reduce  the  pressure  in  the  auricular 
centre  and  create  a  sensation  of  fading  or  compensating 

intensity of the sound. Colours, however, mainly exert influence 
on  human  emotions,  hence  the  preferences  to  one  colour  or  
another. The reason is  that every colour affects our mood in a 
different  way  and  carries  different  energy.  When  a  person  is 
happy,  he  or  she  usually  likes warm  colours.  They  excite  and 
stimulate us; focus our visual sensitivity; stir us to action; create 
a sense of vigour. When we are sad, we prefer cold colours as 
they slow down the rate of respiration and heartbeat. They have 
a soothing effect and predispose to contemplation. A particular 
colour gives not only important information about an object but 
also has ability to cause ideas and feelings. 

Key words: black colour, symbolic of colour, psychologi‐
cal influence, emotions, physiology of a person. 

 
 
Постановка  проблеми.  Уявити  життя  без  ко‐

льору неможливо, колір присутній скрізь і є части‐
ною нашого світобачення, нашої мови, нашого ми‐
стецтва та нашого побуту. Завдяки культурі старо‐
давніх народів,  досягненням вчених,  дослідників  і 
психологів, які зробили колір чимось більш цінним 
і важливим для людського сприйняття, ми вчимося 
пізнавати себе, розуміти інших людей і навколиш‐
ній світ. Історія вивчення кольору дає нам уявлен‐
ня про  світогляд людей  стародавнього  світу  і  про 
те,  як  розвивалася  кольорова  система  впродовж 
багатьох  століть.  З  часу  палеоліту  кольори  були 
символами  абстрактних  ідей.  Значення  кольорів 
варіюється в залежності від раси людини, віроспо‐
відання,  національності  і  навіть фізичного,  психо‐
логічного та культурного клімату. Кольори надси‐
лають людині чіткі сигнали, на які ми реагуємо. 

 Антропологи,  етнографи,  психологи,  медики, 
педагоги завжди визнавали зв'язок між кольором і 
настроєм та поведінкою людини. Існує велике коло 
наукових досліджень в цьому напрямку. Колір став 
предметом  дослідження  не  тільки  у  сфері  мисте‐
цтвознавства, етнографії, але й у філософській і лі‐
тературній  діяльності.  Вплив  кожного  кольору  на 
організм конкретного індивіда багато в чому зале‐
жить і від етнічних, історичних, обрядових, симво‐
лічно‐знакових та культурних традицій. Сприйнят‐
тя чорного кольору має потужній вплив на фізіоло‐
гічні  і  психічні  функції  організму.  На  визначення 
особливостей цього впливу і спрямована ця робота.  

Стан  дослідження  проблеми.  Спроби  науков‐
ців пояснити результат впливу кольору на психіку 
людини представлені значною кількістю теоретич‐
них та емпіричних досліджень. У ХХ ст. столітті на‐
ука про колір пішла далеко вперед: диференціація 
колірних систем, залежно від практичного застосу‐
вання;  дослідження  механізмів  зору  людини  та 
зв'язків кольорів із психікою; створення теорій ко‐
лориту [1; 5; 8].  

Психосемантика кольору сьогодні активно роз‐
вивається і має різні вектори дослідження як само‐
стійного  розділу  психології  сприйняття  кольору. 
Важливими у цьому напрямі є праці Л. Айсмен [1], 
Л. Бондс [5], Л. Миронової [10], А. Рум'янцевої [14], 
Л.  Шварц  [16].  Про  вплив  кольору  на  людину  та 
його використання в медичній практиці досліджує 
М.  Дерібере  [7].  Ми  продовжуємо  наукове  дослі‐
дження впливу кольору на психіку людини спира‐
ючись на попередні наші розвідки у цьому напрямі 
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при  дослідженні  білого,  червоного,  синього,  зеле‐
ного, жовтого кольорів [2; 3; 4]. 

Метою  нашого  наукового  пошуку  є  вивчення 
чорного кольору та вплив його на психіку та фізіо‐
логію людини,  оскільки практична потреба в пси‐
хології сприйняття кольору існує в прикладній га‐
лузі психології — в психології реклами та психоло‐
гії мистецтва.  

Виклад  основного матеріалу.  Розвиток меди‐
цини  та  психології  у  другій  половині  XX  століття 
дозволяє фахівцям дійти висновку, що вибір кольо‐
ру може допомогти в діагностиці психологічного  і 
фізичного стану людини. Саме такий метод, як піз‐
нання людини  за  допомогою кольору,  якому  вона 
наддає перевагу або яким прагне себе оточити, по‐
чав  використовуватися  психологами  і  психотера‐
певтами для більш глибокого розуміння людини. У 
книзі «Психологія кольору» М. Нелюбова зазначає, 
що обраний людиною колір характеризує його стан 
тут і тепер. Колір, яким людина нехтує, несе в собі 
інформацію про причини, які спонукають його ро‐
бити помилки [11: 4‐7]. 

Перш  ніж  люди  навчилися  цінувати  естетику 
кольору,  були  набагато  більш  практичні  аспекти 
його  використання.  Виживання  людини  залежало 
від здатності ідентифікувати певні об’єкти або по‐
переджувальні  сигнали,  де  колір  був  невід’ємною 
частиною цього процесу ідентифікації. Також колір 
стимулює  взаємодію  усіх  почуттів,  символізує  аб‐
страктні  поняття  і  думки,  висловлює  фантазії  чи 
бажання,  виробляє  естетичні  чи  емоційні  реакції. 
Домінуюча частина людської реакції на колір є під‐
свідомою і відповідь психіки на колір відбувається 
миттєво. Близько 90% інформації, яку ми сприйма‐
ємо  за  допомогою  органів  чуттів,  є  візуальною,  і 
колір – це більше, ніж просто об’єктивна  інформа‐
ція про наш світ,  оскільки колір впливає на те,  як 
ми  себе  почуваємо.  Барва  має  енергію  та  впливає 
на людину фізично, як наслідок вплив кольору на 
фізіологічну, психічну та нервову діяльність нашо‐
го тіла. Іншими словами, ми фізіологічно та психіч‐
но  реагуємо  на  дію  кольору  [13:  43].  Серед  усіх 
форм  невербальної  комунікації  колір  є  найбільш 
динамічним методом передачі змісту та почуттів. 

Англійський  фізик  І.  Ньютон  довів,  що  світло, 
якщо пропустити його через призму складається з 
багатьох кольорів [8: 18]. Світло розщеплюється на 
різних довжинах хвиль,  і таким чином демонструє 
кольори,  що  присутні  у  ньому.  Таке  розсіювання 
видимого світла на різні кольори у фізиці назива‐
ють  дисперсією.  Таким  чином  після  розсіювання 
ми можемо  бачити жовтий,  оранжевий,  червоний, 
зелений, синій та фіолетовий кольори. У цьому пе‐
реліку немає чорного, оскільки він не  є кольором. 
Чорний це відсутність світла, відсутність довжини 
хвилі видимого спектра світла. Саме тому, коли ми 
перебуваємо у зачиненому приміщенні без світла і 
все навкруги нам здається чорним, це означає, що 
наші  очі  не  можуть  виявити  в  цьому  приміщенні 
довжину хвилі  видимого  світла. Отже колір,  це не 
те,  що  ми  бачимо,  це  електромагнітна  хвиля,  яка 
розходиться в просторі сполученого електричного 

поля  і  несе  енергію  і  саме  ця  енергія  впливає  на 
людину.  

Чорний існує на противагу білому, поглинає всі 
кольори  навколо  і  ніколи  їх  не  випускає.  Чорний 
колір завжди кидає виклик глядачу, для того щоб 
людина спробувала пізнати себе. Людина повинна 
пройти через чорне, щоб пізнати, як багато в ньому 
білого. Чорний  вважають  таємничим  кольором  і 
він завжди приховує в собі все, що несе, Саме тому 
чорний часто використовується у фільмах про ма‐
гію, жахи, насильство та вбивство. Чорний викори‐
стовують  як  такий,  що  може  налякати.  Оскільки 
чорний колір пов’язаний з цікавістю та таємничіс‐
тю, то він привертає увагу і притягує до себе. Чор‐
ний несе у собі ідею зупинки і дає шанс відпочити, 
містить  у  собі  обіцянку,  що  все  буде  нормально. 
Чорний  манить  до  себе,  але  не  змушує що  актив‐
них  дій.  Коли  настає  депресія,  то  залишаються 
тільки негативні характеристики чорного кольору. 
Чорний  завжди  говорить  про  тишу  і  спокій,  і  оз‐
начає завершення.  

У міфології  деяких народів Африки чорний ко‐
лір пов’язаний з сезоном дощів і позначає почуття 
невідомості,  загадковості,  працьовитості.  Жерці 
приносять  в жертву  чорну  тварину  для швидкого 
виклику  дощу.  Чорні  мітки  на  тілі  є  знаками  хво‐
роби [10: 38].  

Домінування  чорної  барви  в  одязі  людини  за‐
вжди вказує на брак чи відсутність у житті чогось 
дуже важливого. Людина закривається чорним ко‐
льором вбрання. Як правило, чорний колір обира‐
ється,  коли  настає  горе,  сум,  депресія  і  наступає 
сильне бажання відгородитися від реальності. Зви‐
чай носити прикраси або одяг чорного кольору для 
жалоби  походить  найбільш  ймовірно  з  часів  Рим‐
ської  імперії,  коли  в  час  після  похорону  носили 
тоги  з  темної  вовни.  Культура  одягу  доби Серед‐
ньовіччя та Відродження у  Європі  дещо  змінює 
практику та траурні традиції. Проте, жінки в жало‐
бі  та  вдови  продовжували  носили  чорні  головні 
убори та покрови, як правило, в стилі консерватив‐
ної версії поточної моди [1: 48]. У окремих етногра‐
фічних  регіонах  Росії,  України,  Чехословаччини, 
Португалії,  Іспанії,  Італії  Греції  вдови носили  чор‐
ний  одяг  до кінця  свого життя. Найближчі  родичі 
померлого також носять чорне протягом тривало‐
го  періоду  часу.  У  християнській  традиції  чорний 
символізує горе, оплакування і скорботу. У суді Ве‐
ликобританії сувій чорної тканини суддя розривав 
під  час  проголошення  смертного  вироку.  «Чорна 
смерть» – назва епідемії бубонної чуми, що знищи‐
ла в 1348 році приблизно 25 000 000 людини тіль‐
ки в одній Європі [1: 60].  

У світоглядних уявленнях українців в контексті 
анімізму чорний мав антропоморфні риси. В укра‐
їнській міфології Чорнобог – бог зла, ворог Вирію, 
людей  і  світла.  Заступник  усіх  злих  сил,  володар 
підземного мертвого царства. Згідно з повір’ям, пе‐
ретворювався  у  чорного  Лебедя  та  постійно  во‐
ював  з Білобогом.  (За П.  Трощиним)  [12:  18]. Чор‐
нобог – Бог темряви, ночі, зими, холоду, але водно‐
час  таємничості,  ворожіння,  марення,  сну.  Чорно‐
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бог вічно бореться з Білобогом, вони почергово пе‐
ремагають один одного,  і на землі від того зміню‐
ється день (літо) на ніч (зиму), і навпаки. У цій бо‐
ротьбі  (взаємодії)  твориться  життя:  «А  обаполи 
його Білобог і  Чорнобог  се  перуться.  І  ті  і Сварог 
держать, аби цьому Світу не бути поверженому» [6: 
11]. Тому поняття добра  і зла є умовним – ні Біло‐
бог,  ні  Чорнобог  один  без  одного  не  існують,  бо 
обидва  знаходяться  у  володінні Сварога,  який  і 
править  Світом.  Чорнобог  –  він  же  Кощій, Велес, 
Вій, Кас'ян, Чорт, Сатана (пор. сутінки) – різні  іме‐
на,  різних  рівнів  Наві  –  зв’язаний  із  зародженням 
нового  життя.  Арабський  мандрівник  Аль‐Масуді 
дає опис  святилища Чорного Бога  (10  ст.)  на Чор‐
ній  горі:  «… у ньому  [будівлі на Чорній  горі]  вони 
[слов'яни]  мали  велику  статую  в  образі  людини 
або  Сатурна,  зображеного  у  вигляді  старця  з  кри‐
вою палкою у руці, якою він рушить кістки мерців 
з могил. Під правою ногою знаходиться зображен‐
ня різноманітних мурашок, а під лівою – найчорні‐
ших воронів, чорних крил та інших, а також зобра‐
ження дивних  хабашців  і  занджців  [тобто  абисин‐
ців]». Це зображення можна пояснити так: ворони 
– чорнота в небі, мурахи – чорнота під землею, аби‐
синці  –  чорнота  на  землі.  Таким  чином,  Чорнобог 
керує чорнотою у всьому просторі. Чорний колір у 
більшості народів – це колір  землі,  символ належ‐
ності до підземного світу мертвих. Ворон – живить‐
ся падлом, завжди пов'язаний зі смертю, старістю, 
мудрістю.  Мураха  –  пов'язується  з  марою,  мором, 
мраком [15: 40–41]. Назвемо позитивні характери‐
стики чорного кольору: творчість, здатність до пе‐
редбачення, змістовність, мотивоване  застосування 
сили. Існують  також  негативні  характеристики 
чорної  барви: депресивні  стани, порожнеча, руйна‐
ція, приниження, використання сили як прояв слаб‐
кості та егоїзму. 

Чорний і білий кольори разом гасять один одного 
і вже не несуть своєї первісної інформації, не чинять 
тиск на психіку. З� ясуємо значення сірого кольору, 
як такого, що є похідним і найбільш наближеним до 
чорного. Сірий  має  такі  позитивні  характеристики: 
об’єднання  протилежностей,  проінформованість, роз‐
судливість та реалізм. У своєму позитивному значен‐
ні  сірий  колір  впевнений що  найкраще  –  попереду. 
Серед  негативних  характеристик  можемо  виділити 
такі: сум, хвороба, печаль, меланхолія, боязнь втрати. 
Сірий колір поєднує в собі протилежні якості чорного 
і білого, отже, почуває себе непотрібним і чужим і ні‐
коли не  стане домінантним, оскільки у нього немає 
до  цього  внутрішнього  прагнення.  Єдина мета  сірої 
барви це стабільність і гармонія. Сірий колір вважає‐
ться самотнім, тому що живе на межі чорного  і біло‐
го. У негативному значенні кольору для нього ніколи 
немає майбутнього – йому завжди чогось не вистачає. 

Люди, які віддають перевагу сірому кольору, не 
вірять, що емоції можуть щось вирішити, не вірять 
в  щирість  емоційних  переживань;  вважають,  що 
емоції  можна  проявляти  лише  в  певних  обстави‐
нах, але тільки не зараз. Звідси їхня емоційна стри‐
маність  і,  отже,  виснаження.  Сірий  колір  завжди 
стабілізує  процеси  навколо,  але  завжди  виглядає 

роздвоєним [1:75]. У міфології і мистецтві сірий ко‐
лір мало використовується.  

Якщо  сірий  колір  домінує  у  костюмі  –  людина 
прагне  знайти  ідеальні  почуття,  що  можуть  дати 
внутрішню  гармонію  і  відпочинок).  Цей  колір  дає 
силу тому, хто слабкий і вразливий. Одяг дає мож‐
ливість  бути  вільним  і  добре  заспокоює  нервову 
систему.  Як  правило,  такий  колір  обирають  у 
костюмі  при  психічному  виснаженні.  Сірий  колір 
на тілі говорить про хворобу. Вдамося до відтінків 
сірого  і  зробимо  деякі  пояснення.  Світло‐сірий діє 
дуже легко, виражає волю і піднесений психоенер‐
гетичний  стан,  готовність  до  контактів,  добре  за‐
спокоює, утихомирює і тіло і розум (прагне до біло‐
го). Стиль його руху – неприкаяність. Часто у літе‐
ратурі чи кіно це колір привидів.  іноді сірий колір 
може асоціюватися з павутиною, пилом, старим по‐
кинутим будинком та іншими старими речами. 

 Темно‐сірий впливає  спокійно  і  важко,  збу‐
дження  в  ньому  загальмоване  і  приглушене.  Лю‐
дям, які віддають перевагу темно‐сірому, властива 
підвищена чутливість, у них домінує потреба в ду‐
шевному та фізичному  задоволенні. Цей колір  ви‐
словлює  постійну  боротьбу  розуму  з  безпричин‐
ною тривогою. Темно‐сірий позбавлений внутріш‐
ньої  енергії  і  окреслюється  такими  виразами,  як 
«підрізані крила»,  «підкошений»,  «убитий»,  «пола‐
маний»).  Любителі  темно‐сірого  страждають  від 
своєї чутливості, оскільки їм важко втримувати на‐
плив енергії.  

Чорний,  білий  і  сірий  –  ахроматичні  кольори. 
Звернемо нашу увагу на сріблястий колір, який ви‐
ходить з сірого, і висловлює прагнення до свободи 
і спробу подолати всі обмеження. Позитивні харак‐
теристики  сріблястого: сильне  бажання  освітлен‐
ня,  відображення, плавність,  проникнення,  неупе‐
редженість. Сріблястий колір відрізняється стійкіс‐
тю  і  зменшує  хвилювання.  Він  завжди  повільно 
струменіє,  звільняє  від  емоційної  скутості,  відріз‐
няється здатністю проникати скрізь. Володіє умін‐
ням  припиняти  суперечки  (через  власну  неупере‐
дженість) і вказує на те, що людина любить фанта‐
зувати.  До  негативних  характеристик  сріблястого 
можемо віднести –  ілюзорність, лукавість, брехли‐
вість,  божевілля. У  своєму  негативному  значенні 
сріблястий колір зазвичай пов’язаний з нездатніс‐
тю  приймати  рішення,  з  самообманом,  ілюзіями  з 
приводу подій. Сріблястий колір часто пов’язують 
з місячною доріжкою. Людина, що любить цей ко‐
лір, не сприймає відповідальності. У міфології сріб‐
лястий  колір  пов’язували  зі  срібною  ниткою,  яка 
скріплює душу і тіло людини [15: 35]. У лікувальній 
практиці за допомогою сріблястого кольору заспо‐
коюють  нерви,  колір  нормалізує  роботу  залоз 
внутрішньої  секреції  та  впливає  на  роботу  нирок 
[10: 20]. 

Люди, які віддають перевагу сірому, цьому най‐
більш нейтральному з усіх відтінків, відрізняються 
таким же нейтральним ставленням до життя, вони 
немов намагаються захистити себе від складного і 
навіть божевільного світу, кутаючись в надійне по‐
кривало з нейтральності. Любителі сірого кольору 
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очевидно,  надають  перевагу  безпечному,  обачно‐
му, урівноваженому способу життя, і на відміну від 
любителів червоного кольору, прагнуть не до яск‐
равих вражень, а до врівноваженості та спокою. Ті 
що люблять сірий часто в житті ідуть на компромі‐
си. Це люди практичні і спокійні, і не люблять при‐
вертати до себе увагу, отримують задоволення від 
праці  і прагнуть бути корисними. На загал це зви‐
чайні люди – консервативні, стримані і надійні. 

Якщо людина не любить  сірий колір  – це може 
означати, що вона важко сприймає невизначеність 
та нейтральність. Буденність занадто одноманітна 
для таких людей. Вони прагнуть до яскравого, пов‐
ного, насиченого життя, часто міняють свої симпа‐
тії та інтереси, завжди перебувають у пошуках.  

Варто  зазначити,  що  дуже  рідко  люди  вибира‐
ють чорний колір як улюблений. Можливо це тому, 
що насправді чорний – не колір, а його відсутність. 
Уособлює  критичність  до  себе  та  до  інших,  суво‐
рість та мінімалізм в усьому. Цей колір часто оби‐
рають  люди,  схильні  до  меланхолії,  депресії  [16: 
18]. Якщо чорний колір часто змінюється або поєд‐
нується з яскравими, то, радше за все, йдеться про 
імпульсивну,  емоційну  натуру.  Людина,  що  надає 
перевагу  чорному,  може  відрізнятися  суперечли‐
вим характером – бути традиційною, консерватив‐
ною та серйозною, або ж вважати себе витонченим 
любителем  задоволень,  бути  гордовитою  і  навіть 
зарозумілою.  Любителів  чорного  вважають  загад‐
ковими  і  привабливими.  Очевидним  є  те,  що,  ро‐
зум,  талант,  впевненість  в  собі  і  престиж  є  дуже 
важливими для любителів чорного. Стійкий вибір 
чорного  кольору  сигналізує  про  кризовий  життє‐
вий стан. Здорові та щасливі люди в основному від‐
мовляються від чорного кольору, надаючи перева‐
гу  іншим  кольорам.  Іноді  вибір  чорного  говорить 
про зібраність та діловитість. 

Чорний колір може асоціюватися з абсолютним 
запереченням. Чорний це одвічна таємниця, безод‐
ня, чорна діра. Він може символізувати смерть і тра‐
ур. Можливо, людина в дитинстві боялася темряви 
і забула про це, але відчуття дискомфорту буде пе‐
реслідувати  її,  коли  вона  буде  дивитися  на  чорний 
колір [15: 37]. Втім, чорний може здаватися і просто 
занадто важким, темним для вас і ви, швидше за все, 
відчуваєте  себе  незручно  в  товаристві  людей  інте‐
лектуалів  та людей  з  витонченими манерами –  вам 
більше подобаються люди щирі, які не обтяжують 
себе та інших умовностями соціального стану. 

Зі значенням чорного кольору в плані впливу на 
психіку людини не все так однозначно, як з  інши‐
ми.  З  одного  боку,  його  ділові  аскетизм  і  стрима‐
ність  допомагають  людині  внутрішньо  сконцент‐
руватися,  а  з  іншої  точки  зору  чорний  колір  –  це 
колір депресії, песимізму і активного неприйняття 
світу [10: 24]. Вибирати чорний колір у якості єди‐
ного  кольору,  наприклад,  інтер’єру  квартири  або 
квартирних штор дуже не рекомендується – тільки 
в поєднанні з іншими, більш світлими тонами. 

Одним з методів дослідження особистості в  су‐
часній  психології  є  колірний  тест  Макса  Люшера, 
який заснований на експериментально встановле‐

ної залежності між перевагою людиною певних ко‐
льорів  (відтінків)  і  його  поточним психологічним 
станом. Тестові  кольори  були  підібрані  Люшером 
експериментальним  шляхом  з  4500  колірних  то‐
нів. У всьому світі Тест Люшера успішно застосову‐
ється для: самодіагностики  і  корекції  свого психо‐
логічного стану; аналізу сімейних конфліктів і при‐
чин,  що  ускладнюють  пристрій  свого  особисто‐
го життя; контролю динаміки  вольової  та  емоцій‐
ної  сфери  спортсменів  у процесі тренувань  та  під 
час  змагань; відбору  кандидатів  у  психотерапев‐
тичні групи, для більш адекватного підбору психоте‐
рапевтичних впливів; проведення  судово‐психоло‐
гічних експертиз; аналізу внутрішнього стану важ‐
ковиховуваних  підлітків  і  неповнолітніх злочин‐
ців з метою  спрямованої  глибинної  корекції  їх  по‐
ведінки. Перевага, що віддається одному кольору, і 
неприйняття  іншого,  мають  певне  значення:  цей 
вибір точно  відображає  спрямованість особи  на 
певну  діяльність,  його  настрій  та емоційний  стан. 
Десятки тисяч дослідів з колірним тестом Люшера 
на  людях  найрізноманітніших  рівнів  культури, 
майже по всьому світу показали, що вплив кольору 
існує скрізь [9; 13].  

Уже близько 50 років відомо, що вибір двох ко‐
льорів  –  чорного  і  жовтого  є  яскраво  вираже‐
ним індикатором суїцидальних  тенденцій, що  роз‐
глядається як агресивність по відношенню до себе. 
Якщо ж ці два кольори обираються як полярні або 
якщо перевага  віддається  чорному,  а жовтий пов‐
ністю  ігнорується,  то  це  є  показником  агресії  по 
відношенню  до  інших.  Це  дуже  важливий статис‐
тичний показник  для  правопорушників  (дослі‐
дження  в  психіатричній  клініці  при  Бергенському 
університеті,  Норвегія).  На  медичному  відділенні 
Єльського університету було доведено  (Остін  (Au‐
stin), 1980), що з усіх використаних тестів колірний 
тест  Люшера  був  єдиним,  який  надав статистич‐
но правильну кореляцію (тобто взаємозв'язок) фі‐
зіологічних та  психологічних  чинників  [13].  Якщо 
дотримувати точність, то чорний і сірий взагалі не 
кольори: чорний – це заперечення кольору, а сірий 
в тесті абсолютно нейтральний і безбарвний. Отже, 
за тестом Люшера при виборі кольорових пар про‐
понується  така  інтерпретація.  Перший  колір  чор‐
ний: 7‐1  (Чорний  і  синій)  –  вельми  негативний 
стан,  прагнення  піти  від  проблем  («залишили  б  у 
спокої»). стан занепокоєння у зв'язку з прихованим 
бажанням отримати  допомогу,  підтримку. 7–2 
(Чорний  і зелений) – збудження, гнівне ставлення 
до  оточуючих,  не  завжди  адекватне  впертість. 
Стан, близький до фрустрації через обмеження сво‐
боди бажаних дій, прагнення позбавитися від пере‐
шкод. 7–3  (Чорний  і  червоний)  –  сильне  збуджен‐
ня, можливі афективні вчинки, стресовий стан, ви‐
кликаний  розчаруванням  в  очікуваній  ситуації, 
емоційне збудження. 7–4 (Чорний і жовтий) – вель‐
ми  негативний  стан,  відчай,  суїцидні  думки. Стре‐
совий стан через острах подальших невдач, відмо‐
ва від розумних компромісів. 7–5  (Чорний  і фіоле‐
товий) – напруженість, мрії  про  гармонію. Пошуки 
ідеалізованої ситуації. 7–6 (Чорний і коричневий) – 
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збудження,  постановка  нереальних  завдань,  пра‐
гнення піти від неспокійних думок, несприятливих 
ситуацій.  стресовий  стан  через  неприємні  обме‐
жень,  заборон,  прагнення  чинити  опір  обмежен‐
ням,  піти  від  пересічності.  7–0  (Чорний  і  сірий)  – 
відчуття  безнадійності,  приреченості,  прагнення 
чинити опір всьому, неадекватність. прагнення пі‐
ти з несприятливої ситуації [13: 8].    

Висновки.  Отже,  досліджуючи  вплив  чорного 
кольору на фізіологічні  і психічні функції слід від‐
значити, що  цей  вплив  досить  суттєвий  і  реалізу‐
ється  таким  чином:  вплив  барви  на  тіло  людини; 
вплив  на  психоемоційний  стан;  фізичний  і  оптич‐
ний вплив; символіка кольору; гармонізація функ‐
цій організму. Чорний колір рекомендується вико‐
ристовувати при потребі лише у парі з іншими ко‐
льорами. 

Кожен  колір  має  символіку  та  психологію  і  по 
різному  впливає  на  наші  думки,  поведінку,  здо‐
ров’я та взаємовідносини з людьми. Колір є універ‐
сальною мовою, яка перетинає культурні кордони 
[2:15–20].  

Перспективи  подальших  наукових  розробок 
зазначеної  проблеми  ми  вбачаємо  у  дослідженні 
впливу  інших  спектральних  кольорів  шкали  на 
психіку та фізіологію людини.  
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Бондарчук Я. В. Вплив релігійн0світоглядних ідей 

на формування символів сонця та вогню в мистецтві 
первісного суспільства. На основі аналізу та порівняння 
солярних знаків ашелю, мустьє, верхнього палеоліту, неолі‐
ту, доби бронзи та раннього залізного віку автор простежує 
еволюцію  релігійно‐світоглядних  уявлень  первісної 
людини,  пов’язаних  з  Сонцем,  а  також  відображення  цих 
уявлень  у  характеристиках  домінантних  у  час  їх  заро‐
дження зодіакальних знаків Стрільця (70 950 – 58 800 р. до 
н.  е.,  45 150‐43 000  р.  до  н.  е.,  19 350‐17 200  р.  до  н.  е.), 
Водолія (23 650‐21 500 р. до н. е.), Тельця (4300‐2150 р. до н. 
е.) та Овна (2150 р. до н. е. – поч. н. е.), під якими в ці періоди 
проходила точка перетину екліптики та екватора. 

Ключові слова: солярні знаки, культ Сонця, первісне 
суспільство, зодіакальні знаки Водолія, Стрільця, Тельця, 
Овна. 
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Бондарчук  Я.  В.  Влияние  религиозномировоз
зренческих идей на формирование символов солнца 
и огня в искусстве первобытного общества. На основа‐
нии анализа и  сравнения солярных знаков ашеля, мустье, 
верхнего  палеолита,  неолита,  эпохи  бронзы  и  раннего 
железного  века  автор  прослеживает  эволюцию  религи‐
озно‐мировоззренческих  представлений  первобытного 
человека,  связанных  с  Солнцем,  а  также  отображение 
этих представлений в характеристиках доминантных во 
время  их  зарождения  зодиакальных  знаков  Стрельца 
(70 950 – 58 800 лет до н. э., 45 150 – 43 000 лет до н. э., 
19 350 – 17 200 лет до н. э.), Водолея (23 650 – 21 500 лет 
до н. э.), Тельца (4 300 – 2 150 лет до н. э.) и Овна (2 150 
лет до н. э. – нач. н. э.), под которыми в эти периоды про‐
ходила точка пересечения эклиптики и экватора. 

Ключевые  слова:  солярные  знаки,  культ  Солнца, 
первобытное  общество,  зодиакальные  знаки  Водолея, 
Стрельца, Тельца, Овна.  

 
Bondarchuk Y. V. Influence of religious and ideologi

cal ideas on the formation of symbols of the sun and fire 
in the art of primitive society.  

Background. At the end of the twentieth century, at the 
beginning of  the XXI  century, a number of works appeared, 
the authors of which argued that at one and the same time, 
different  tribes  and  peoples  of  the  ancient  eykumena  had 
similar  religious beliefs  and  cults  that were  reflected  in  the 
characteristics of the zodiac signs that were dominant when 
under  them  passed  the  point  of  intersection  of  the  ecliptic 
and the heavenly equator during 2150‐2160 years. 

Objectives of the article: To find out whether there is a 
correlation between  the  religious beliefs  represented  in  the 
solar  signs  of  Ashel,  Moustier,  Upper  Paleolithic,  Neolithic, 
Bronze Age, and the Early Iron Age, and the characteristics of 
the  zodiacal  signs  that  dominated  the  at  time  of  their  oc‐
currence. 

Methods. The author used  the methods  of  analysis  and 
generalization of  religious  ideas  presented  in  solar  signs  of 
different  periods  of  ancient  history,  and  the  method  of 
comparing  these  ideas  with  the  characteristics  of  zodiacal 
signs that were dominant during these periods. 

Results of  research support  reflection of  religious  ideas 
of primitive man associated with the Sun, in the characteris‐
tics  of  the  dominant  zodiac  signs:  Sagittarius  (70  950  –  58 
800 BC, 45 150 – 43 000 BC, 19,350 – 17 200 BC), Aquarius 
(23 650 – 21 500 BC.), Taurus (4 300 – 2 150 BC. ) and Aries 
(2 150 BC. ‐ the beginning of a new era.) under which during 
these periods passed the point of  intersection of the ecliptic 
and the equator. 

Conclusion. The reflection of  the  leading religious‐ideo‐
logical  representations  in  the characteristics of  zodiac signs 
occurred not only during the time of developed civilizations, 
when  the  ancient  astronomers  could  determine  in  which 
constellation  the sun rises on  the day of  the vernal equinox 
and give it a characteristic that reflected the leading cults of 
their time, but before time of the origin of astronomy, there‐
fore, was not a consequence of human thought, but of Divine 
Providence. 

Key words: solar signs, sun cult, primitive society, zodiac 
signs of Aquarius, Sagittarius, Taurus, Aries. 

 
Постановка проблеми. Однією з головних про‐

блем  сучасного  мистецтвознавства  є  недостатнє 
вивчення  мистецтва  первісного  світу,  яке  є  своє‐
рідним дзеркалом духовної еволюції людства. Вод‐
ночас воно є незамінним матеріалом для вирішен‐
ня проблеми, що підіймається у науковій літерату‐
рі  останніх  десятиліть  і  стосується  відображення 
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провідних  релігійно‐світоглядних  ідей  того  чи  ін‐
шого періоду  історії в характеристиці домінантно‐
го  у  цей  період  знаку  Зодіаку,  під  яким  тоді  про‐
ходить точка перетину екліптики та екватору (точ‐
ка  весняного  рівнодення).  Внаслідок прецесії  (обер‐
тання земної осі по конусу) разом з нею рухається 
перпендикулярний  їй  екватор,  що  спричиняє  пе‐
реміщення точки його перетину з екліптикою, яка 
за  2150‐2160  років  просувається  по  екліптиці  на 
300, тобто проходить один знак зодіакального кола 
і переходить в інший. Хоча знаки Зодіаку не точно 
відповідають  сузір’ям,  вони  прийняті  сучасними 
астрономами  як  основа  для  відліку  часу.  Кожний 
зодіакальний  знак  характеризується  сукупністю 
понять,  принципів  та  ідей,  які  відповідають  домі‐
нуючим  релігійно‐світоглядним  ідеям  періоду  пе‐
ребування Землі у цьому знаку. За словами доктора 
фізико‐математичних  наук,  провідного  фахівця  в 
області  археоастрономії  О.А.  Гурштейна,  «…зодіак 
являє  собою  систему  символів,  які  відображають 
думки  і  образи людей у періоди введення  їх  у  по‐
бут» [7:51]. Це пояснюється тим, що давні астроно‐
ми могли визначати, в якому сузір’ї сходило Сонце 
в  день  весняного  рівнодення  і  пов’язували  з  ним 
низку  понять  і  принципів,  що  відповідали  голов‐
ним  релігійно‐світоглядним  ідеям  їх  часу.  Нато‐
мість, проблема відповідності характеристик домі‐
нантних  знаків  Зодіаку  провідним  культам  більш 
ранніх  періодів  історії,  до  виникнення  астрономії, 
залишається  відкритою. Одним  з шляхів  вирішен‐
ня цієї проблеми є розгляд солярних знаків первіс‐
ного  світу  від  доби  ашелю  та  мустьє  до  І  тисячо‐
ліття до н.е.  

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. Ві‐
дображення  провідних  культів  у  характеристиках 
зодіакальних знаків, у яких у певний період знахо‐
диться  точка  весняного  рівнодення,  одним  з  пер‐
ших зазначив М.О. Чмихов. У статті «До семантики 
орнаментальних схем катакомбної кераміки» (1977), 
розглядаючи  орнамент  на  чаші  XVIII  ст.  до  н.е.  як 
зображення кола Зодіаку, вчений підкреслив особ‐
ливе виділення у цьому колі символів сузір’їв Тель‐
ця  і Овна,  оскільки у цей час  «точка  весни  (рівно‐
дення) знаходилась на межі обох сузір’їв» [15: 23], 
переходила з одного зодіакального знаку в  інший. 
У праці «Археологія та стародавня історія України» 
(1992) М.О. Чмихов зазначив, що переміщення точ‐
ки весни  з одного в  інше  зодіакальне  сузір’я  було 
вперше  виявлено  вавилонськими  астрономами  і 
зафіксовано  у  міфі  про  створення  всесвіту  богом 
весняного сонця Мардуком, який поставив на чолі 
Зодіаку сузір’я Тельця; перед ним Зодіак очолюва‐
ли Близнята, а після нього Зодіак буде очолювати 
Овен  [16:145]. Ю.А. Шилов  у  монографії  «Космічні 
таємниці  курганів»  (1994)  висловив  припущення, 
що  малюнки  тварин,  зроблені  на  поверхні  плит 
курганів або на кераміці, могли бути зооморфними 
кодами астрономічних епох Тельця і Близнят [18:40]. 
В.П. Юрковець провівши дослідження змін ґрунтів 
на літографічному зрізі багатошарового поселення 
Костьонки,  дійшов  висновку,  що  не  лише  зміни  в 
кліматі,  а  й  чергування  археологічних культур  «іде‐

ально  укладаються  у  схему  руху  Сонця  під  зодіа‐
кальними сузір’ями небесної сфери» [20]. 

Мета статті: простежити вплив релігійно‐світо‐
глядних ідей на формування символів сонця і вог‐
ню в мистецтві первісного суспільства й з’ясувати, 
чи  відображаються  провідні  релігійні  уявлення  в 
характеристиках зодіакальних знаків, домінантних 
у період їх виникнення. 

Виклад основного матеріалу. Одним з найдав‐
ніших об’єктів культу первісної людини було Сон‐
це. Науковці допускають його сакралізацію ще в ча‐
си нижнього палеоліту. Сонце не могло пройти по‐
за увагою первісних людей, адже саме від цього сві‐
тила, яке то з’являлось, то зникало за обрієм, зале‐
жало все  їхнє життя. Розум палеолітичної людини 
усвідомив  його  нескінченно  благодатний  вплив  і 
створив  перший  символ для  його позначення.  Ос‐
кільки сонце має сталу форму диску, його найдав‐
нішим знаком став круг.  

Найдавніший символ сонця у вигляді заглибле‐
ного круга діаметром 5 см було виявлено у печері 
Аудиторіум (Центральна Індія) у 1992 р. австралій‐
ським дослідником, головою Міжнародної федера‐
ції організацій по вивченню первісного мистецтва 
Робертом Беднариком. Зображення було зроблено 
на кварцитовій поверхні, яку перекриває культур‐
ний шар пізнього ашелю (500‐144 тис. р. т.), що до‐
зволяє датувати артефакт цим проміжком часу. Від‐
повідно  до  стратиграфічного  датування  культур‐
них шарів Арсен Фараджев датує знак 350‐250 тис. 
р. т. [13] (рис. 1). У 1996 р. у долині річки Тапті, за 
400 км на південний захід від печери Аудиторіум, 
індійський професор Гирирій Кумар відкрив пече‐
ру Даракль‐Чатан, у якій на скельній поверхні було 
виявлено більше 500 круглих заглиблень, що нале‐
жать до фінального ашелю. З допомогою подібних 
круглих заглиблень, вставляючи в них дерев’яний 
стрижень, шляхом тертя можна було здобувати во‐
гонь.  Проте  величезна  їх  кількість  (більше  500) 
свідчить  не  на  користь  їхнього  утилітарного  при‐
значення.  До  того  ж  у  час  створення  цих  знаків 
первісна  людина  ще  не  навчилась  здобувати  во‐
гонь.  Більш  логічною  є  версія,  що  круглі  заглиб‐
лення  робились  як  символічні  знаки  для  релігій‐
них  обрядів.  На  нашу  думку,  чашоподібні  знаки  у 
печерах  Аудиторіум  та  Даракль‐Чатан  логічно  по‐
в’язати  з  культом  Сонця  і  води  –  найважливіших 
сил  природи,  без  яких  було  неможливим  життя. 
Підтвердженням  такої  версії  є  подібні  круглі  за‐
глиблення, оточені  сонячними променями або по‐
єднані  зі  знаком хреста,  створені в добу бронзи. У 
більшості  випадків  вони  були  звернені  до  неба, 
щоб наповнюватись росною та дощовою водою. За‐
повнене водою кругле заглиблення, яке виблиску‐
вало під сонцем, могло сприйматись як сакральний 
знак  сонця  та  води  і  використовуватись  «як  засіб 
посилення  релігійно‐магічних  якостей  каменя» 
[3:7].  Цей  символ  можна  вважати  беззаперечним 
доказом  здатності  людей  фінального  ашелю  до 
усвідомленої знакової діяльності. Якщо раніше для 
ритуальних  дій  могли  залучатися  лише  анімаліс‐
тичні композиції  з натуральних частин тварин, то 
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тепер  для  цього  створювались  абстрактні  знаки. 
Це  був  революційний  стрибок  у  розвитку  релігій‐
ної  свідомості,  який  знаменував  зародження  релі‐
гійного мистецтва.  

З  розвитком  символічної  творчості  первісної 
людини у добу мустьє  з’являється новий сакраль‐
ний  знак  сонця  у  вигляді  хреста.  Найбільш  давнє 
зображення  косих  хрестів  на  шматках  червоної 
вохри було виявлено у печері Бломбос, вік якої 78‐
75 тисяч років. Дослідники знайшли у печері 13 по‐
довгуватих  прямокутних  предметів  із  червоної 
вохри  з  орнаментом  у  вигляді  ряду  косих  хрестів 
(рис. 2). Подібні знаки хрестів було нанесено на по‐
верхню страусових яєць на стоянці Діпклоф, що да‐
тується  75‐60 тис.  років  тому.  Червоний колір  був 
першим  символічним  кольором  в  історії  людства, 
який мав багатозначну семантику і сприймався як 
колір крові, сонця та вогню. Знаки хрестів, нанесе‐
ні на шматки червоної  вохри, набували того ж  са‐
мого смислового навантаження. Вагомим аргумен‐
том для  сприйняття  знаку  хреста  як  символу вог‐
ню  і Сонця може бути позначення подібними хре‐
стами місяців,  пов’язаних  з особливими днями со‐
нячного календаря, на посудинах для ворожіння з 
Альмашфюзіте XVIII ст. до н.е. та з Лепесівки ІІ‐IV ст. 
до н.е. Знаки хрестів було виявлено на вапняковій 
плиті з печери Цона (Грузія, 42 000 +– 1000 р. до н.е.), 
на фрагменті нижньої щелепи тварини з печери Віле‐
на (Німеччина). Вони свідчать про поєднання у свідо‐
мості палеолітичної людини Сонця зі стихією вогню.  

Очевидно, спочатку ідеограма хреста мала смис‐
лове  навантаження  центру  життєвого  простору  і 
чотирьох  головних  напрямків  до  нього,  що  було 
обумовлено дихотомічною  структурою  свідомості, 
яка розрізняє сторони: зліва – справа, ззаду – спе‐
реду. Перетин напрямків утворює хрест. Ідея цент‐
ричності  хреста  як  зосередження просторових на‐
прямків  підкреслюється  у  працях  О.  Н.  Бадера 
[1:40‐46], Володимира Кабо [8], Б. О. Фролова [14:94], 
Б.О. Рибакова [12:24‐48] та інших науковців. Розви‐
ваючи цю версію, можна додати, що центром жит‐
тєвого простору і точкою перетину всіх напрямків 
для  первісної  людини  було  вогнище, що  й  обумо‐
вило відображення його ідеограмою хреста. Позна‐
чення  вогню  хрестом  пояснюється  й  тим,  що  во‐
гонь  могли  здобували  тертям  двох  перехрещених 
паличок.  Але  було ще  кілька  способів  його  здобу‐
вання. Отже, позначення вогню хрестом внаслідок 
того, що  вогнище  було центром перетину  просто‐
рових напрямків, є більш логічним. Хрест став зна‐
ком на тільки вогнища, яке постійно горіло у пече‐
рі, але й знаком небесного вогнища – сонця. Виник‐
нення таких асоціацій збігається з часом, коли лю‐
дина навчилась добувати вогонь сама. Найдавніші 
залишки  трута  знайдено  на  стоянці  Зальцгіттер‐
Лебенштедт, що датується 46,3 тис. р. до н.е. [9:176]. 
Використання  вогню  мало  для  первісної  людини 
величезне  значення.  Вогонь  був  центром  житла, 
джерелом світла і тепла, засобом приготування їжі 
та захисту від тварин, сприяв об’єднанню людей в 
колектив,  зв’язку  поколінь.  Сонце  асоціювалось  у 
свідомості  первісної  людини  з  небесним  вогнем, 

від якого йде світло і тепло, як від вогнища в пече‐
рі, тільки у світовому масштабі. 

Сакральна асоціативність Сонця і вогню особли‐
во чітко відчувається у символах, в яких хрест, впи‐
саний у коло. Найдавніший з них виявлено у печері 
Тата (Угорщина), що датується 52 – 48+–2,5 тис. р. 
до  н.е.  Тут  було  знайдено  маленький  круглий  на‐
півпрозорий нумуліт діаметром 2,1 см з чітко про‐
кресленим  на  ньому  симетричним  хрестом,  який 
видно з обох боків нумуліта (рис.3). 

У добу верхнього палеоліту з’являються симво‐
ли  Сонця,  які  відображають  його  видимий  круго‐
вий  рух  по  небу.  Це  символи  свастик  та  спіралей, 
складові  частини  яких  в  сумі  давали  число  365 
(число  днів  сонячного  року).  Найдавніше  зобра‐
ження  спіралей  є  на  кістяній  пластині  з  дитячого 
поховання на стоянці Мальта, яке датується згідно 
з відкаліброваними даними радіо‐вуглецевого ана‐
лізу скелету похованого хлопчика 21 891‐22 423 р. 
до  н.е.  Сума  всіх  заглиблень  бічних  спіралей  і  за‐
глиблень центральної спіралі дорівнює 365 – кіль‐
кості днів у сонячному (тропічному) році (рис. 4).  

Крім  спіралі,  для  позначення  кругового  руху 
Сонця  протягом  року  використовувався  знак  сва‐
стики (складений з меандрів), який вирізьблено на 
одному  з  кістяних браслетів  з Мізинської  стоянки 
18‐16 тис. р. до н.е. (рис. 5). Вперше на мізинському 
браслеті з’являється складний меандр з 12 залама‐
них  в  одну  сторону  відтинків.  Із  чотирьох  таких 
складних  меандрів  утворюється  знак  свастики  – 
хреста,  який  позиціюється  у  стані  обертання,  від 
чого його кінцівки загинаються в одну сторону. Хо‐
ча знак свастики існує тут не самостійно, а включе‐
ний до килимкового орнаменту браслету, він утво‐
рився  не  випадково,  а  цілеспрямовано,  як  символ 
кругового руху сонця по небу протягом року. Якщо 
до  відтинків  середньої  зони  свастик  додати  лінії 
бічних зон: 268 + 42 + 56, отримаємо 366 – число, 
що майже збігається з числом днів у році  згідно з 
сонячним  календарем  [14:87].  Поєднання  в  орна‐
менті браслету двох типів композицій: стрічкової у 
вигляді  зиґзаґів  та  центричної  композиції  у  ви‐
гляді  свастики  відображає  два  типи  сприйняття 
руху  небесних  тіл  у  просторі  і  часі.  Палеолітична 
людина  спостерігала  не  лише  лінійний  рух  Сонця 
по небу, але і його повторюваність (циклічність). 

Знаки Сонця у вигляді хреста, свастики та спіра‐
лі  зберігаються протягом тисячоліть  і виявляють‐
ся на мегалітичних структурах та артефактах V‐III 
тисячоліття  до  н.е.  На  одній  з  посудин  культури 
Кукутені‐Трипілля,  на  відміну  від  мізинського 
браслету, свастика виділяється особливо, як центр 
складної  композиції, що  відмітає  будь‐які  сумніви 
щодо її першорядного, головного значення (рис. 6). 
На  посудині  зображено  коло  (символ  замкненого 
сакрального простору або символ замкненого все‐
світу). У коло вписано три овали, які можна тракту‐
вати як знак трискладової структури всесвіту (під‐
земний, земний і небесний світи). Числова символі‐
ка  «3»  повторюється  у  тому,  що  овали  обведені 
трьома лініями та розділяються трьома смугами; у 
середині овалів хвилясті лінії – знаки потоку буття, 
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один з яких переходить у  свастику. Три овали ви‐
ходять з одного центру – кола, у який вписана ще 
одна  свастика.  Розміщення  цього  знака  у  центрі 
свідчить, що йому надавалось виняткове значення 
як символу Сонця – світила, від якого залежали всі 
найважливіші  життєві  процеси,  і  яке  тому  спри‐
ймалось  як  знак  найвищої  небесної  сили, що  стає 
домінантним  організуючим  чинником  кожного 
відрізку буття.  

Крім свастики, на керамічному посуді найбільш 
розвинутих культур V‐III  тисячоліття  до н.е.:  Три‐
пільської, Хаджиларської, Яншао, Дзьомон трапля‐
ється  знак  спіралі  (рис.  7).  Водночас  спіраль  стає 
одним  з найбільш поширених  символів на мегалі‐
тичних спорудах V‐III тисячоліття до н.е.  (в курга‐
нах:  Уест  Кеннет  Лонг  Барроу,  Наут,  Даут,  Нью‐
грейндж,  гіпогеї  Хал  Сафлієні),  зорієнтованих  на 
схід  або на  захід  сонця в  особливі  дні  року  сонце‐
стоянь  і  рівнодень.  Це  підтверджує  зв’язок  цього 
символу  з  розгортанням  або  згортанням  сонячної 
активності  (енергетики),  яка  то  посилюється  до 
дня літнього сонцестояння, то зменшується до зи‐
мового сонцестояння.  

Одним з головних символів Сонця в  IV‐III тися‐
чолітті  до н.  е.  залишається  знак  хреста. Цей  сим‐
вол часто зустрічається в поселеннях трипільської 
культури,  де  у  вигляді  хрестів  роблять  вівтарі  в 
житлових будинках та культових спорудах. Харак‐
терним прикладом є вівтар у святилищі біля с. Не‐
белівка. На культ сонця в ньому вказує й те, що сті‐
ни й підлога споруди були пофарбовані у червоний 
колір [6:53] (рис. 8). 

 Особливого поширення  символ  хреста набуває 
в ІІ‐І тисячолітті до н.е., коли культи сонця і вогню 
стають домінуючими.  Їх першість у всіх провідних 
народів  того  часу  засвідчують  як  пам’ятки мисте‐
цтва,  так  і  письмові  джерела.  На  відміну  від  доби 
неоліту, коли в центрі уваги в зв’язку з розвитком 
рільництва була земля, релігійна думка ІІ‐І тисячо‐
ліття до н.е., все більше відриваючись від земного 
світу,  зосереджувалась  на  космічних  об’єктах,  по‐
в’язаних не з матеріальною стихією землі, а з енер‐
гетичною стихією вогню. У поселеннях та святили‐
щах  бронзового  і  ранньозалізного  віку  знаходять 
виліплені з глини у вигляді рівнораменних хрестів 
«хлібці»,  які  сприймались  як  символи  сонячного 
бога. Якщо Матері‐Землі присвячували круглі гли‐
няні хлібці, то сонячному богу присвячували «хліб‐
ці  рогаті».  Виліплені  з  глини  хрести  такого  типу 
знайдено у скіфському курганному похованні жри‐
ці біля Більського городища (рис.9). В одній з най‐
більш  відомих  пам’яток  причорноморських  скіфів 
Товстій могилі виявлено подібний хрестоподібний 
знак бога сонця у вигляді нашивної золотої бляш‐
ки, утвореної п’ятьма дисками, (рис. 10). 

До  культових  рогатих  хлібців  подібні  прясель‐
ця, які  символізували коловорот сонця, коли вони 
звершували  кругові  обертання  під  час  прядіння. 
Вони мали форму диска або диска з ріжками‐висту‐
пами.  Кількість  ріжок  на  прясельцях  визначалась 
кількістю зодіакальних сузір’їв, які проходить Сон‐
це  від  весняного  до  осіннього  рівнодення  (7)  або 

від весняного рівнодення до літнього сонцестоян‐
ня (5). На території України знайдено кілька десят‐
ків  пряселець.  Особливий  інтерес  викликає  пря‐
сельце  пізнього  етапу  тшинецько‐комарівської 
культури (1600‐1200 р. до н.е.) з с. Таценки Київсь‐
кої області. М. О. Чмихов переконливо довів, що на 
плоских  кінцях  кожного  з  семи  ріжків  цього  пря‐
сельця  наколоті  схеми  розташування  найбільш 
яскравих  зірок  у  семи  зодіакальних  сузір’ях,  які 
проходило  у  той  період  Сонце  від  весняного  до 
осіннього рівнодення: Овна, Тельця, Близнят, Рака, 
Лева,  Діви,  Терезів  [16:149‐151]  (рис.  11).  Зобра‐
ження схем зодіакальних сузір’їв на прясельці з Та‐
ценок доводить, що  культ Сонця набув  якісно но‐
вого  змісту  в  тому  плані,  що  в  результаті  бага‐
товікових  астрономічних  спостережень  рух  Сонця 
був пов’язаний давніми астрономами з колом зоді‐
акальних сузір’їв і усвідомлений як вияв найвищо‐
го  закону.  Людство  зрозуміло,  що  «…весь  всесвіт 
підлягає дії  закону, однією з геоцентричних моде‐
лей якого є Зодіак»  [16:143]. Астрономічні  спосте‐
реження були притаманні не лише розвинутим ци‐
вілізаціям  Месопотамії  та  Єгипту,  але  й  дописем‐
ним народам. Як пише О. А.  Гурштейн,  «…хоча  че‐
рез сліпуче сонячне світло неможливо було визна‐
чити,  у  якому  сузір’ї  знаходиться  Сонце  безпосе‐
редньо у даний день (наприклад, у день весняного 
рівнодення),  це  все  ж  можна  було  зробити,  якщо 
помітити,  яке  сузір’я  йде  за  Сонцем  увечері  після 
його заходу, і яке сузір’я передує Сонцю ранком, до 
його сходу. Сузір’я між ними й буде тим, у якому в 
даний час розміщується Сонце» [7:49]. 

Традиційний  символ  сонця  і  вогню  у  вигляді 
хреста  часто  трапляється  в  орнаментах  ритуаль‐
ного посуду ІІ‐І тисячоліття до н.е. Наприклад, він‐
чики мисок для ворожіння з поселень Альмашфю‐
зіте (XVIII ст. до н.е., Угорщина) та Лепесівка (IV ст. 
до н.е., Україна) поділено на 12 частин, що символізує 
річний шлях Сонця під дванадцятьма зодіакальними 
сузір’ями протягом 12 місяців, кожний з яких позна‐
чається особливим знаком. Особливі місяці  соняч‐
ного календаря, на які припадали сонцестояння та 
рівнодення, позначені хрестами (рис. 12). «Шляхом 
зміни двох головних елементів (хреста і кола) та їх‐
ніх комбінацій, – пише С. С. Березанська, – виника‐
ли інші солярні символи – хрест у колі як втілення 
ідеї  про нерозривність  сонця  і  вогню,  розетка, що 
втілює  зв’язок  сонця  з  рослинним  світом,  хрест  з 
гачками – так зване колесо Юпітера (коло з шість‐
ма спицями) – один з найбільш поширених соляр‐
них знаків» [4:185]. Б.О. Рибаков зазначає, що в до‐
бу  бронзи  «У  різних  частинах  Європи,  у  басейні 
Одеру  і  на Житомирщині,  в  околицях  Ярославля  і 
Костроми,  у могилах  трапляються посудини  з чіт‐
ким солярним знаком на дні, при чому не на внут‐
рішній, донній, видимій частині посудини, а на не‐
видимій площині дна, яка звернена донизу, до зем‐
лі» [11]. Зображення сонця під лінією землі, на дум‐
ку  вченого,  могло  означати,  що  сонячне  світило 
опускається  увечері  в  підземний  світ  мертвих, 
звершує там свій шлях вночі, щоб рано знову зійти 
на сході (рис. 13). 
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 Особливо цікаві  артефакти  із  символом хреста 
виявлені  у  третьому  поселенні  Хирокитія,  що 
функціонувало  у  II  тисячолітті  до  н.е.  на  острові 
Кіпр до приходу мікенських греків. Наприкінці цьо‐
го  періоду  в  поселенні  з’являються  хрестоподібні 
фігурки  ідолів,  що  могли  зображувати  божества 
Сонця і вогню або жерців. На грудях одного з ідолів 
вирізьблено  хрестик,  який  висить  у  нього  на шиї. 
Розведені  руки  утворюють  горизонтальну  лінію,  і 
таким  чином  вся  фігура  нагадує  хрест.  Очевидно, 
що такі «пози хреста» (символу Сонця і вогню) бу‐
ли характерними для служителів культу Сонця під 
час  виконання  релігійних  обрядів  (рис.14).  Зобра‐
ження божеств сонця або жерців у подібних позах 
хреста трапляються на каменях у долині Валь‐Ка‐
моніка, що простягнулась на 90 км у Центральних 
Альпах  (рис.  15).  Найбільш  відомим  з  символів 
Валь‐Камоніки  є  так  звана  Камунська  Роза  (Rosa 
Camuna), подібна до хреста або чотирипелюсткової 
квітки. На кінцях, у центрі та між раменами хреста 
розміщено  9  кругів  (дисків). Між  двома  раменами 
зображена стріла. Те, що навколо цього знаку зоб‐
ражені тварини і люди, які виконують ритуальний 
танець,  свідчить  про  його  вагому  роль  у  релігій‐
ному  житті  давніх  насельників  долини  Камоніка. 
Центричність  композиції  рівнораменного  хреста 
пов’язує цей символ з культом Сонця та вогню. Ма‐
гічне число «9» – з культом жінки‐матері, а стріла, 
скерована  вниз,  –  з  культом  землі  (рис.16).  Знаки 
хреста або хреста, вписаного в коло, ІІ‐І тисячоліт‐
тя до н.е. виявлено на скелях на різних територіях 
давньої  ойкумени:  у  Піренеях,  Вірменському  на‐
гір’ї,  Анатолії,  Месопотамії,  Ірані,  Індії,  Швейцарії, 
Болгарії (рис.17).  

Новим  символом  сонця  в  бронзовому  віці  став 
символ  колеса  та  колісниці.  Хоча  колесо  було  ви‐
найдено наприкінці V – на початку  IV тисячоліття 
до н.е., сакралізація символу колеса та встановлен‐
ня  асоціативного  зв’язку кругового руху Сонця по 
небу з обертанням колеса припадає на кінець ІІІ‐ІІ 
тисячоліття до н.е.  

Як найбільш раннє ототожнення сонця з колесом 
Б. О. Рибаков, спираючись на дослідження Н. В. Гуро‐
ва  «Протоіндійський  блок  назви  свята  (Повідом‐
лення  про  дослідження  протоіндійських  текстів» 
(М.,1975),  наводить  писемні  знаки  культури  Мо‐
хенджо‐Даро,  яка  датується  2 300‐1 700  р.  до  н.е. 
Знак  з  шістьма  променями,  подібний  до  літери 
«Ж»,  означав  одночасно  і  колесо,  і  колісницю,  і 
день  сонцестояння,  і  сонячне  свято  [11].  У  Рігведі 
(І, 155, 6) зберігся опис колеса сонця, поділеного на 
4  частини,  кожна  з  яких  дорівнювала  90  діб.  Не 
можна не погодитись  з М. О. Чмиховим, що це міг 
бути образ кола, яке звершує Сонце протягом року 
під  сузір’ями  Зодіаку  з  позначеними  на  ньому 
чотирма  сторонами  горизонту  (чотирма  сторо‐
нами  року,  віддаленими одна  від  одної  на  90  гра‐
дусів) [17:27].  

Зображення символів сонця у вигляді коліс, ко‐
лісниць і коней трапляються у гротах Кам’яної мо‐
гили. «У гротах № 25‐28, – пише директор заповід‐
ника  «Кам’яна  могила»  Б.  Д.  Михайлов,  –  зобра‐

ження  коней  вільно  розкидані.  На  всій  площині 
плити відсутня символічна лінія землі, що, можли‐
во,  свідчить  про  релігійний  астральний  сенс  цих 
рисунків  (адже  з  численних  літературних  джерел 
відомо,  що  давні  люди  пов’язували  образ  коня  з 
космічними  уявленнями).  Так,  у  розколині  гроту 
№51 висічено зображення могутнього коня, обве‐
деного колом – символом сонця. З «кіньми, що мчали, 
дихаючи вогнем, висікаючи іскри копитами, порів‐
нювали сонце давні люди»… На плиті №27 у низці 
малюнків  передані  лише  фрагменти  тіл  коня.  Не 
виключено, що ця символіка також має космічний 
характер, докладно описаний у ведичній літерату‐
рі, де голова коня позначала ранішню зорю, око – 
сонце, тулуб тварини – рік, копита – землю, перед‐
ня частина – східне сонце, задня частина тулуба – 
західне  сонце»  [10:13,14]. На плиті №25 на тлі лі‐
нійно‐геометричних  малюнків  видно  схематичне 
зображення  колісниці,  яка  як  і  кінь,  вважалась 
символом сонця (рис. 18). 

Сотні  солярних  знаків,  нанесених  на  поверхні 
скель, було досліджено, починаючи з вісімдесятих 
років  ХХ  ст.,  археологом  О.  Бандерівським  в  уро‐
чищах Камінь, Острий Камінь, Мала Скеля, Жолоб, 
розташованих близько 1,5 км на північний схід від 
села Урич Сколівського району Львівської області. 
Найбільше  зображень  розміщено  на  Урицькому 
камені,  який  домінує  серед  інших  скель,  підійма‐
ючись  над  долиною  ріки  Стрий  на  75  метрів.  Як 
пише  дослідник,  більшість  зображень  мають  ви‐
гляд  кола,  диску  або  ж  схематичних  округлих  та 
концентричних фігур від 0,3 до 0,65 м  у  діаметрі, 
часто  з  однією  або  з  двома  лунками.  Крім  того, 
трапляються зображення спіралі, колеса зі  спиця‐
ми і променями‐відростками, а також коней і тан‐
цюючих  чоловічків,  які,  ймовірно,  виконують  ри‐
туальний танець [2:59‐61] (рис. 19).  

У ІІ‐І тисячолітті до н.е. солярний символ колеса 
часто наносився на культові речі, зроблені з чорно‐
го  та  з  кольорових  дорогоцінних  металів,  особ‐
ливо,  з  бронзи,  золота  і  срібла.  Тисячі  маленьких 
коліс  (знаків  обітниці),  які  називались  Rouelles, 
знайдено у язичницьких святилищах на територіях 
Німеччини, Швейцарії, Галлії. У вигляді колеса ро‐
бились амулети, підвіски, верхні частини шпильок 
(рис. 20). Одним з найбільших шедеврів бронзово‐
го віку є мініатюрна бронзова скульптура сонячної 
колісниці XVIII‐XVII ст. до н.е., виявлена селянином 
на  трундхольмському  болоті  на  північно‐західно‐
му  березі  острова  Зеландія  у  1902  році  (рис.  21). 
На колісниці, яку везе кінь,  їде Соль (Сонце) у ви‐
гляді  25  сантиметрового  бронзового  диска,  позо‐
лоченого  з  правого  боку. Можливо,  тоді  вважало‐
ся,  що  сонце  обернено  своїм  золотим  боком  до 
землі під час руху колісниці вдень, а темним боком 
– під час його зворотної мандрівки вночі. Ідентифі‐
кація  сонця  з  колесом  або  колісницею  знайшла  ві‐
дображення у міфах багатьох народів світу. У греків 
на колісниці  їде бог сонця Аполлон, в  іранців – боги 
Ахурамазда  і Мітра,  у  скандинавських народів  –  бог 
дня Дагр, якого везе світлогривий кінь Скінфаксі. У 
«Рігведі» колісниця є алегорією сонячного року.  
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Розглянуті  знаки  дозволяють  простежити  го‐
ловні етапи еволюції культу Сонця. Найбільш давні 
найпростіші  знаки Сонця у вигляді круга, які пов‐
торювали форму диска Сонця, датуються ашельсь‐
кою добою (500‐144 тис. р. т.). Підтвердженням їх‐
нього зв’язку з солярним культом є подібні знаки в 
оточенні сонячних променів, що належать до брон‐
зового віку.  

Солярні знаки доби мустьє (144‐50 тис. р. т.) да‐
туються з розбіжністю в кілька тисяч років, що дає 
можливість  співвіднести  час  їх  створення  з  періо‐
дами перебування Землі під зодіакальними знака‐
ми (в яких проходила точка перетину екліптики та 
екватору). В добу мустьє у свідомості первісної лю‐
дини  сонце поєднується  зі  стихією вогню,  асоцію‐
ється  з  небесним  вогнищем. Оскільки  вогнище  як 
центр життя первісної людини, в якому сходились 
головні  просторові  напрямки,  позначалось  ідео‐
грамою  хреста,  цей  символ  ставав  і  знаком  сонця. 
Виникнення  знаку  хреста,  про  що  свідчить  його 
зображення на шматочках вохри у печері Бломбос 
(76‐73  тис.  р.  до  н.е.),  припадає  на  добу  Водолія 
(75 250‐73 100  р.  до  н.е.),  головним  принципом 
якого є принцип єднання  земного  і небесного  сві‐
ту. Вважається, що знаком Водолія, який уявляєть‐
ся у вигляді людини, що проливає з неба на землю 
воду,  управляють  Сатурн  та  Уран.  Сатурн,  назва‐
ний  на  честь  бога  підземного  царства,  заземлює 
Водолія,  а  Уран,  названий на  честь  бога неба,  під‐
носить Водолія у надземний світ. 

У перехідний період від мустьє до верхнього па‐
леоліту  (50‐40  тис  р.  до  н.е.)  виникає  символ  хре‐
ста, вписаного в коло, що демонструє нумуліт з пе‐
чери  Тата  (48  +–2.  5  тис.  р.  до  н.е.).  Виникнення 
знака хреста в колі внаслідок сприйняття Сонця як 
небесного  вогню,  збігається  з  часом  перебування 
Землі  під  зодіакальним  знаком  вогняної  стихії  – 
Стрільцем (45 150‐43 000 р. до н.е.). Сутністю Стріль‐
ця, який уявлявся в образі кентавра, що цілить по 
зорях,  є  поєднання  нижчої  земної  природи  та  ви‐
щого духовного начала людини. 

У  добу  верхнього  палеоліту  спостереження  за 
річним  рухом  Сонця  й  усвідомлення  його  цикліч‐
ності  спричинило  виникнення  нових  символів  у 
вигляді спіралі та свастики, які на відміну від попе‐
редніх «статичних» знаків, представляють колово‐
рот Сонця по небу. Створення знака спіралі, що де‐
монструє  кістяна  пластина  з  дитячого  поховання 
на стоянці Мальта (21 891‐22 423 р. до н.е.), припа‐
дає на добу Водолія (23 650‐21 500 р. до н.е.). Най‐
давніші символи свастик (хрестів, що обертаються 
за і проти часової стрілки) на браслеті з Мізинської 
стоянки (18‐16 тис. р. до н.е.) припадають на добу 
Стрільця (19 350‐17 200 р. до н.е.). 

Найбільшого поширення в  зв’язку  з  розвитком 
астрономії знак спіралі набуває на неолітичних ме‐
галітичних структурах V‐III тисячоліття до н.е., що 
припадає  на  добу  Тельця  (4 300‐2 150  р.  до  н.е.), 
який вважався першим знаком стихії землі та сим‐
волом  планети  Земля.  Домінування  релігійно‐сві‐

тоглядних ідей щодо енергетичної взаємодії Землі 
як  складової  частки  космосу  з  надземним  світом 
обумовило синтез культу матері‐землі,  який особ‐
ливо посилився в зв’язку з поширенням землероб‐
ства,  з  культом  Сонця.  У  цей  час  Сонце  сприйма‐
лось  як  чоловіче  запліднююче  начало,  що  дає 
життя всьому на Землі.  

Перехід домінування від культів землі до куль‐
тів сонця у ІІ‐І тисячолітті до н.е., збігся в часі з пе‐
реходом Землі під зодіакальний знак Овна (2 150‐0 р. 
до н.е.), стихією якого є вогонь, а зіркою екзальта‐
ції – Сонце. У характеристиці Овна – найбільш ди‐
намічного з усіх знаків Зодіаку, відобразилось асо‐
ціювання  Сонця  з  найбільш швидкими на  той  час 
винаходами людства – колесом, колісницею та ко‐
нем, що виявилось у символах того часу.  

Висновки  та  перспективи  дослідження.  Ре‐
зультати  дослідження  доводять,  що  втілені  у  со‐
лярних символах релігійні уявлення, які стверджу‐
вали  взаємодію  Землі  і  Сонця  та  надавали  думці 
людини  можливість  вийти  в  інший  вимір  буття, 
отримали  відображення  в  характеристиках  домі‐
нантних  в  час  їх  виникнення  зодіакальних  знаків, 
спільною рисою яких є принцип єднання земного і 
небесного  світу.  Відображення  провідних  релігій‐
но‐світоглядних  уявлень у  характеристиках  зодіа‐
кальних знаків відбувалося не лише в часи розви‐
нених цивілізацій, коли давні астрономи могли ви‐
значати,  в  якому  сузір’ї  сходить Сонце в день вес‐
няного  рівнодення  і  давати  йому  характеристику, 
що  відображала  провідні  культи  їх  доби,  але  й  до 
часу  зародження астрономії,  отже,  було наслідком 
не людської думки, а вищого промислу.  

Такий  висновок  не  суперечить  сучасному  пост 
некласичному  трактуванню  історичного  розвитку 
людства, згідно з яким, незважаючи на те, що «все‐
світньо‐історичний  процес  диверсується  на  мно‐
жину різноманітних формоутворень», однаково він 
розуміється  цілісним  (тотальним).  До  такого  то‐
таллогічного трактування історії людства близько 
підходить монадологічна концепція, у якій ключо‐
ве поняття «монада» «постає як Бог, Розум, Причи‐
на, Принцип усіх речей»  [1,  с. 331, 321–322], тобто 
причина єдності та цілісності історії.  

Перспективними розвідками у цьому напрямку 
можуть  бути  дослідження,  що  стосуються  інших 
провідних  культів  первісної  історії  людства  та 
відображання  їх  у  характеристиках  домінантних 
знаків  Зодіаку. Це дозволить по‐новому розгляну‐
ти духовну еволюцію суспільства, виявити її голов‐
ні етапи, кожний з яких збігається в часі з перехо‐
дом Землі у новий зодіакальний знак, характерис‐
тика якого відповідає переважаючим релігійно‐сві‐
тоглядним уявлення того періоду.  
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Рис. 1. Кругле заглиблення 
діаметром 5 см у печері 
Аудиторіум (Центральна 
Індія. Провінція 
Бхамбетка) Доба 
фінального ашелю 500 – 
144 тис. р. т. Джерело: 
nome. Vicnet.net.au/~ 
a.ranet/eip1,/sha/red 
fils/Faradjev.pdf. 
 

Рис. 2. Предмет з червоної 
вохри з хрестоподібним 
орнаментом із печери 
Блом1бос. (Південно‐Аф‐
риканська Республіка). 76 
– 73 тис. р. до н.е. Джерело: 
http://www.bradshaw‐
foundation.com/stanley_ambrose.php. 

 
Рис. 3. Круглий нумуліт із 
хрестом з печери Тата 
(Угорщина) 52 – 48+–2,5 
тис. р. до н.е. Джерело: 
Столяр А. Д. 1985. С.127. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Пластина із зображенням календаря зі стоянки 
Мальта (Іркутська обл., Росія). 21 891 – 22 423 р. до н.е. 

Джерело: www/ proza.ru/2010/06/266. 
 

Рис. 5. Браслет із зображенням сонячного і місячного 
календарів з Мізинської стоянки (Чернігівська обл., 

Україна). 18‐16 тис. р. до н.е.  
Джерело: www.arata‐ukraine.com/text‐ua. 

     
 

Рис. 6. Малюнок свастики на трипільській посудині IV‐III 
тис. р. до н.е. Джерело: http://www.wikiwand.com/uk. 

 

   
 

Рис. 7. Посудини культур Яншао (Китай), Дзьомон 
(Японія), Трипільської (Україна), Хаджиларської 

(Близький Схід). IV‐III тисячоліття до н.е. із зображенням 
спіралей. Джерела: http://www.wikipage.com.ua/ 

1x4dae.html. http://about‐ukraine.com/tripilska‐kultura/. 
ttp://xn‐‐c1acc6aafa1c.xn‐‐p1ai/?page_id=17017. 

 

 
Рис. 8. Трипільське святилище біля с. Небелівка 

(Кіровоградська обл., Україна). IV тисячоліття до н.е. 
Реконструкція першого поверху інтер’єру. Джерело: 

Відейко М. 2014. С 53. 
 

    
 

Рис. 9. Виліплені з глини хрести та інші фігурки, 
знайдені біля жертовників VIII – III ст. до н.е.  

Джерело: Рыбаков Б.А., 1982. 
http://www.alleng.ru/d/relig/relig042.htm. 
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Рис. 10. Знак сонця у вигляді хреста, створеного 5 

колами, з кургану Товста могила. IV ст. до н.е. Джерело: 
http://www.bizslovo.org/ content/index.php/ru/ plavni/ 

134‐davnya‐istoriya/467‐skify‐proish‐ 
i‐religiya.html. 

 

              

        

Рис. 11. Пряслице з с. Таценки (Київська обл.)зі схемами 
розташування найбільш яскравих зірок у зодіакальних 
сузір’ях Овна, Тельця, Близнят, Рака, Лева, Діви, Терезів. 

Пізній етап Тшинецької культури (1 200 р. до н.е.). 
Джерело: Чмихов М. О., 1992. С. 149, 150. 

 
 

Рис. 12. Посудина для ворожіння з символами 12 місяців 
із Лепесівки (Україна) IV ст. до н.е. Загальний вигляд і 
прорисовка символічних знаків. Джерело: Рыбаков Б. А. 

Язычество… http: /www.alleng.ru 
/d/relig/relig042.htm. 

 

 
Рис. 13. Зображення сонця на днищах посудин із 

протослов‘янських земель (верхній ряд) та з поселень 
фат’янівської культури.  

Джерело: Рыбаков Б. О. Язычество … 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Хрестоподібний 
ідол з поселення 
Хирокитія. ІІ тисячоліття 
до н.е. 
Джерело:http://www. 
cyprusexplorer. 
globalfolio.net/ 
rus/larnaka/object/ 
choirokiitia/ 
korovina_goroda_kipra/ 
index03.php. 
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Рис. 15. Камінь із 
зображенням бога 
Сонця або жерця з 
долини Валь‐Камоніка 
(Італія) І тис. р. до н.е. 
Джерело: Италия. 
Петроглифы Валь‐
Камоники. 
http://mirandalina. 
livejournal.com/ 
305787.html. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Зображення 
Rosa Camuna в долині 
Валь‐Камоніка (Італія, 
провінція Брешія). 
Джерело: 
http://mirandalina. 
livejournal.com/ 
305787.html. 

 

 
 

Рис. 17. Зображення 12 чашоподібних заглиблень та 
хрестів на скелі Мечок біля с. Карагуй (Болгарія). 

Джерело: Бгажноков Б. Х., 2013. 
 

Рис. 18. Зобра‐
ження коня з 
колісницею на 
плиті № 25 у 
Кам’яній мо‐
гилі (Запорізь‐
ка обл., Украї‐
на). ІІ‐І тис. р. 
до н.е. 
Джерело: 
Михайлов Б. Д., 
1979. С. 31. 

 
Рис. 19. Схематичні зображення солярних знаків  
з Урицького та Острого каменів біля с. Урич 

Сколівського р‐ну Львівської області.  
Джерело: Бандерівський М. 2014. С. 58,60. 

 

 
Рис. 20. Підвіски у вигляді кола з вписаним усередині 

хрестом із Цюріха Перша половина ІІ тисячоліття до н.е. 
Швейцарія. Джерело: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/.Солнечный крест. 
 

 
Рис. 21. Сонячна колісниця (Трундхольм, острів 

Зеландія). XVIII – XVII ст. до н.е. Джерело: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/. Солнечная повозка. 
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СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ  
САКРАЛЬНОГО МАЛЯРСТВА  
ЮРІЯ НОВОСІЛЬСЬКОГО  
 
Криворучко  Ю.  І.  Символіка  кольору  сакрального 

малярства Юрія Новосільського. Абсолютний світ прихо‐
дить до людини у відчуттях святості. Емпіричний світ через 
молитву підноситься до світу абсолютного. Медіатором, що 
пов’язує ці зустрічні потоки, є іконічне мистецтво. Молитва 
і  святість  зустрічаються у  іконі,  яка є образом двох  світів. 
Основним засобом ікони як медіуму є символ. Символ у від‐
чуттях людини виражається світлом, простором, кольором, 
лінією,  пластикою.  Водночас  вони  є  засобами  мистецтва. 
Через приналежність до  святості  засоби мистецтва  висту‐
пають репрезентантами абсолютного світу, створюють аб‐
солютні  –  позачасові  цінності.  Тому  усе  мистецтво  –  сак‐
ральне. Цю тезу доводить творчість Ю. Новосільського – ви‐
датного іконописця і богослова сучасності.  

Ключові слова: сакральне малярство, колір, символіка, 
Юрій Новосільський.  

 
Криворучко Ю.  И.  Символика  цвета  сакральной жи

вописи Ежи Новосельского.  Абсолютный мир приходит к 
человеку  в  ощущениях  святости.  Эмпирический  мир  через 
молитву возносится к миру абсолютному. Медиатором, свя‐
зывающим эти встречные потоки, является иконное искусс‐
тво. Молитва и святость встречаются в иконе, которая явля‐
ется  образом  двух  миров.  Основным  средством  иконы  как 
медиума  является  символ.  Символ  в  ощущениях  человека 
дается светом, пространством, цветом, линией, пластикой. В 
то же время они являются средствами искусства. Из‐за при‐
надлежности  к  святости  средства искусства  выступают ре‐
презентантами  абсолютного  мира,  создают  абсолютные  – 
вневременные  ценности.  Поэтому  все  искусство  –  сакраль‐
ное. Этот тезис доказывает творчество Новосельского – вы‐
дающегося иконописца и богослова современности. 

Ключевые слова: сакральная живопись, цвет, симво‐
лика, Ежи Новосельский. 

 
Kryvoruchko Y. I. Symbolism of color in sacred painting 

of Jerzy Nowosielski. The absolute world comes to man in the 
experience of sanctity. The empirical world rises through prayer 
to  the world of  the absolute. The medium  that  connects  these 
opposing currents is iconic art. Prayer and sanctity meet in the 
icon, which is an image of two worlds. The primary component 
of  the  icon,  understood  as  a medium,  is  the  symbol.  In man's 
emotions,  the  symbol  expresses  itself  through  light,  space,  co‐
lour, line and form. at the same time, symbols become the com‐
ponents of art. Due to belonging to sanctity, the components of 
art  represent  the  world  of  the  absolute,  creating  absolute‐
timeless values. This  is why all art  is sacred. This statement 
has been confirmed by the work of Jerzy Nowosielski, an out‐
standing icon painter and theologian of our time.  

Key words:  sacred painting,  color,  symbolism,  Jerzy No‐
wosielski. 
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Постановка  проблеми.  Іконографічне  спогля‐
дання світу втілюється у іконічному мистецтві, яке 
як медіатор пов’язує абсолютний світ зі світом ем‐
піричним  через  два  зустрічні  потоки  –  через  мо‐
литву, що йде нагору,  і через святість  і Благодать, 
що  спливають  згори.  Ікона  виступає  медіативним 
об’єктом  між  сакральними  і  людськими  цінностя‐
ми,  як  засіб  пов’язання  світів.  Іконопис  складає 
суттєве явище сучасної культури, оскільки поєднує 
кілька  важливих  у  духовному  поступі  людини  ос‐
нов. Однією з найважливіших є розкриття сутності 
ікони як духовного зусилля людини у напрямку до 
первообразу, вторинним образом якого і являється 
ікона.  Ікона  –  це  священне  зображення,  яке  нале‐
жить одночасно двом світам – видимому, осяжному 
зором і невидимому оком – духовному, божествен‐
ному світу.  

Ікона зображає святого, подію і довкілля, де від‐
бувається подія. Тобто формує простір, через який 
людина  сприймає  зображення.  Ікона  через  свою 
просторовість розвиває поняття і відчуття просто‐
ру,  яке  не  дається  традиційно  архітектурними  за‐
собами,  тому розуміння  ікони розвиває розуміння 
простору взагалі. Ікона – це спосіб відчути і зрозу‐
міти інший простір, континуум іншого світу, який є 
позапросторовим, за межами звичного нам світу.  

Завдяки іконі ми відчуваємо інший простір – ду‐
ховний, простір несотвореної реальності. Юрій Но‐
восільський  говорить, що  канонічна  правильність 
менше важлива, аніж містичний стержень мистецт‐
ва.  А  містичний  стержень,  тобто  духовність  –  ви‐
значальна ознака усього мистецтва, тому мистецт‐
во  має  спорідненість  зі  сакральною  творчістю.  У 
такий спосіб знаходимо місце мистецтва серед най‐
вищих духовних цінностей.  

Сакральне малярство Юрія Новосільського  –  іко‐
ни, розписи, поліхромія, шкіци – розкривають склад‐
ний образний ряд творчості автора, у якому симво‐
ліка кольору відіграє вагому смислотворчу роль.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви‐
датному художнику, іконописцю і богослову сучас‐
ності Юрію Новосільському присвячено ряд дослі‐
джень, у яких висвітлено і його погляди, і його тво‐
ри.  Зокрема,  ряд  праць  розкривають  богословські 
погляди Юрія Новосільського [2; 4], творче станов‐
лення  і  складний  життєвий  шлях  [3;  5;  6],  іконо‐
писну творчість  [7]. Проте, незважаючи на багато‐
гранно розглянуту творчість метра, мало висвітле‐
ними залишаються його просторові уявлення – як 
спосіб універсального мислення, його космогонічні 
образи, що розкривають глибину семантики твор‐
чості творця.  

Метою статті є розгляд іконописної мови та об‐
разів  Юрія  Новосільського  як  засобу  передання 
найвищих сакральних цінностей.  

Виклад основного матеріалу. Юрій Новосільсь‐
кий написав ікони Хресної дороги та великий бага‐
тофігурний  образ,  що  нагадує  іконостас  у  костелі 
Непорочного  Зачаття  Діви  Марії  монастиря  отців 
Францисканів на Азорах у Кракові. Стіни нави кос‐
телу, зашальовані дошками, створюють теплий клі‐
мат,  природнє  світло  згори  м’яко  рисує  інтер’єр  і 
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освітлює  ікони  і  розписи  на  вівтарній  стіні.  Юрій 
Новосільський у своїй традиції перетворює площи‐
ну  ікон Хресної дороги, розміщених на південній  і 
північній  стінах  костелу,  на  просторові  образи  зі 
своєю фізичною і духовною глибиною, що дихають 
контемпляцією. 

У  іконах Хресної Дороги досить скупо показано 
сюжетику  і  контекст  подій.  Автор  зумисно  відхо‐
дить від ілюстративної традиції і зосереджує наше 
сприйняття і змисли на зрозумінні есхатологічного 
значення  останнього  земного  шляху  Христа.  Спа‐
сенну  дійсність  іконописець  відтворює  засобами 
живопису, створюючи образи, які поступово допро‐
ваджують людину, прочанина до відчуття  значен‐
ня Жертви Ісуса. Виразно бачимо і відчуваємо кіль‐
ка пластів мистецького образу ікони, який перево‐
дить молільника до містагогійного, контемпляцій‐
ного  відбирання  ікони.  Передусім,  космологічний 
пласт.  Пласкі  за  манерою,  фактурою  і  розгортан‐
ням  сюжету  ікони  володіють  просторовою  глиби‐
ною, яку метр ховає від поверхового погляду, а від‐
криває  уважному  спостерігачу  у  найменших  дета‐
лях, підтверджуючи  істину, що у найменшому міс‐
титься  найбільше,  а  найбільше  не  може  вмістити 
найменшого.  

Космологія Новосільського безпосередньо і від‐
верто відсилає нас до міфології,  адже увесь  спосіб 
сприйняття Євангелій будується на способі відчут‐
тя юдеїв пізньої античності з характерною міфоло‐
гії опозиційністю сприйняття світу і заглибленістю 
у поняття справедливості, що невідворотно веде за 
собою суд, покарання  і жертву. Переплетення ста‐
розавітних  і  нових  тенденцій  у  світосприйнятті 
людини  Юрій  Новосільський  показує  у  співстав‐
ленні яскравих лапідарних кольорів, якими наділе‐
ні  персонажі  ікон,  активно  використовує  фактуру 
дерева, на якому написані ікони, уводячи її до змі‐
стовного плану універсального контексту.  

Загальність  і  зрозумілість  текстури  дерева  до‐
зволяє  співвідносити його  із  зрозумілістю  і  всеза‐
гальністю світу. І у такий зовні невимушений і про‐
стий  спосіб метр  вирішує  завдання  показати  кон‐
текст події, її світоустрій, а ощадливість і скупість у 
засобах концентрує увагу на найголовнішому, зво‐
дячи  безмежне  різноманіття  і  різнорідність  світу 
людського до кількох найсуттєвіших речей, які па‐
радоксально показані через дрібні і непомітні, зда‐
валось би, деталі.  
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Рис. 1. Ікони хресної дороги у костелі Непорочного 
Зачаття Діви Марії монастиря отців Францисканів на 
Азорах у Кракові: символічне значення деталі у побудові 

ікони – образумедіатора (фото автора) 
 

Так, на іконі зустрічі Христа з дівами Єрусалиму 
(рис.  1)  виразні  три  горизонтальні  пласти  –  сірої 
землі,  рожевої  стіни  з  отвором‐вікном  і  неба‐фак‐
тури.  Такий  розподіл  світу  характерний  і  іншим 
іконам  (рис.  3).  Непорочність  і  чистоту  осіб  автор 
виражає  яскраво  червоним  домінуючим  кольором 
волосяниці  і  німба  Ісуса  та  одежі  дів.  За фігурами 
Єрусалимських дів на сіро‐синьому небі обрамлена 
білизною  чорніє  певна  форма‐щілина,  що  нагадує 
вікно, можливо, у потойбіччя. Такою ж формою є ак‐
центоване  серединою поля  ікони вікно  у  гіпотетич‐
ній стіні, яке при уважному розгляді своєю чорнотою 
теж виражає безмежність (рис.1Б, Г і Д). Ми відчуває‐
мо  за площиною  ікони  інший –  невідомий  світ,  світ 
мороку, у який провадять Ісуса. Так і у іконі херувима 
на запрестольній стіні храму чорний колір висвічує з 
ран‐стигматів Христа (рис. 2). Тому, розвішані на про‐
тилежних стінах костелу, ікони Хресної Дороги розсу‐
вають простір  храму  до  вселенських  розмірів,  пока‐
зуючи хресну драму дороги Людини.  

Парадоксальність  побудови  ікони Ю.  Новосіль‐
ського  покликає  за  собою  певну  недоговореність 
автора, яка веде за собою таємничість, а створення 
таємниці  уже  наближує  до  містики.  Сходами  про‐
сторо‐смислу  провадить  Є.Новосєльський  через 
світ  ікони у спасенну дійсність, яка вибудовується 
у  кожному  творі.  Антиномії  Землі‐космосу,  вікна‐
всесвіту,  текстури дерева – конструктів  світу про‐
читуються у всіх  іконах Хресної Дороги цього хра‐
му. Кожна деталь ікони, образу при наближенні до 
нього розкриває семантичний ряд першооснов сві‐
ту, які представлені стихіями – води, вогню, землі, 
повітря. Колір, його насиченість і світлота творять 
художній образ, який провадить до образу контем‐
пляційного.  Тому  творчість  Ю.  Новосільського  не 
лише  вузько  християнська,  вона  у  своїх  основах  і 
генетичних проявах – також  і язичницька,  і еллін‐
ська, у доброму сенсі слова єретична, як про це не 
раз говорив сам Метр (невідомо, правда, що у тако‐
му діапазоні можна назвати тоді ортодоксією). 

Зображення Юрія Новосільського є правдивими 
іконами  преображеної  дійсності,  оскільки  змушу‐
ють  переживати  візію  цієї  дійсності,  що  потребує 
зусиль: спасіння не приходить як заслуга, спасіння 
приходить  як  дар.  Тому  ікони  Новосільського  – 
складні  і  нелегкі  до  сприйняття,  бо  потребують 
співучасті, спільної молитви, спільного мовчання…  
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Рис. 2. Ікона херувима зі Спасом: загальний образ (А), 
знаки стигматів Христа (Б, В) (фото автора) 

 
Абстрактність ікони – обов’язковий її пласт, що 

дає іконі всезагальність, позаформність, звільняє її 
від  емпірії  цього  світу,  показує дійсність  спасення 
позаземним  відчуттям,  водночас  очищаючи  еле‐
менти земної дійсності. Ця присутність очищеного 
земного у якійсь мірі знімає страх перед есхатоло‐
гічним переходом  і метр  старається цим заспокої‐
ти людину.  

Головна риса ікон, якою досягається їх духовне 
наповнення  –  просторовість,  яка  не  лишає  байду‐
жим,  запрошує  аж  до  примусу  переживати  іконну 
дійсність, або відійти від ікони, якщо не готовий до 
цього. Космічність і всеохопність характерна і світ‐

ському малярству Юрія Новосільського, яке сам метр 
вважав може більш сакральним за свої ікони – і у цьо‐
му весь смисл творчості Ю. Новосільського – у нероз‐
діленні  творчості, мистецтва,  єдиної природи Краси 
на  сакральну  і  несакральну  складові. Краса –  єдина, 
Краса – спасенна, лиш форми її прояву – різні. У іко‐
нах  Ю.  Новосільський  старанно  укладає  цілий  світ, 
атмосферу дійства. Ікона сама собою стає медіатором 
між двома світами – земним, видимим, де ми знахо‐
димось, та іншим світом – невидимим, спасенним.  

 

  
 
Рис. 3. Поділ світу на небесний і земний у іконі Хресної 
дороги костелу францисканів на Азорах у Кракові  

(фото автора) 
 
Ікона власне мандрує межи цими світами, пере‐

носячи  зі  собою  прагнення  нашого  світу  до  світу 
іншого. У  греко‐католицькій церкві у французько‐
му Люрді, знаному з об’явлення там Богородиці, за‐
проектованій  українським  архітектором  зі  США 
Мирославом‐Данилом Німцівим, Ю. Новосільський 
створив фрески, мав теж намір виконати іконостас.  

Образ  Богородиці‐Оранти,  що  огортає  цілий 
світ  і молиться  за  нього,  домінує  у  просторі  неве‐
ликої  церкви  (рис.  4А). Образ  виконаний у  темно‐
коричневих тонах і виділяється з темно‐синього ко‐
льору площини апсиди, який домінує у колористиці 
церкви. Склепіння виконане у ще більш інтенсивно‐
му аж до чорного кольорі, на якому сильні відблиски 
блакитних німбів святих визначають небесну части‐
ну каплиці. Для нас важливим є спосіб творення мет‐
ром із земних матеріалів образу спасенної дійсності.  

 

 
A 
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Рис. 4. Космогонічна образність фрески Богородиці  
у грекокатолицькій церкві у Люрді (фото автора) 
 
Німби  святих  у  творчості  Ю.  Новосільського  – 

найрізноманітніших  кольорів  і  відтінків:  голубі, 
червоні, зелені, оранжеві, жовті, темно‐сині, золоті. 
Світло  на  лику  Богородиці  з  Люрду  різьбить  дра‐
матичний  образ  страждущої  за  усіх  Божої  Матері, 
тінь перетворюється на пасма чорних сліз плачучої 
Богородиці. Шати Богородиці, написані з розмахом 
великої  площини  без  деталей,  творять  разом  із 
тлом  цілісний  образ  вівтарної  стіни,  скеровуючи 
увагу на найважнійшому –  чолі  і  піднесених  у мо‐
литві за світ руках Богородиці‐Оранти. 

Дрібні деталі фресок у формі рисок, маленьких 
концентричних кіл чи прямокутників один в одно‐
му, малих і ще менших, при зближенні виявляють‐
ся, як ми це бачили вище, віконцями і щілинами, за 
якими  криється  образ  невловимого  нами  іншого 
світу,  що  ледь‐ледь  проглядає  натяком  крізь  ма‐
ленькі  шпарини  нашого  світу.  Таким  способом 
метр  показує  цілісність  і  нероздільність  не  лише 
нашого  світу,  але  і  усіх  інших  світів,  які  проника‐
ють у наш світ. Показує нам всюдисущість невимір‐
ного в найменших вимірних деталях нашого світу. 
У  дрібних  крапках  при  сильному наближенні  про‐
являються  зірки,  галактики,  туманності,  космічні 
об’єкти,  як на  іконі  св. Михаїла  (рис.  5).  Херувими 
своїми очима споглядають (рис. 2А) і провадять до‐
рогою багатомірності різних укладів світу, перехо‐
дячи до знаків стигматизації  Ісуса, представляють 
дуже конкретні речі (рани Ісуса) до абсолютних ви‐
мірів,  для  чого  служить  абстрактний  шар  ікони 
(рис.  2Б  і  В).  Форми, що  перетворюють  образи  на 
знаки, створюють символічну площину, яка дозво‐
ляє особистісне відкривання Творця.  

Висновки  та  перспективи  дослідження. Підсу‐
мовуючи,  відзначимо:  ікони  Юрія  Новосільського  – 
просторові  і  символічні.  Поєднання,  взаємопереті‐
кання,  діалог  цих  якостей,  об’єднаних  красою  часо‐
простору  тут  і  тепер,  створює  неповторний  образ 
спасенної дійсності, який втілюється засобами земної 
емпіричної реальності – у цьому неперехідна цінність 
і  неповторність  позачасової  творчості‐проникнення 
богослова‐іконописця Юрія Новосільського.  
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Рис. 5. Космогонічні образи ікони св. Михаїла: 
абстрактність і семантика небесних світил  

(фото автора) 
Творчість іконописця і живописця Юрія Новосіль‐

ського  є  кольоровим вираженням богословія  і  у  цій 
єдності містить у собі величезний пласт як художньої 
культури, так і богословських шукань. Саме це надає 
працям Ю. Новосільського великого потенціалу у пі‐
знанні і відкриванні Правди і Краси світу. 
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СкринникМиська  Д.  М.  Модернізм  та  авангард  у 

теорії Клемента Грінберга. У статті проаналізовано есеї 
американського  теоретика мистецтва,  К.  Грінберга,  «До 
новішого  Лаокоона»  та  «Модерністський  живопис».  По‐
ява  модерністського/авангардного  мистецтва  пояснена 
у  термінах  самокритики  мистецтва  (з’ясування  обме‐
жень кожного виду мистецтва) та чистоти медіума (з’я‐
сування того, що є унікальним для медіума кожного ви‐
ду  мистецтва).  Грінберг  встановлює,  що  маркером  мо‐
дерністського/авангардного  живопису  є  тенденція  до 
площинності.  Наукова  новизна  роботи  зумовлена  тим, 
що в українському мистецтвознавчому дискурсі ці хрес‐
томатійні  праці  практично  не  осмислені,  їх  переклади 
або покликання на них у дослідженнях українського мо‐
дернізму/авангарду назагал відсутні. 

Ключові  слова: модернізм,  авангард,  художній  твір, 
медіум, самокритика мистецтва 

 
СкрынникМыська Д. М. Модернизм и  авангард  в 

теории Клемента Гринберга. В статье проанализирова‐
ны эссе американского теоретика искусства, К. Гринберга, 
«К новейшему Лаокоону» и «Модернистская живопись». 
Появление  модернистского/авангардного  искусства  он 
объясняет  в  терминах  самокритики искусства    и  чистоты 
медиума.  Гринберг  устанавливает,  что  маркером  модер‐
нистской  /  авангардной  живописи  является  тенденция  к 
плоскостности.  Научная  новизна  работы  обусловлена 
тем, что в украинском искусствоведческом дискурсе эти 
хрестоматийные  тексты  практически  не  осмыслены,  их 
перевод или ссылки на них в исследованиях украинского 
модернизма / авангарда в целом отсутствуют. 

Ключевые  слова:  модернизм,  авангард,  художест‐
венное произведение, медиум, самокритика искусства 
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SkrynnykMyska D. M. Modernism  and AvantGarde 
in Clement Greenberg’s theory.  

Objectives. The article outlines the main theses and offers 
an  analysis  of  the  principal  concepts  of  Anglo‐American  ap‐
proach  to  the  avant‐garde  and  modernism  in  their  historical 
perspective.  The  approach,  shaped  in  the  works  of  Clement 
Greenberg, prominent American art  critic, provides  identifyca‐
tion of avant‐garde and modernism, opposing European intellec‐
tual  tradition  of  distinction  these  two  concepts.  Clement’s 
Greensberg  essays  «Towards  a Newer  Laocoon»  and  «Moder‐
nist  Painting»  are  analytically  considered  in  the  paper.  Accor‐
ding to Grinberg’s argument, it is historical characteristic feature 
of modern  arts  that  each  have  to  define  itself  in  terms  of  the 
limitations  of  its  proper medium. Each  art,  he  claimed, had  to 
demonstrate that the kind of aesthetic experience it provides, is 
valuable in its own right and not to be obtained from any other 
art. For this purpose, what had to be exhibited and made explicit 
was  that which was  unique  and  irreducible  not  only  in  art  in 
general, but also in each particular field of art. By doing this each 
art would narrow its area of competence, but at the same time it 
would  make  its  possession  of  this  area  all  the  more  secure. 
Greenberg concludes that the unique area of competence of each 
art coincided with notion of «purity» of its medium. So painting 
in order to find out what is unique to the nature of its medium 
had  to  refuse  of  free‐dimensional  illusionistic  space  which  it 
shares  with  sculpture.  Accordingly,  Greenberg  established  the 
essential marker of modernist / avant‐garde painting which he 
claimed was flatness. At the same time, he criticized attempts to 
return to the imitation of nature in art.  

Methodology.  The  comparative  method  and  general 
scientific  methods  of  analysis  and  synthesis,  analogy, 
abstraction and system analysis are applied in this article.  

The  scientific novelty  of  current  research  is  based  on 
the  fact  that  these  fundamental  essays  still  have  not  been 
translated  into  Ukrainian;  the  ideas  of  both  studies  still 
generally  lack comprehension  in the discourse of Ukrainian 
art  history;  references  on  these  authors  in  the  studies  of 
Ukrainian avant‐garde are practically absent.  

Conclusions.  In  fact,  C.  Greenberg  in  these  program 
essays have made  an historical  apology  for  abstract  art. He 
established  the  quality  of  certain  abstract  art  and  justified 
abstraction as  the  fulfilment of an  inexorable historical  ten‐
dency. The considered approaches to the avant‐garde / mo‐
dernism  represent  theoretical  and  methodological  const‐
ructs, which can be extrapolated to the research of the Ukrai‐
nian avant‐garde. 

Key  words:  modernism,  avant‐garde,  artwork,  media, 
self‐criticism of art. 

 
Постановка проблеми. Клемент Грінберг (1905‐

1995) – найвпливовіший в англо‐американській те‐
орії ХХ  ст.  американський арт‐критик та теоретик 
мистецтва  [5:  11],  а  також  один  з  найвидатніших 
критиків  та  теоретиків  американського  неоаван‐
гарду 1930‐60‐х рр. Його концепція авангарду мала 
надзвичайний  вплив  на  американський  художній 
дискурс  1950‐60‐х  рр.  [19:562].  Американський кри‐
тик запропонував одну з перших теорій модерніз‐
му, що претендує на фундаментальність [15:515],  і 
по‐суті окреслив один з найбільш вдалих маркерів 
модернізму – авторефлексивність [15:518]. Створе‐
на  апологетом  абстрактного  експресіонізму К.  Грін‐
бергом  концепція  авангарду  була  визначальною  в 
художньому дискурсі 1950‐60‐х рр. у США [4:75]. К. 
Грінберг  репрезентує  англо‐американську  тради‐
цію  інтерпретації модернізму  та  авангарду,  у  якій 
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ці феномени ототожнюються,  на  відміну  від  євро‐
пейської традиції [16: 8]. 

В  українських  мистецтвознавчих  дослідженнях 
загалом немає консенсусу щодо визначень модер‐
нізму та його маркерів. Підходи варіюються від ото‐
тожнення до протиставлення модернізму та аван‐
гарду,  або  ж  дослідники  взагалі  не  дають  визна‐
чень цим поняттям, оперуючи різними їх інтерпре‐
таціями як самоочевидними й загальновизнаними. 
В  основному  характеристики  як модернізму,  так  і 
авангарду  сфокусовані  на  виявленні  їх  специфіч‐
ності  в Україні,  але разом з  тим вони не окреслю‐
ють чітко теоретичну модель, відносно якої ця спе‐
цифічність  конструюється  і  не  покликаються  на 
Західних дослідників, що  такі моделі  пропонують. 
Зазвичай автори перелічують загальні характерис‐
тики модернізму, що зводяться до заперечення тра‐
дицій  минулого,  прагнення  створити  нову  худож‐
ню мову, формальних ознак подібності  зі  західни‐
ми течіями початку ХХ ст.  або відмінними рисами, 
що  інтерпретуються через зв'язок з національною 
традицією – іконою, народним, середньовічним чи 
давнім мистецтвом.  

На наш погляд, однією з умов входження укра‐
їнської культури у світовий контекст є не лише по‐
пуляризація  творчості  українських  художників  чи 
з’ясування витоків їх художніх інспірацій, але й ви‐
користання  адекватного  категоріального  апарату 
та  методології  для  аналізу  явищ  нашої  культури. 
Тож  впровадження  теоретичної  моделі  модерніз‐
му/авангарду в українську мистецтвознавчу думку 
та  аналіз  методологічного  підходу  К.  Грінберга  у 
побудові цієї моделі, на наш погляд, є надзвичайно 
актуальним  та  важливим  завданням,  що  уможли‐
вить новий пункт зору на мистецтво українського 
модернізму  та  авангарду  у  контексті  Західного 
дискурсу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча 
найзначніші тексти К. Грінберга написані більш як 
півстоліття тому, впродовж усього цього часу вони 
викликали й продовжують викликати жвавий інте‐
рес  закордонних  дослідників  як  англо‐американ‐
ського (Т. Кларк  [17], Р. Краус  [7, 8], Д. Каспіт  [20] 
та  ін.),  так  і пострадянського  (російського) ареалу 
(К. Андреева [1], А. Риков [11], К. Чуніхін [15]). На‐
томість  в  українському  мистецтвознавчому  дис‐
курсі  відсутні  переклади  текстів  цього  видатного 
теоретика  і практично жоден зі  значних українсь‐
ких дослідників мистецтва модернізму та авангар‐
ду (Д. Горбачов [3, 13], О. Федорук [14], Г. Склярен‐
ко  [12], О. Лагутенко  [9], О.  Голубець  [2]  та  ін.) не 
покликається на К. Грінберга, який на Заході є ви‐
знаним  теоретиком  модернізму  та  автором  істо‐
ричної апології абстрактного мистецтва.  

Метою  дослідження  є  експлікація  та  аналіз 
ключових  ідей  К.  Грінберга  щодо  окреслення  мо‐
дернізму/авангарду на основі двох його есеїв, які у 
західному мистецтвознавчому дискурсі давно вва‐
жаються  хрестоматійними,  –  «До  новішого Лаоко‐
она»  (1940)  [4,  20]  та  «Модерністський  живопис» 
(1961) [18]. 

Виклад  основного  матеріалу.  Хоча  Грінберг 
спеціально не артикулює проблему термінології, – 
з контексту його праць зрозуміло: авангард та мо‐
дернізм вживаються як синоніми. Так в есеї «Аван‐
гард та кітч» Грінберг дає класичні формулювання 
зв’язків та взаємин авангардної культури з капіта‐
лом та авторитарними режимами  [5]. Разом з тим 
цей текст є одним з перших есеїв американського 
теоретика,  у  якому  піднімається  проблема модер‐
нізму  [15:  519].  В  есеї  «До  новішого  Лаокоона» 
Грінберг говорить про авангард, натомість у тексті 
«Модерністський живопис» він у тому ж контексті 
розглядає модернізм.  

К. Грінберг пропонує інтерпретацію модернізму 
як  спробу  мистецтва  критично  «переосмислити» 
власні засоби вираження. Він розглядає модернізм, 
який  ототожнює  з  авангардом,  через  реконструк‐
цію логіки історії мистецтва та трактує його появу 
не  як  заперечення  попереднього  художнього  про‐
цесу,  але  як  його  закономірний  наслідок,  пов'яза‐
ний з історичними змінами, що привели до станов‐
лення мистецтва як автономної сфери діяльності.  

Позаяк  об’єктом  нашого  дослідження  є  модер‐
нізм/авангард  як  художній  феномен,  виклад  ос‐
новного  матеріалу  включає  аналіз  ключових  ідей 
його  есеї  «До  новішого  Лаокоона»  та  «Модерніст‐
ський  живопис»,  структурований  у  такий  спосіб, 
щоб  максимально  виявити  особливості  теоретич‐
ного  та  методологічного  підходу  Грінберга  до  ін‐
терпретації модернізму/авангарду. Беручи до ува‐
ги той факт, що тексти належать до різних періодів 
творчості  дослідника  (після  1950‐х  рр.  Грінберг 
відходить  від  марксистських  ідей,  під  впливом 
яких написано есеї 1939 та 1940 рр.)  [15: 519], ми 
все ж вважаємо, що експліковані в текстах ідеї, які 
стосуються  окреслень  модернізму/авангарду,  все 
ж можуть бути потрактовані як більш менш цілісна 
система  поглядів.  Тож  у  статті  ми  здійснюємо 
спробу  виявити  цю  цілість  як  певну  теоретичну 
модель, свідомо «виносячи за дужки» зміну погля‐
дів  та  методологічних  передумов,  яка  відбулася  у 
світогляді Грінберга в часовому проміжку від 1939 
по 1960‐ті рр.  

Отож, К. Грінберг запропонував систему, що до‐
зволяла осмислити модерністське/авангардне ми‐
стецтво.  У  своїй  аргументації  він  опирається  на 
аналіз  історії  мистецтва,  починаючи  з  Ренесансу 
[18, 778], і відслідковує логіку змін, які відбулися у 
художній мові живопису та скульптури ХІХ ст. з по‐
зиції так званої «чистоти» медіума. Поняття медіу‐
ма у Грінберга критично проаналізувала його уче‐
ниця, а пізніше опонентка, американська теорети‐
киня мистецтва Р. Краус у 1970‐х рр. Вона зокрема 
трактує медіум як умову художньої практики, що є 
її опорною структурою і задає ряд конвенцій, у то‐
му числі й такі, які «у співвідношенні зі самим ме‐
діумом як їх суб’єктом будуть для нього повною мі‐
рою  «специфічними»  [8:  43]. Мається  на  увазі, що 
медіум – це властивий для того чи іншого виду ми‐
стецтва  матеріал,  фізичні  властивості  якого  ство‐
рюють конвенції, які  специфікують різні види ми‐
стецтва – живопис (медіум – фарба, полотно), скульп‐
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туру  (камінь,  дерево,  глина  тощо),  музику  (звук), 
літературу (сюжет, оповідь) тощо. У теорії К. Грін‐
берга поява модернізму пов’язується передовсім зі 
здійсненням  мистецтвом  критичного  переосмис‐
лення свого медіума та відкидання в межах різних 
видів мистецтва усього, що є запозиченим з медіу‐
мів  інших  мистецтв  з  метою  «встановити  межі 
власної  дисципліни»  [18:  774]  і  з’ясувати,  які  ви‐
ключні якості мистецтва проявляються в межах то‐
го  чи  іншого  матеріалу  (медіума),  який  вид  есте‐
тичного  досвіду  ми  можемо  отримати  виключно 
через нього.  

Критик апелює до давнього питання естетики: 
чи  служить  наявність  обмежень  розрізненню  від‐
мінностей  між  видами  мистецтв  такою  ж  умовою 
їхньої  внутрішньої  самоцінності?  [19:  562].  Саме 
тому назва есею «До новішого Лаокоона» є покли‐
канням  на  два  тексти,  що  артикулюють  це  запи‐
тання: «Лаокоон: есей про обмеження поезії та жи‐
вопису» (1766) Г. Лессінга та «Новий Лаокоон: есей 
про плутанину мистецтва» (1910) І. Бебіта. За ана‐
логією  до  вимоги  Лессінга  осмислити  межі  живо‐
пису  та  поезії  [10],  у  своєму  тексті  Грінберг  пока‐
зує,  що  кожен  вид  мистецтва  крок  за  кроком  ос‐
мислює власні компетенції, намагаючись з'ясувати, 
без  яких  традиційно  приписуваних  йому  власти‐
востей він може обійтися [4: 76]. Апелюючи до Лес‐
сінга та Бебіта, Грінберг вказує на присутні в істо‐
рії  мистецтва  тенденції  до  змішування  та  запози‐
чення засобів різними видами мистецтв один в од‐
ного  [19: 562]. Дослідник стверджує, що у різні  іс‐
торичні  епохи  можна  констатувати  домінування 
того чи іншого виду мистецтва. Так у Європі XVII ст. 
таким  видом  мистецтва  була  література.  За  Грін‐
бергом, коли одиничне мистецтво набуває доміну‐
ючого статусу, воно стає прототипом для інших ви‐
дів мистецтва: вони починають намагатися відки‐
нути  власні  характеристики  та  імітувати  його 
ефекти  [4:  77].  «Панівне  мистецтво  своєю  чергою 
намагається поглинути функції інших видів мисте‐
цтва. Звідси виникає  їх змішування, через яке під‐
порядковані види мистецтва перекручуються і спо‐
творюються;  вони  змушені  заперечувати  свою 
природу  в  прагненні  досягти  ефектів  панівного 
мистецтва»  [4:  77].  Проте  маніпулювати  у  такий 
спосіб  підпорядкованими  видами  мистецтва  мож‐
на лише тоді, коли вони досягли такого рівня тех‐
нічної досконалості, який дозволяє їм приховувати 
свій медіум. Тобто художник повинен був настіль‐
ки опанувати свій матеріал, щоб бути здатним не‐
мовби знищити його заради ілюзії [4: 77]. 

Живопис та скульптура, що є  ілюзіоністськими 
за визначенням, у XVII – XVIII ст. почали намагати‐
ся  імітувати  літературу  [4:  78].  Грінберг  вбачає  у 
цьому  занепад,  позаяк  уся  увага  відбирається  у 
медіума й переноситься на зображення [4: 78]. Тут 
йдеться  не  про  реалістичне  наслідування,  позаяк 
воно  є  самоочевидним,  але  «про  здатність  худож‐
ника  інтерпретувати  предмет  заради  поетичного 
ефекту…»  [4: 78]. Це прагнення приховати медіум, 
на думку Грінберга, яскраво проявляється у роман‐
тизмі, коли медіум став трактуватися як перешко‐

да між художником та його аудиторією: медіум мав 
зникнути,  щоб  зробити  досвід  глядача  тотожним 
досвіду  художника  [4:  79].  Американський  теоре‐
тик звинувачує академізм у тому, що він довів жи‐
вопис до  «рекордно низького рівня»,  але не через 
реалістичне  наслідування,  а  через  те,  що  у  живо‐
писі  запанувала  «реалістична  ілюзія  на  службі  у 
сентиментальної та пихатої літератури» [4: 80]. Цю 
тенденцію  Грінберг  ототожнює  з  капіталізмом. 
Опір  мистецтва  цій  тенденції  дослідник  називає 
авангардом,  а  точкою його  появи  означує  перехід 
мистецтва у богему як втечу від капіталізму [4: 81]. 
«В  якості  першого  і  найголовнішого  пункту  своєї 
програми  авангард  розглядав  необхідність  позбу‐
тися  ідей,  які  заразили  мистецтво  ідеологічною 
суспільною  боротьбою.  Ідеї  стали  означати  пред‐
мет  (subject matter)  в  цілому, що  передбачало  но‐
вий  і  вагоміший  акцент  на  формі,  а  також  утвер‐
дження  мистецтва  як  незалежного  покликання, 
дисципліни  і ремесла, що має право на абсолютну 
автономію та повагу як таке, а не лише у ролі про‐
відника комунікації» [4: 81]. 

Грінберг виокремлює кілька варіантів авангар‐
ду. Він називає живопис головною жертвою літера‐
тури,  і  тому саме у живописі, на його думку, аван‐
гард  прослідковується  найкраще.  Він  стверджує, 
що живопис вперше пориває з літературою у твор‐
чості  Г.  Курбе,  якого  Грінберг  називає  першим 
авангардним художником. Курбе «спробував реду‐
кувати  своє мистецтво  до  безпосередніх  чуттєвих 
даних,  малюючи  лише  те,  що  може  побачити  око, 
якби  воно  було  машиною,  позбавленою  допомоги 
розуму» [4: 82]. 

Другим  варіантом  авангарду  Грінберг  називає 
імпресіонізм, а його визначальною рисою – прагнен‐
ня імітувати відстороненість науки з метою дістати‐
ся самої сутності живопису та естетичного досвіду. 
Е. Мане та  імпресіоністи вважали проблеми живо‐
пису передовсім проблемами медіума і переводили 
на них увагу глядача, – підкреслює Грінберг.  

Головний  висновок,  який  робить  дослідник: 
«кожне мистецтво докладає зусиль до розширення 
джерел виразності медіума не для  того,  аби вира‐
жати  ідеї  та  поняття,  але  для  того,  щоб  безпосе‐
редніше  виражати  відчуття,  ті  елементи  досвіду, 
які  не  можуть  бути  редукованими»  [4:  83].  «Стає 
важливо визначити основні елементи кожного ви‐
ду мистецтва» [4: 83]. 

Суть авангардних трансформацій Грінберг роз‐
криває через аналіз властивостей медіума музики. 
Музика як найабстрактніша з усіх мистецтв є мис‐
тецтвом  «чистої»  форми,  позаяк  вона  об’єктивно 
не здатна передати нічого, окрім відчуттів,  і тому, 
що  ці  відчуття  не можуть  бути  осягнуті  у жодних 
інших категоріях, окрім категорії відчуття, за посе‐
редництвом якого вона потрапляє у свідомість  [4: 
85]. «Лише взявши за приклад музику й визначив‐
ши  кожне  з  мистецтв  виключно  в  категоріях  від‐
чуття або здатності, що сприймає його (мистецтва 
– Д. С.М.) ефекти, а також виключивши з кожного 
мистецтва  усе,  що  осягається  в  категоріях  будь‐
якого іншого відчуття чи здатності, немузичні ми‐
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стецтва  досягнуть  «чистоти»  й  самодостатності, 
якої  вони  прагнули  остільки,  оскільки  були  аван‐
гардними  мистецтвами.  Таким  чином  акцент  ста‐
виться  на  фізичне,  чуттєве»  [4:  85].  Грінберг  вва‐
жав, що  застосовуючи приклад музики, мистецтва 
першої половини ХХ ст. досягли безпрецедентних в 
історії культури чистоти та обмеження свого поля 
діяльності  [4:  85].  Отож,  чистота  полягає  в  при‐
йнятті  обмежень медіума окремого виду мистецт‐
ва; саме завдяки своєму медіуму кожен вид мисте‐
цтва  є  унікальним  і  є  строго  самим  собою  [4:  86]. 
Значення  в  мистецтві  дослідник  пов’язує  зі  суто 
пластичними  або  абстрактними  якостями  худож‐
нього твору, а не з його сюжетом [4: 88]. 

Отож  історія  авангардного  живопису  для  Грін‐
берга – це передовсім капітуляція живопису перед 
опором  його  медіума:  площина  полотна  немовби 
чинить  спротив  створенню  ілюзорного  реалістич‐
ного простору з перспективою. У результаті цієї ка‐
пітуляції живопис позбувся наслідування як визна‐
чального естетичного принципу, а заразом і змішу‐
вання зі скульптурою, а також і літературності [4: 88]. 
Таким чином, Грінберг визнає, що його есей «До но‐
вішого  Лаокоона»  є  історичним  обґрунтуванням 
(апологією) появи абстрактного живопису [4: 91].  

В  есеї  «Модерністський  живопис»  Грінберг  на‐
зиває  модернізм  втіленням  «майже  всього,  що  є 
справді живе в нашій культурі»,  а його принципо‐
вою  ознакою  –  історичну  новизну  [18:  773].  Уні‐
кальність модернізму як прояву особливої ситуації 
власне  Західної  цивілізації  він  вбачає  у  докорін‐
ному  переосмисленні  власних  світоглядних  підва‐
лин  (здійснення  самокритики),  які  у  філософії  за‐
початкував у XVIII ст. І. Кант, а у мистецтві, на дум‐
ку Грінберга,  здійснив модернізм. Початки модер‐
нізму  (як  і  авангарду)  американський критик  від‐
раховує  від  появи  перших  імпресіоністських  кар‐
тин Е. Мане (1860‐х рр.). Це переосмислення він на‐
зиває  самокритикою:  «я  ідентифікую Модернізм  з 
інтенсифікацією,  майже  з  загостренням  цієї  само‐
критичної тенденції, що починається з Канта… по‐
заяк він був першим, хто став критикувати засоби 
критики, я трактую Канта як першого модерніста» 
[18: 774]. Грінберг має на увазі, що німецький філо‐
соф першим поставив питання про процедури здій‐
снення акту пізнання: саме Кант застосував логіку, 
щоб  встановити  обмеження  логіки.  Виокремивши 
у результаті цієї процедури естетику в окрему дис‐
ципліну, що займається проблемами чуттєвого до‐
свіду  на  противагу  логічним  категоріям,  якими 
оперує логіка, Кант у такий спосіб чіткіше й «міцні‐
ше»  встановив  межі  логіки  як  дисципліни  [6].  За 
аналогією  до  філософії,  як  дисципліни  критичної 
за  визначенням,  Грінберг  інтерпретує  мистецтво 
модернізму, навіть вважає його сутністю «застосу‐
вання  характерних  методів  дисципліни,  щоб  кри‐
тикувати  дисципліну  як  таку  –  не  в  намаганні  її 
знищити, але щоб закріпити її ще міцніше на тери‐
торії  її  компетентності»  [18:774].  Американський 
критик вбачав  історичну потребу в переосмислен‐
ні основ мистецтва: власні якості мистецтва стали 
настільки незначні, що мистецтво було близьке до 

того, аби бути асимільованим розвагою, подібно до 
того,  як  релігія  асимілювалася  терапією  [18:  774]. 
Вихід з цієї  ситуації для мистецтва, за Грінбергом, 
полягав у демонстрації того, що вид досвіду, який 
забезпечує  мистецтво,  «є  цінним  у  своїх  власних 
правах  і  не  може  бути  одержаний  з  жодної  іншої 
практики»  [18:  774].  Інтерпретуючи  модернізм, 
Грінберг доходить висновку, що «кожне мистецтво 
мусить здійснити цю демонстрацію у свій власний 
спосіб»  [18: 774]. Має бути виставлене й стати яв‐
ним те, що є унікальним та не піддається редукції 
не лише у мистецтві загалом, але також у кожному 
виді мистецтва зокрема. Кожен вид мистецтва має 
визначити через особливі щодо себе операції особ‐
ливі й ексклюзивні для своєї практики ефекти. Зав‐
дяки цьому кожен вид мистецтва напевне звузить 
територію  своєї  компетентності,  але  в  той же  час 
самокритика «зробить володіння цією територією 
більш  безпечним»,  позаяк  вона  є  специфічною  й 
ексклюзивною для окремого виду художньої прак‐
тики.  [18:774] Грінберг акцентує на тому, що мис‐
тецтво модернізму, починаючи з К. Коро та  імпре‐
сіоністів (Е. Мане), поступово зміщує увагу зі сюже‐
ту, того що намальовано, на те, якими засобами, як 
намальовано. Тобто вперше в історії мистецтва во‐
но починає переосмислювати власні засоби, власну 
художню мову, яка вперше за кілька століть зміню‐
ється настільки радикально. Саме ця зміна худож‐
ньої мови,  у  випадку живопису  –  у  напрямку пло‐
щинності, – і є тією самою процедурою самокрити‐
ки, яка, редукуючи все, від чого можна відмовити‐
ся, але залишаючись  і надалі в межах власної дис‐
ципліни, щоб  визначити,  у  чому ж  сутність  живо‐
пису, має на меті встановити, яким є той специфіч‐
но живописний елемент, від якого не можна відмо‐
витися без втрати власної сутності. Цим специфіч‐
но  живописним  елементом  Грінберг  вважає  пло‐
щинність, двовимірність зображення, продиктова‐
ну  особливістю  його  медіума,  який,  окрім  фарби, 
включає і прямокутник підрамника та площину по‐
лотна. Проте, зазначає арт‐критик, замкнуту обме‐
жену  форму  основи  як  певну  конвенцію,  обмежу‐
вальну умову, живопис поділяє з театром; так само, 
як  колір  як  засіб  вираження  живопис  поділяє  і  з 
театром, і зі скульптурою [18: 775]. Натомість пло‐
щинність Грінберг вважає «унікальною та ексклю‐
зивною для цього  виду мистецтва»,  «єдиною умо‐
вою,  яку живопис  не  поділяє  з жодним  іншим  ви‐
дом  мистецтва».  Тож  саме  площинність,  двови‐
мірність  він  називає  найбільш  фундаментальною 
конвенцією «у процесі, через який живопис крити‐
кував та визначав себе у модернізмі» [18: 775]. 

В результаті цієї  самокритики стало зрозуміло, 
що  «…унікальна  й  відповідна  ділянка  компетент‐
ності кожного виду мистецтва збіглася з усім, що є 
унікального  для  природи  його  медіума».  «Завдан‐
ням самокритики було виділити з ефектів кожного 
виду мистецтва будь‐який та кожен ефект, що ймо‐
вірно  може  бути  запозичений  з  медіума  будь‐якого 
іншого виду мистецтва. Отож кожному виду мистецт‐
ва має бути надано чистоту, і його чистота є гарантією 
його стандартів якості так само, як і його незалежно‐



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

   123

сті» [18: 775]. «Чистота» означає самовизначення, яке 
і є справою самокритики у мистецтві [18: 775]. 

Важливо, що для Грінберга відкриття модерніст‐
ським мистецтвом абстракції, яку багато художни‐
ків‐модерністів  вважали  найвищою  фазою  модер‐
нізму, а то й мистецтва загалом (П. Мондріан, В. Кан‐
дінський, К. Малевич), не було принциповим. Нато‐
мість  принциповою  теоретик  вважав  відмову  мо‐
дернізму  від  репрезентації  «певного  виду  просто‐
ру,  який  можуть  населяти  упізнавані  тривимірні 
об’єкти»  [18:  776].  Тобто,  звернення  до  абстракт‐
ності, або ж нон‐фігуративу як таких не є необхід‐
ною  умовою  у  самокритиці  зображального мисте‐
цтва, – вважає Грінберг [18: 776]. Дослідник також 
переконаний,  що  унікальність  зображального  ми‐
стецтва знижує не репрезентація або ж ілюстрація, 
а асоціації, які тягнуть за собою репрезентовані ре‐
чі.  Так  упізнаваність  зображуваного  предмета  ви‐
кликає  асоціації  з  тривимірним  простором.  Але  ж 
тривимірність – це та конвенція, яку живопис поді‐
ляє зі скульптурою. Тож «заради своєю власної ав‐
тономії  живопис  мусив  позбутися  всього,  що  він 
може  поділяти  зі  скульптурою.  І  докладаючи  зу‐
силь в реалізації цього наміру, щоб виключити ре‐
презентацію або «літературність», живопис зробив 
себе абстрактним» [18: 776]. 

Історичність модернізму та його вписаність в іс‐
торію  Західного мистецтва  Грінберг  знову ж  таки 
інтерпретує через з’ясування специфічності медіу‐
ма, що виходить  за рамки модернізму й  виводить 
свою історію з доби Ренесансу. З пункту зору фор‐
малізму  історію  Західного мистецтва можна  трак‐
тувати  як  діалектику  живописного  та  скульптур‐
ного. Натомість саме з появою модернізму в інтер‐
претації Грінберга, тобто від Коро, а тоді – Мане та 
імпресіоністів, гострота питання зміщується з пло‐
щини «колір супроти рисунку» у площину «чистого 
оптичного досвіду супроти оптичного досвіду, змі‐
неного  або переглянутого  через  тактильні  асоціа‐
ції»  [18:  776].  Грінберг  вважає,  що  у  своєму  праг‐
ненні  до  гладкості  поверхні  модерністи,  які  про‐
довжували, на його думку, традиції Західного Рене‐
сансу,  починаючи від Чімабуе,  –  завдяки переходу 
до  площинності  виявилися  настільки  успішними, 
що живописна площина тепер «з трудом вміщува‐
ла якісь розпізнавані зображення» [18: 776]. 

Тим не менше, «площинність, згідно з якою мо‐
дерністський живопис орієнтує себе, ніколи не ста‐
не повною площинністю», – зауважує теоретик [18: 
777]. Будь‐яка мітка, поставлена на площині полот‐
на,  відразу  створює  просторові  відношення  і руй‐
нує  віртуальну  площинність  поверхні  [18:  777]. 
Проте ілюзія, що створюється, не є ілюзією триви‐
мірності  класичного  живопису,  натомість  цей  но‐
вий вид ілюзії третього виміру є строго оптичним, 
строго живописним:  «якщо  старі майстри  створю‐
вали ілюзію простору, у якому можна було уявити 
себе,  прогулюючись,  –  ілюзія,  створена  модерніс‐
тами,  є  такою,  у  яку можна  лише  дивитися,  через 
яку можна подорожувати лише оком» [18: 777].  

Звертаючи увагу на те, що модернізм аж надто 
часто  асоціюють  зі  «звільненням»  від  конвенцій 

минулого, Грінберг навпаки акцентує на перевста‐
новленні  конвенцій  модернізмом  та  більш жорст‐
кішому  їх  дотриманні:  «суттєвими  нормами  кон‐
венцій  живопису  є  також  обмежуючі  умови,  яким 
розмічена поверхня повинна відповідати, щоб бути 
розпізнаною  як  картина»  [18:  777].  Розглядаючи, 
як ці конвенції переосмислюються модернізмом, Грін‐
берг акцентує, що у стосунку підпорядкованості пря‐
мокутній  формі  живописної  площини  зрілий  мо‐
дернізм ще більш традиційний, аніж ранній: «Як тіль‐
ки ми звикли до його (живопису П.Мондріана – Д. С.М.) 
повної абстрактності, ми усвідомили, що він є більш 
традиційним у своєму кольорі, так само як і його до‐
гідливість рамі, аніж останні картини Мане» [18:777].  

Ще  однією  важливою  рисою  модернізму  Грін‐
берг  називає  його  близькість  до  духу  наукового 
методу (навіть більше, аніж у добу раннього Рене‐
сансу) у тому сенсі, що модернізм «конструюється» 
за  аналогією  до  Кантівської  самокритики.  «Візу‐
альне мистецтво повинне було обмежити себе ви‐
ключно до того, що є дане у візуальному досвіді,  і 
не робити покликань на будь‐що, що дане в інших 
порядках  досвіду…»  [18:777].  За  Грінбергом,  лише 
науковий метод вимагає вирішення ситуації у тому 
самому  виді  умов,  у  яких  вона  презентована,  –  у 
протилежному  випадку  ця  ситуація  мусить  бути 
перекладена в умови своєї презентації. Аналогічно, 
модерністський живопис займає позицію стосовно 
сюжету, тобто літературної теми: він перекладає її 
у суворо оптичні, двовимірні умови, перш ніж літе‐
ратурна тема може стати сюжетом зображального 
(живописного) мистецтва. Це означає, що вона бу‐
ла  перекладена  у  такий  спосіб,  при  якому  літера‐
турна тема повністю втрачає свій літературний ха‐
рактер [18: 777]. 

Грінберг  висловлює  зауваги  щодо  співвідно‐
шення  теоретичного  та  емпіричного  у  мистецтві 
модернізму: модернізм «перетворює усі теоретичні 
можливості  в  емпіричні,  й  у  цьому  перетворенні 
ненавмисне перевіряє усі теорії мистецтва на їх ре‐
левантність  щодо  фактичної  практики  та  досвіду 
мистецтва»  [18:  778].  Хоча модернізм рясніє мані‐
фестами,  він,  на  думку  Грінберга,  є  значно  менш 
програмним,  аніж  Ренесанс  чи  академізм.  Сюжети 
мистецтва Ренесансу чи академізму були підпоряд‐
ковані певній літературній оповіді, програмі. Нато‐
мість у модернізмі, хоча й переповненому вербаль‐
ними  деклараціями  художників  щодо  інтенцій  їх‐
нього мистецтва, самокритика модернізму як його 
визначальна риса здійснювалася жодною мірою не 
усвідомлено. Мистецтво модернізму  «потребувало 
накопичення  багатьох  індивідуальних  досягнень 
впродовж  десятиріч,  щоб  виявляти  самокритичну 
тенденцію  модерністського  живопису.  Жоден  ху‐
дожник не був… усвідомлено певний цієї тенденції, 
так само як жоден художник не міг би бути успішним 
в усвідомленій певності цієї тенденції» [18:778]. 

Характерною  рисою  реалістичного  ілюзіоніст‐
ського мистецтва попереднього  історичного етапу 
Грінберг  називає  ігнорування  (приховування)  ме‐
діума, коли конвенції, що панували в мистецтві від 
доби  Ренесансу,  передбачали  такий  ступінь  ілю‐
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зорності зображення, що його переконливість зму‐
шувала глядача «забути» про те, як художник дося‐
гає цього ефекту, що зображення – передовсім «пло‐
щина, вкрита фарбою» за визначенням М. Дені [8:8]. 
Тобто, старі майстри «використовують мистецтво, 
щоб приховати мистецтво»  [18:774].  Грінберг вка‐
зує  на  те,  що  модерністський  живопис  переос‐
мислив  ці  обмеження  (приховування  характеру 
фарби  як  медіума  за  ілюзорністю  зображення)  як 
позитивні  фактори,  що  мають  бути  визнані  від‐
крито. Живопис Е. Мане став першим модерністсь‐
ким живописом завдяки відвертості, з якою засто‐
сована художником нова живописна техніка декла‐
рувала  поверхні,  на  яких живопис  був  намальова‐
ний [18:775]. 

Принциповим  моментом  теорії  Грінберга  є  пе‐
реконання  в  історичності  модернізму.  Він  не  є  ні 
розривом,  ані  запереченням  попередньої  худож‐
ньої  традиції:  «Модерністське мистецтво розвива‐
ється з минулого без розриву або зламу і де б воно 
не  закінчувалося,  воно  ніколи  не  перестає  бути 
зрозуміле  у  термінах  тривалості мистецтва», –  за‐
значає Грінберг [18: 778]. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, 
хоча об’єктом дослідження есею «До новішого Лао‐
коона»  є  авангард,  а  есею  «Модерністський живо‐
пис»  –  модернізм,  з  контексту  обох  праць  випли‐
ває, що в теорії К. Грінберга ці поняття виступають 
як  синоніми.  Дослідник  підходить  до  модерніз‐
му/авангарду з історицистських позицій, розгляда‐
ючи  їх  як  закономірний  етап  іманентної  логіки 
розвитку  історії  мистецтва,  а  не  як  заперечення 
його  попередніх  етапів  чи  розриву  з  традицією. 
Американський  критик  фактично  здійснює  істо‐
ричне обґрунтування абстрактного мистецтва.  

У  своєму  дослідженні  Грінберг  опирається  на 
формалістську  методологію  –  він  аналізує  мисте‐
цтво з позиції зміни його формальних засобів. До‐
слідник пояснює появу модерністського/авангард‐
ного мистецтва у термінах самокритики мистецтва 
та  чистоти медіума,  де під  самокритикою мається 
на увазі з’ясування обмежень кожного виду мисте‐
цтва, а під чистотою медіума – з’ясування того, що 
є унікальним для медіума кожного виду мистецтва. 
У  результаті  цього  аналізу  Грінберг  доходить  ви‐
сновку,  що  маркером  модернізму/авангару  є  пло‐
щинність,  проте  абстрактність  зображення  не  є 
обов’язковою  умовою  модерністського/авангард‐
ного мистецтва.  

Появою модернізму/аванграду Грінберг вважає 
творчість  Г.  Курбе,  Е.  Мане  та  імпресіоністів,  які 
вперше пов’язують проблеми живопису з його ме‐
діумом,  а  не  зі  сюжетом.  Разом  з  тим,  дослідник 
стверджує,  що  поява  модернізму/авангарду  була 
також  реакцією  на  становлення  капіталістичного 
суспільства та виразилася у протестному переході 
мистецтва в богему . 

Одна з найгостріших проблем українського ми‐
стецтвознавства як дисципліни, на наш погляд, по‐
лягає  у  відсутності  теорії  та  адекватного  методо‐
логічного  апарату,  й  це  максимально  оприявню‐
ється, коли йдеться про дослідження мистецтва ХХ 

–  ХХІ  ст.  Розглянуті  підходи  до  авангарду,  на  наш 
погляд,  пропонують  теоретичні  та  методологічні 
конструкти,  які можуть бути  екстрапольовані  і  на 
дослідження  українського  авангарду.  Для  прикла‐
ду,  дослідницькі  питання,  які, ми вважаємо,  варто 
з’ясувати – чи трактуємо ми художню форму як іс‐
торичну?  За  якими  маркерами  ми  ідентифікуємо 
модернізм/авангард?  Чи  можемо  застосувати  ідеї 
Грінберга  про  самокритику  мистецтва  та  чистоту 
медіума  до  аналізу  українського  мистецтва  цього 
періоду?  Ці  та  багато  інших  запитань можемо  по‐
ставити, виходячи з розробленої західними дослід‐
никами теорії. Ми переконані, що знання та засто‐
сування західної теорії та методології уможливить 
глибше  розуміння  українського  мистецтва,  його 
витоків та контексту, а також спільних зі західним 
мистецтвом рис та навпаки, ‐ його культурної спе‐
цифічності, вкоріненої в індивідуальні особливості 
нашої культури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  
1. Андреева  Е. А.  Постмодернизм  :  Искусство  второй 

половины  ХХ  –  начала  ХХІ  века  /  Екатерина  Юрьевна 
Андреева. – СПб. : Азбука‐Классика, 2007. – 488 с., ил. 

2. Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: український 
шлях / Орест Голубець. – Львів: Колір ПРО, 2012. – 220 с., іл. 

3. Горбачов Д. О. Український авангард / Д. Горбачов, 
В. Папета // Історія українського мистецтва : У 5‐и т. / НАН 
України.  ІМФЕ  ім.  М.Т.Рильського;  голов.  ред.  Г.Скрип‐
ник,  наук.  ред.  Т.Кара‐Васильєва.  – К.,  2007.  –  Т.  5: Мис‐
тецтво ХХ століття. – С. 112‐131. 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

   125

4. Гринберг  К.  К  новейшему  Лаокоону  /  Клемент 
Гринберг. Перевод с анг. И. Кушнаревой –  [Електронний 
ресурс] // ЛОГОС. ‐· 2015. ‐ Т. 4 (25). – С. 75‐92. – Режим 
доступу: http://logosjournal.ru/arch/82/106_4.pdf  

5. Гринберг К. Авангард и китч / Гринберг Клемент. – 
[Електронний  ресурс] //  Художественный  журнал.  – 
2005. – № 60.  – Режим доступу: http://xz.gif.ru/numbers/ 
60/avangard‐i‐kitch. 

6.  Кант И.  Критика  способности  суждения /  Имма‐
нуил Кант// Кант И. Сочинения в шести томах. [Под общ. 
Ред.  В.Ф.  Асмуса,  А.В. Гулыги,  Т. И. Щизермана.].  –  М.: 
Мысль, 1966. – Т. 5. – С. 161‐527. 

7. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модер‐
нистские  мифы  /  Розалинд  Краусс,  [Пер.  А.  Матвеевой,   
К.  Кистяковской,  А.  Обуховой].  –  М.:  Художественный 
журнал, 2003. – 318 с. 

8. Краусс  Р.  «Путешествие  по  Северному морю»:  ис‐
кусство в эпоху постмедиальности / Розалинд Краусс.  – 
М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 104 с.: ил.  

9. Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини 
ХХ століття / Ольга Лагутенко. – К. : Грані‐Т, 2006. – 240 с. 

10. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и 
поэзии / Лессинг Г. Э. Перевод Е. Эдельсона (под ред. Н. 
Н.  Кузнецовой) //  Лессинг  Г.  Э.  Избранные  произведе‐
ния. – М. : Худож. лит., 1953. – С. 385‐516. 

11. Рыков А. В.  Постмодернизм  как  «радикальный 
консерватизм» : Проблема художественно‐теоретическо‐
го консерватизма и американская теория современного 
искусства 1960 – 1990 гг. / А. В. Рыков. – СПб.  : Алетейя, 
2007. – 376 с. – (Серия «Тела мысли»). 

12. Скляренко Г.  На  берегах. Нотатки до  українського 
мистецтва ХХ ст. / Галина Скляренко. – К. : Софія, 2007. – 
336 с. 

13. Український авангард 1910–1930 років: Альбом / 
Авт.‐упоряд. Д. О. Горбачов. – К.: Мистецтво, 1996 .– 400 с.: іл. 

14. Федорук О. Український авангард / Олександр Фе‐
дорук // Нариси з  історії образотворчого мистецтва Ук‐
раїни ХХ століття / ІПСМ АМУ; Ред.‐упоряд. О.О. Аврамен‐
ко;  Редкол.:  В.Д. Сидоренко  (голова),  О.О. Авраменко, 
В.Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. – К.: Інтертехнологія, 2006. – 
Кн. 1. – С. 162–222. 

15. Чунихин  К.  А.  «Модерн  и  постмодерн»  Клемента 
Гринберга,  или  Апология  модернизма  в  эпоху  постмо‐
дернизма /  К.А. Чунихин  //  Актуальные  проблемы  тео‐
рии  и  истории  искусства :  сб.  науч.  статей.  –  Вып. 3.  – 
Санкт‐Петербург: НП‐Принт, 2013. – С. 515‐520. 

16.  Burger P. Theory of the Avant‐Guarde / Peter Burger. 
– Minneapolis : Manchester University Press, 1984. – 136 р. 

17. Clark T.  J. Clement Greenberg’s Theory of Art / Clark 
T.J. // Critical Inquiry. – 1982. – Vol. 9. – No. 1. – P. 139‐156. 

18. Greenberg C. Modernist Painting / Clement Greenberg 
//  Art  in  Theory  1900–1990:  An  Anthology  of  Changing 
Ideas. – Malden: Blackwell, 1999. – P. 754‐759. 

19. Greenberg C.  Towards  a  Newrer  Laocoon  /  Clement 
Greenberg  //  Art  in  Theory  1900‐1990:  An  Anthology  of 
Changing Ideas. – Malden: Blackwell, 1999. – P. 562‐568. 

20. Kuspit  D.  Clement  Greenberg,  Art  Critic /  Donald  B. 
Kuspit.  –  Madison;  London:  University  of  Wisconsin  Press, 
1979. – 215 p. 

 
REFERENCЕS 
1.  Andreeva  E.  A.  Postmodernyzm  :  Yskusstvo  vtoroy 

polovyny KHKH – nachala KHKHI veka / Ekateryna Yur’evna 
Andreeva. – SPb. : Azbuka‐Klassyka, 2007. – 488 s., yl. 

2.  Holubets O. M. Mystetstvo  KHKH  stolittya:  ukrayinskyy 
shlyakh / Orest Holubets. – Lviv: Kolir PRO, 2012. – 220 s., il. 

3.  Horbachov D.  O.  Ukrayins’kyy  avanhard  /  D.  Horba‐
chov, V. Papeta // Istoriya ukrayins’koho mystetstva : U 5‐y t. 
/ NAN Ukrayiny. IMFE im. M.T.Rylskoho; holov. red. H.Skryp‐
nyk,  nauk.  red.  T.Kara‐Vasyl’yeva.  –  K.,  2007.  –  T.  5: 
Mystetstvo KHKH stolittya. – S. 112‐131. 

4. Grinberg K. K Noveysheye  Laokoona  /  Klement  Grin‐
berg. Perevod s angl. I. Kushnarevoy – [Elektronnyy ryesurs] 
// LOGOS. – 2015. – T. 4 (25). – S.75‐92. – Rezhim dostupu: 
http://logosjournal.ru/arch/82/106_4.pdf 

5.  Grinberg  K.  Avangard  i  kitch  /  Grinberg  Klement.  ‐ 
[Yelektronniy resurs] // Khudozhestvennyy zhurnal. ‐ 2005. 
– №  60.  –  Rezhim  dostupa:  http://xz.gif.ru/numbers/  60  / 
avangard‐i‐kitch. 

6.  Kant  I.  Kritika  sposobnosti  suzhdeniya  /  Immanuil 
Kant  //  Kant  I.  Sochineniya  v  shesti  tomakh.  [Pod  obshch. 
Red.  V.  F.  Asmusa,  A.V.  Gulyga,  T.  I.  Shchizermana.].  –  M.: 
Mysl, 1966. – T. 5. ‐ S. 161‐527. 

7. Krauss R.  Podlinnost  avangarda  i  drugiye  modernist‐
skiye mify / Rozalinda Krauss, [Per. A. Matveyevoy, K. Kistya‐
kovskoy,  A.  Obukhovoy].  ‐  M  .:  Khudozhestvennyy  zhurnal, 
2003. – 318 s. 

8. Krauss R. «Puteshestviye po Severnom moryu»:  iskus‐
stvo v epokhu postmedial'nosty / Rozalinda Krauss. ‐ M.: Ad 
Marginem Press, 2017. – 104 s .: il. 

9. Lagutenko A.A. Ukrainskaya grafika pervoy treti KHKH 
veka / Olga Lagutenko. – M.: Grani‐T, 2006. – 240 s. 

10.  Lessing  G.  E.  Laokoon,  ili  v  granitsakh  zhivopisi  i 
poezii  /  Lessing  G.E.  Perevod  Ye.Edelsona  (pod  red.  N.N. 
Kuznetsovoy) // Lessing G.E. Izbrannyye proizvedeniya. ‐ M.: 
Khudozh. lit., 1953. – S. 385‐516. 

11. Rykov A. V.  Postmodernizm kak  «radikalnyy  konser‐
vatizm»:  Problema  khudozhestvenno‐teoreticheskogo  kon‐
servatizma i amerikanskaya teoriya sovremennogo iskusstva 
1960 ‐ 1990 gg. / A. V. Rykov. – SPb. : Aleteyya, 2007. – 376 s. 
– (Seriya «Tela mysli»). 

12.  Sklyarenko G.  Na  beregakh.  Zametki  k  ukrainskomu 
mistetstva KHKH v. / Galina Sklyarenko. – M.: Sofiya, 2007. – 
336 s. 

13.  Ukrainskiy  avangard  1910–1930:  Albom  /  Avt.‐sost. 
D. A. Gorbachev. ‐ M .: Iskusstvo, 1996. – 400 s .: il. 

14. Fedoruk O. Ukrayins’kyy avanhard / Oleksandr Fedo‐
ruk // Narysy z istoriyi obrazotvorchoho mystetstva Ukrayi‐
ny  KHKH  stolittya  /  IPSM  AMU;  Red.‐uporyad.  O.O.  Avra‐
menko; Redkol.:  V. D.  Sydorenko  (holova), O.O. Avramenko, 
V.YA. Danylenko ta in.: U 2 kn. – K.: Intertekhnolohiya, 2006. 
– Kn. 1. – S. 162‐222. 

15.  Chunykhyn  K.  A.  «Modern  y  postmodern»  Klementa 
Hrynberha,  yly  Apolohyya  modernyzma  v  épokhu  postmo‐
dernyzma / K. A. Chunykhyn // Aktual’nye problemy teoryy 
y ystoryy yskusstva  : sb. nauch. statey. – Vyp. 3. – Sankt‐Pe‐
terburh: NP‐Prynt, 2013. – S. 515‐520. 

21. Burger P. Theory of  the Avant‐Guarde / Peter Burger. 
– Minneapolis : Manchester University Press, 1984. – 136 р. 

22. Clark  T.J.  Clement  Greenbergs  Theory  of  Art  /  Clark 
T.J. // Critical Inquiry. – 1982. – Vol. 9. – No. 1. – P. 139‐156. 

23. Greenberg C. Modernist Painting / Clement Greenberg 
//  Art  in  Theory  1900–1990:  An  Anthology  of  Changing 
Ideas. – Malden: Blackwell, 1999. – P. 754‐759. 

24. Greenberg C.  Towards  a  Newrer  Laocoon  /  Clement 
Greenberg  //  Art  in  Theory  1900‐1990:  An  Anthology  of 
Changing Ideas. – Malden: Blackwell, 1999. – P. 562‐568. 

25. Kuspit  D.  Clement  Greenberg,  Art  Critic /  Donald  B. 
Kuspit.  –  Madison;  London:  University  of  Wisconsin  Press, 
1979. – 215 p. 

 
 

Стаття надійшла до редакції 27 листопада 2018 року 
 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
ТА ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО  

МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ 
 
 

УДК745.51(477.87) 
ORCID ID 0000000152101207 
DOI 10.35204/252064192019112126130 
 
Петро ХОДАНИЧ,  
доцент Закарпатського інституту  
післядипломної педагогічної освіти 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
м. Ужгород, Україна 
 
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЕВ’ЯНИЙ СУВЕНІР  
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Ходанич П.  М.  Закарпатський  дерев’яний  сувенір 

19701980 рр. У статті досліджуються проблемні питан‐
ня  творення  сувеніра  як  своєрідного  символічного  зна‐
ка.  Авторський  сувенір  вирізняється  особливою  знако‐
вою  формою,  що  реалізується  через  систему  образного 
мислення.  Сувенір,  як  вид  декоративно‐прикладного 
мистецтва, відкриває для митця широку палітру творчих 
можливостей  художньо‐образного  виразу  залежно  від 
мети створення, матеріалів та технологій виготовлення. 
Сувенір  відображає  насамперед  характер  певної  етно‐
культури,  втрата цієї  особливості  веде до безликої мас‐
культури,  кітчу. На  сьогодні  в  українському мистецтво‐
знавстві нема належної уваги до сувеніра, на Закарпатті, 
як виняток, складають окремі праці про кількох визнач‐
них митців та кілька каталогів‐альбомів, виданих до юві‐
леїв окремих художників. Автор досліджує cувенірне ви‐
робництво  на  теренах  акарпаття,  як  одного  з  регіонів 
Українських  Карпат  в  період  останніх  десятиліть  існу‐
вання так званої «радянської культури». 

Ключові  слова:  сувенір,  маскультура,  різьбярство, 
художньо‐образна мова, етнокультурна традиція. 

 
Ходанич П. Н.  Закарпатский деревянный сувенир 

19701980 гг. В статье исследуются проблемные вопро‐
сы создания сувенира как составляющей этнокультуры, 
конфликта между аутентичным искусством и массовым 
производством.  1970‐1980  гг.  Характеризуются  станов‐
ления  сувенирного  производства  на  Закарпатье,  что  при‐
вело к «сувенирного бума», автор анализирует пути твор‐
ческого поиска и художественно‐образного языка закар‐
патского деревянного сувенира на примерах творчества 
ведущих художников‐прикладников Закарпатского ком‐
бината Худфонда Украины. 

Ключевые  слова:  сувенир,  маскультура,  резьба,  ху‐
дожньо‐образная речь, этнокультурная традиция. 
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Khodanych P. M. Transcarpathian wooden  souvenir 
from 1970 till 1980. The article deals with problematic  is‐
sues of creating a souvenir as peculiar symbolic sign. Autho‐
rial  souvenir  is  special  symbolic  form,  realized  through  a 
system of  imaginative  thinking. Souvenir, as a kind of deco‐
rative and applied art, opens  for a wide artist  the palette of 
creative possibilities of artistic expression depending on the 
purpose creation, materials and manufacturing technologies. 
The  souvenir  reflects  first  and  foremost,  the  nature  of  a 
particular ethno culture,  the  loss of  this peculiarity  leads  to 
faceless mass culture, kitsch. Today  in Ukrainian art studies 
enough  attention  isn´t  paid  to  the  souvenir.  In  Trans‐
carpathia,  as  an  exception,  separate works  of  a  few  promi‐
nent  artists  and  several  catalogs  of  albums,  issued  to  in‐
dividual  artists  anniversaries  make  up.  The  author  inves‐
tigates  the  souvenir  production  on  the  territory  of  Trans‐
carpathia, as one of the regions of   Ukrainian Carpathians in 
the  period  of  the  last  decades  of  the  existence  of  so‐called 
«Soviet  culture».  In  1970s  and  1980s,  in  Transcarpathian 
region, there was a process of becoming a souvenir produc‐
tion  on  an  industrial  basis,  which  led  to  the  domination  of 
аscultura, kitsch in this area, the «souvenir boom» became a 
threat  to  the  authentic  folk  art,  the  author  analyzes  the 
principles  of  creating  models  of  mаscultura  in  souvenir 
factories of the region, the role of the economic factor in the 
destruction  of  the  people  art.  At  the  same  time,  Trans‐
carpathian Foundation of Ukrainian Artistic Fund сonducted 
a  creative  competition,  so  a  group  of  dozens  of  artists was 
formed,  mostly  graduates  of  Uzhgorod  School  of  Applied 
Arts, who have taken for the revival and development of folk 
traditions,  created  authentic  Transcarpathian  souvenirs. 
V.Shchur, M.Ivancho, M.Chundak, V.Popelуch, V.Sidak. O.Mesh‐
ko, I.Palatash and others. carvers have found their own ways of 
finding artistic‐shaped  language and created dozens of models 
of Transcarpathian wooden souvenirs. 

They  have  proved  that  souvenir  production  requires 
high‐quality  artists  and  should  be  guided  not  only  to  the 
needs  of  the  market,  but  also  to  the  general  artistic  prin‐
ciples, to establish the basic principles of ethnic and national 
culture. Important role in making the art of souvenir played 
annually Republican exhibitions and  fairs  in Kyiv. Transcar‐
pathian carvers who worked in the system of Artistic Fund of 
Ukraine  managed  to  raise  Transcarpathian  souvenir  art  at 
the all‐Ukrainian level. These artists have created the origin‐
nal  artistic‐shaped  system of  Transcarpathian  souvenir, which 
was based on one side on socio‐cultural  traditions of  trans‐
carpathian  Ukrainians,  Hungarians  and  Romanians  and  on 
the other ‐ on the trends of modern decorative and applied art. 

Key words:  souvenir,  masculture,  carving,  artistic‐figu‐
rative language, ethnocultural tradition. 
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Постановка  проблеми.  Сувенір  розуміють  як 
подарунок на згадку, пов язаний із спогадами про 
когось  чи  що‐небудь  [1:444].  Вважається,  що  ху‐
дожній образ у сувенірному виробництві умовним. 
Між тим сувенір – це своєрідний символічний знак, 
як‐от: підкова на щастя, рушник на щасливу долю, 
самописка на добру науку тощо. Таким чином суве‐
нір  –  це  особлива  знакова  форма  образного  мис‐
лення,  яка  відкриває  для  його  автора широку  па‐
літру творчих можливостей щодо різноманіття ху‐
дожньо‐образного  виразу,  залежно  від  матеріалів 
та технологій виготовлення. Сувенір може бути су‐
то авторським унікальним твором мистецтва, але з 
іншого боку його відносять до маскультури, позаяк 
у масовому виробництві головною метою його ви‐
готовлення є заробіток. Саме це і є однією з причин 
відсутності належної уваги до сувеніра мистецтво‐
знавців.  Виняток  складають  праці  про  видатних 
майстрів,  як Фальконе  чи Фебарже  та  кількох  ви‐
значних народних майстрів. Між тим турист з Каї‐
ра привозить зображення сфінса,  з Афін – Афроді‐
ти,  з Парижа  – модель  Ейфелевої  вежі,  а  з  Карпат 
різьблений  топірець,  позаяк  дані  зображення  при 
всій  простоті  є  художніми  прообразами  Єгипту, 
Греції,  Франції  чи  української  Гуцульщини,  тобто 
своєрідними  артоб єктами,  яким  притаманна  не‐
повторна  художньо‐образна  суть  відображена  у 
специфічних етно‐культурно‐історичних формах. 

Аналіз  досліджень  і  публікацій.  На  сьогодні 
практично  відсутні  наукові  дослідження  в  галузі 
закарпатського  сувеніра.  Коло  наукових  інтересів 
мистецтвознавців  обмежується  здебільшого  цари‐
ною народного мистецтва,  зокрема в  сфері  писан‐
карства,  вишивки,  різьблення  та  кераміки.  Вважа‐
ється, що саме в них створюється найбільш поши‐
рена  сувенірна продукція.  Як  зазначає мистецтво‐
знавець  Разіна  Т.,  «Спеціалісти,  які  вивчають  на‐
родне мистецтво, художні ремесла часто не вбача‐
ють  у  виробах майстрів  творчого начала,  чарівної 
неповторності рукотворної праці, автентичності, а 
звертають увагу лише на штамп, стереотип сувенір‐
ність у примітивному розумінні» [2:43 ]. Між тим на 
сьогодні  існує  сувенірна  індустрія,  яка  творить 
найрізноманітніші типи  і види виробів  з дерева, ке‐
раміки, текстилю, металів, каміння в основу якої по‐
кладено досвід професійного і народного мистецтв. 

Український  сувенір  як  різновид  декоративно‐
прикладного  мистецтва  спорадично  згадують  у 
своїх працях Л. Жоголь  [3],  І. Моздир, Г. Гоберман, 
Р. Одрехівський. Системні дослідження закарпатсь‐
кого сувеніра практично відсутні,  а нечисельні  га‐
зетні та публіцистичні статті Лінтура П., Діянича В., 
Панька С., Редькіна М., Канделя В., В.Свиди, Берец В., 
Бабинця Й, Чернеги‐Балли О., Скунця П., Мишанича В. 
лише у різних формах викладу пишуть про сувенір‐
не виробництво на Закарпатті, вкрай рідко назива‐
ють авторів та майстрів‐виконавців, аналіз худож‐
ньо‐образної мови сувеніра при цьому відсутній.  

Мета нашого дослідження у виявленні художньо‐
образних особливостей закарпатського сувеніра 1970‐
1980 рр. Вибір історичного часу зумовлений тим, що 
саме тоді на Закарпатті відбувається сувенірний бум. 

Однак  на  тлі  масового  виробництва  художники  За‐
карпатського  комбінату  Худфонту  України  зуміли 
створити справжній закарпатський автентичний су‐
венір, що і стало предметом нашого дослідження.  

Виклад  основного  матеріалу.  СРСР  була  дер‐
жава з плановою економікою, що визначалося так 
званими п�ятирічними планами розвитку, які про‐
голошувалися  на  з їздах  компартії.  В  середині 
1960‐х рр. держава бере курс «на підвищення доб‐
робуту радянського народу».  «На початку 80‐х ро‐
ків, мабуть, як ніколи раніше, мистецтво народних 
художніх  промислів  з  належною  переконливістю 
виявило  свою  специфіку  і  посіло  важливе  місце  у 
сучасній культурі…» [2: 43].  

Одним  з  напрямків  цього  грандіозного  плану 
було  зведення масового житла  і  наповнення  його 
сучасними  побутовими  предметами,  як  то:  меблі, 
побутова  електротехніка,  радіо  і  телевізор,  «пред‐
метами широкого вжитку», до яких віднесено й до‐
ступні широкому покупцеві для естетичного оформ‐
лення  стандартних приміщень вироби  з  кераміки, 
скла, дерева, пласмаси, металу тощо. Таким чином 
зростає  інтерес до декоративно‐прикладного мис‐
тецтва. «Творчість художника декоративного мис‐
тецтва  підпорядковується  дедалі  ширшому  колу 
завдань,  –  писала  відомий  художник  і  мистецтво‐
знавець  Л.  Жоголь.  –  Художник  все  інтенсивніше 
працює над проблемою середовища, комплексного 
її вирішення в синтезі з архітектурою» [3: 8 ]. 

Одним  з  напрямків  соціально‐економічного  пла‐
нування  на  Закарпатті  було  визначено  розвиток 
санаторно‐лікувальної і туристичної галузі. З огля‐
ду на привабливу природу краю з гірськими і лісо‐
вими  масивами  Карпат,  водно‐мінеральними  ре‐
сурсами  області  тут  будуються  курорти,  будинки 
відпочинку,  туристичні  комплекси.  Таким  чином 
було започатковано своєрідне ідеологічне та моти‐
ваційне  підґрунтя  майбутнього  сувенірного  буму. 
На  початку  1960  рр.  створено  Ужгородську  і  Дра‐
чинську  художні  фабрики,  організовано  сувенірне 
виробництво  лісокомбінатами,  промкомбінатами, 
колгоспами. Так візитівкою краю поруч з традицій‐
ним  вином  чи  вовняним ліжником  став  сувенір  із 
дерева та кераміки.  

В умовах радянської планової економіки вироб‐
ництво  сувенірів  перетворилося  в  сувенірну  ін‐
дустрію, де за даними обласної статистики працю‐
вали  більше  тисячі  працівників,  які  презентували 
свою  продукцію  не  тільки  на  ринку  СРСР,  але  й  у 
Канаді, США, Японії, європейських країнах 

Планова  радянська  економіка  передбачала  й 
відповідне кадрове забезпечення, однак масове су‐
венірне виробництво зіткнулося з нестачею квалі‐
фікованих спеціалістів. З цією метою художні нав‐
чальні  заклади  переорієнтовувалися  з  підготовки 
спеціалістів зі станкового мистецтва на підготовку 
спеціалістів  декоративно  –  прикладного  мистецт‐
ва.  Ужгородське  училище  прикладного  мистецтва 
було  переведено  в  підпорядкування  міністерства 
місцевої  промисловості  УРСР.  У  1958  р.  в  училищі 
було відкрито відділ художньої кераміки, а у 1982 р. – 
художнього  металу.  Загалом  це  позитивно  позна‐
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чилося на формуванні і творчому становленню ко‐
ла художників – прикладників у краї. На зміну на‐
родним майстрам з обробки дерева, гончарам, тка‐
лям  і  ковалям  прийшли  професійні  художники.  У 
мистецькій  освіті  ставиться  питання  переймання 
молодими митцями досвіду художніх традицій у різ‐
номанітних галузях народного мистецтва [4: 56–66 ].  

Названий  історичний  час,  знаний  як  період 
«хрущовської  відлиги»  (1956–1964  рр.) 
пов язаний  з  поступовим  відходом  від 
сталінського  тоталітарного  стилю  до  нової 
художньо‐образної  мови  в  станковому  та 
монументальному  мистецтві,  але  найбільш 
яскраво  це  виявилося  в  архітектурі  та  деко‐
ративно‐прикладному мистецтві. Своєрідними орі‐
єнтирами  новітнього  художнього  образу  для  ху‐
дожників‐прикладників  стала  кераміка  Пікассо  і 
Леже, поп‐артівські студії А. Валгола, дизайнерські 
новотвори  в  галузі  текстилю, меблярства,  здобут‐
ки технічної естетики, яка знайшла теоретичне об‐
ґрунтування у працях чеського митця П.Тучні.  

Масове  сувенірне  виробництво  виявилося при‐
бутковою справою. Однак відомо, що економічний 
фактор  і мистецтво рідко узгоджуються. У підсум‐
ку економічний зиск знехтував мистецьку складо‐
ву закарпатського сувеніра, не було вироблено йо‐
го художньо‐теоретичної основи, фактично знехту‐
вано  і  забуто  досвід  сувенірного  виробництва, 
який було започатковано у 1920–1930‐х рр. за часів 
Чехословаччини. Проектуванням закарпатських су‐
венірів у 1960‐х рр.  займаються переважно амато‐
ри  з  числа  техперсоналу  сувенірних  майстерень  та 
художніх фабрик, а також поодинокі народні майст‐
ри, тільки згодом – випускники училища прикладно‐
го  мистецтва.  Взірці  сувенірів,  як  правило,  розрахо‐
вані на масове виробництво з конвеєрним способом, 
що  не  вимагає  високої  кваліфікації  виконавців.  Як 
приклад, фабрика «Художпром» в Ужгороді тисячами 
продукує  токарені  вироби  з  дерева  у  вигляді  і  роз‐
фарбованих фігурок гуцуликів, свічники, ручки‐само‐
писки, пенали,  тарілочки, вази, люльки тощо. Ці  ви‐
роби далекі від народного мистецтва як за художньо‐
образною мовою так і технологією виготовлення, по‐
заяк  промислове  конвеєрне  виробництво  вимагало 
не стільки художньої якості, а тим паче образності та 
оригінальності, як дешевизни продукції, що приводи‐
ло до поверхневого обробітку матеріалу, підміну ори‐
гінальної  технології  імітацією  народного  костюма, 
орнаменту у вигляді кольорових плям, ліній тощо. 

Традиції народного, які мали місце в пластично‐
му різьбярстві закарпатської лемко вини, в певній 
мірі  помічаємо  хіба  у  статуетках  орлів,  ведмедів, 
лисиць, оленів тощо, які наприкінці 1960 – 1970 рр. 
почали  виконували  переважно  випускники  Ужго‐
родського училища прикладного мистецтва. Серед 
самобутніх різьбярів  тієї ж Ужгородської фабрики 
були І. Лазар, І. Патрус, М. Іванчо, М. Сивохоп, І. Сі‐
дун, І. Нодь. Як згадує В. Сідак (у майбутньому лау‐
реат Шевченківської премії в галузі народного ми‐
стецтва), на виготовлення одного орла висотою до 
30  см. майстрові вистачало однієї  години. Такі ча‐
сові  норми  нав’язувалися  так  званими  «економіс‐

тами»  підприємства,  які  зовсім  не  розумілися  на 
мистецтві. У підсумку це привело до втрати автор‐
ського почерку  різьбярів,  спрощення пластики  і  її 
імітації  у  вигляді  нанесення  на  поверхню  дерева 
задимлення,  фарб  і  лаків, що  врешті  перетворило 
сувенір у звичайнісінький ширпотреб. Ця ж фабри‐
ка  продукує  керамічний  посуд  (тарілки,  вази  для 
квітів,  глечики,  кухлики)  з  традиційними  закар‐
патським розписом. Якщо дерев яні вироби виріз‐
няються  еклектикою,  надуманою  стилізацією,  то 
керамічні вироби у певній мірі відповідали тради‐
ціям ужгородського гончарства у формах глечиків, 
горняток,  пилив яному  покритті,  рослинних  та 
геометричних рисунках. 

На початку 1970‐х рр. більшість взірців «Худож‐
прому» створюється випускниками Ужгородського 
училища  прикладного  мистецтва,  що  привело  до 
зростання  художньої  якості  виробів.  Вони ж  ство‐
рюють взірці на замовлення чисельних сувенірних 
майстерень,  цехів.  Взірці  затверджувалися  на  об‐
ласних  художніх  радах,  таким  чином  створюється 
конкурентне  мистецьке  середовище,  покликане 
творити якісну культуру.  

Однак попри це час ринок заполонили сувенірні 
вирібки  чисельних  колгоспних  цехів,  які  створю‐
ються з метою сезонної зайнятості сільського насе‐
лення. Так тільки у сувенірному цеху колгоспу в с. 
Приборжавське  Іршавського  району  працювало  128 
чоловік,  серед  них  тільки  12  випускників  училища. 
Таким чином сувенірна продукція твориться руками 
пересічних рільників і тваринників, які не володіють 
елементарними знаннями художнього обробітку де‐
рева чи металу. На вишліфуваній поверхні зрізу бере‐
зи під трафарет вони розмальовують пейзажі з беріз‐
ками,  горами,  озерами,  вівцями,  оленями  тощо.  Цей 
несмак  не  мав  нічого  спільного  ні  з  традиційною 
культурою Закарпаття, ні мистецтвом загалом. 

У  середині  1960‐х  рр.  розгортає  сувенірне  ви‐
робництво  Драчинська  деревообробна  фабрика. 
Головним її вирібком став дереворит – чорна лако‐
вана липова дошка з нанесеними тонким різцем на 
її поверхню прорізами. Цей псевдографічний виріб 
виготовляли  у  вигляді  заокруглених  прямокут‐
ників,  овалів.  Об єктами  зображення  стали  ті  ж 
гірські пейзажі, туристи, лижники, обличчя дівчат і 
юнаків  у  сучасних  і  народних  одягах  і  тваринний 
світ. У цих псевдохудожніх образах годі шукати бо‐
дай  ознак  закарпатської  мистецької  традиції.  Од‐
нак  ці  сувеніри  завдяки низькій  собівартості  (2–5 
крб.)  користувалися  сталим  попитом,  тиражі  ся‐
гали  десятків  тисяч,  драчинський  сувенір  на  пев‐
ний час став своєрідною візитівкою краю, його ра‐
до  купували  для  прикрашання  житла  не  тільки  в 
СРСР, але й у зарубіжжі, свідченням тому є викори‐
стання їх у тогочасних радянських фільмах, як сво‐
єрідний знак епохи. Мистецька цінність цих вироб‐
ків сумнівна, це справжня псевдокультура, яка на‐
слідувала технологічні прийоми графіки, але не бу‐
ла  графікою,  водночас  не  мала  нічого  спільного  з 
декоративним мистецтвом. 

Драчинський дереворит – це яскравий приклад 
маскульту, який на певний час заволодіває увагою, але 
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так само швидко зникає з поля  інтересу. Вже на по‐
чатку 1980‐х рр.  інтерес до такого типу виробів спа‐
дає, а згодом виробництво припиняє своє існування. 

Ще  одним  напрямком  закарпатського  сувеніра 
1960–1970‐х рр. стала так звана «чеканка на міді». 
Вона  появилася  під  впливом  грузинських  май‐
стрів‐карбувальників,  які  витворили  у  металі  на‐
ціональну  ідею,  запропонували  нові  технологічні 
прийоми карбування. Але на відміну від творів гру‐
зинських митців, ці сувеніри виготовлялися примі‐
тивним видавлюванням ліній  і форм у тонкій  (0,1 
чи 0,2 мм.) мідній фользі з наступним тонуванням 
за допомогою кислот та окислів. Об’єктами зобра‐
ження стали безликі красуні,  індійські танцівниці, 
часом  тварини  і  невиразні  гірські  пейзажі,  ці  ви‐
твори взагалі важко назвати творами мистецтва. 

Сувенірний  несмак  руйнував  не  тільки  при‐
йнятні естетичні уявлення, але й основи українсь‐
ких етнокультурних традицій. А між тим сувенірне 
виробництво  підтримувалося  партійно‐господар‐
ським керівництвом, позаяк сам сувенір відповідав 
головному  радянському  постулату  про  культуру 
соцреалізму,  яка  «за  змістом  радянська,  а  за  фор‐
мою – національна». Грубо кажучи,  закарпатський 
художник мав право малювати колгоспника у гуні, 
а узбецький у полосатому халаті.  

З  рішучим  засудженням  сувенірного  несмаку 
виступали  художники,  письменники,  особливого 
резонансу  на  сторінках  обласної  та  республікан‐
ської преси зробили статті провідного закарпатсь‐
кого різьбяра В. Свиди [5] . Так під час сувенірного 
буму було зроблено рішучі кроки від продукування 
предметів широкого вжитку до створення фахових 
творів. На це була налаштована і обласна художня 
рада, яку очолювали відомі митці Ф. Манайло, В. Сви‐
да, А. Коцка.  

Робота велася у кількох напрямках: різьба по де‐
реву, кераміка, ткацтво, вишивка. Завдяки їх зусил‐
лям було обмежено вихід на широкий ринок знач‐
ної кількості сувенірного несмаку. 

До створення закарпатського сувеніра на початку 
1970‐х рр. прилучився і Закарпатський художньо‐ви‐
робничий комбінат Худфонду України, який у 1970 р., 
а  згодом у 1973 р. оголосив конкурси по відбору на 
творчу  роботу  художників  прикладного  мистецтва. 
Загалом до творчої діяльності було залучено біль‐
ше  сорока  митців,  переважно  випускників  Ужго‐
родського училища прикладного мистецтва, серед 
них різьбярі В. Щур, М. Іванчо, С. Голінка, В. Попелич, 
І. Палаташ, О. Мешко, В. Сідак, П. Ходанич, Ю. Мошак, 
Л. Шип, М. Сивохоп, М. Голич, керамісти М. Пуглик‐
Белень, А. Гіді, Л. Яшкіна, В. Пуглик, Н. Граб та ін.  

Художню раду з декоративно‐прикладного мис‐
тецтва Худфонду очолив Ф. Манайло. Дослідженнями 
народного  мистецтва  він  почав  займатися  ще  у 
студентські роки, відомі його рисунки верховинсь‐
кого одягу, різноманітного сільськогосподарського 
і лісового реманенту, предметів побуту тощо. Він так 
само прилучився до створення оригінального закар‐
патського  сувеніра,  запропонував  несподівані  рі‐
шення  у  вигляді  розрисованих  диньок,  вирізьбив  у 

формі сухорізьб постаті гуцула  і гуцулки, які згодом 
успішно тиражувалися в майстернях Худфонду. 

Вагомі поради різьбярам давав В. Свида, випускник 
знаменитої  Ясінської  деревообробної  школи,  він 
добре  знався  на  народних  ремеслах,  свого  часу 
створив  чимало  унікальних  витворів  ужиткового 
мистецтва, зокрема, скрині, палиці, ложечники, та‐
релі, бербениці, винні бочечки.  

Саме  художники  Закарпатського  художньо‐ви‐
робничого  комбінату  вивели  закарпатський  суве‐
нір на новий рівень, створили оригінальну худож‐
ньо‐образну систему, яка базувалася з одного боку 
на  соціо‐культурних  традиціях  закарпатський  ук‐
раїнців, угорців та румунів, а з іншого – на тенден‐
ціях сучасного декоративно‐прикладного мистецт‐
ва. В основі художнього пошуку митців покладено 
традиційне народне ужиткове різьбярство,  симво‐
ліку  у  вигляді  солярних  знаків,  квітів,  птахів,  тва‐
рин, вони ввели тематичні композиції з сільського 
життя, що наближувало  сувенірні  вироби  до  «упі‐
знаваної»  тематики  закарпатського  образотвор‐
чого мистецтва. Технологічними орієнтирами став 
досвід народного рельєфного і об ємного різьбяр‐
ства,  сухорізьб,  конструктивних  особливостей  ви‐
робів  з  дерева,  як‐от:  ложечники,  кухлі,  бочечки, 
скрині, ярма, вози, сани тощо. Важливим фактором 
творчих  експериментів  були щорічні  республікан‐
ські  виставки‐ярмарки  декоративно‐ужиткового 
мистецтва у м. Києві. Тут відбувався своєрідний об‐
мін мистецьким досвідом між митцями різних  ре‐
гіонів  України  і  закарпатські  майстри  знайшли 
своє  власне  мистецьке  обличчя,  вирізняючись  се‐
ред  різьбярів  Прикарпаття  чи  Полісся.  На  вистав‐
ках укладалися договори про реалізіцію творів де‐
коративно‐прикладного мистецтва у варіанті масо‐
вих  (до  250  примірників)  та  авторських  (до  25 
примірників) тиражів. Таким чином підтримувався 
принцип  мистецької  унікальності,  авторства,  по‐
стійного  творчого  пошуку.  Завдяки  цьому  твори 
закарпатських  різьбярів  реалізовувались  у  пре‐
стижних художніх салонах Києва, Москви та інших 
великих міст  тодішнього СРСР,  а  також через  сис‐
тему  міжнародної  торгівлі  в  багатьох  країнах  Єв‐
ропи  та Америки.  Справжніми набутками  сувенір‐
ного  мистецтва  можна  назвати  рельєфні  декора‐
тивні вставки В. Щура «Весна», «Натюрморт» (1978), 
М. Іванчо «Птахи» (1978), С. Голінки «Птахи і квіти» 
(1980),  І.Тегза «Косар» (1983). Набуває поширення 
і об’ємна пластика. До неї звертаються Л. Шип («Па‐
стух»,  1978 р.,  «Опришки» 1981), П.  Ходанич  («Ри‐
бак», 1979), В. Варга («Дідо казкар», 1980), їх твори 
є свідченням органічного продовження принципів 
закарпатського народного різьблення.  

Ще  одним  з  напрямків  сувенірного  виробни‐
цтва стало утилітарне різьбярство. В. Дуб, В. Попе‐
лич, М. Чундака, Й. Семйон звертають увагу на на‐
родний  дерев�яний  посуд  і  створюють  низку  де‐
коративних  підносів,  тарелів,  сільниць, 
ложечників. Особливої уваги заслуговують твори І. 
Палаташа,  який  відродив  традиції  виробництва 
дерев�яної  люльки‐піпи.  Таким  чином  саме 
художники  Худфонду  створили  справжній 
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закарпатський  сувенір,  який  став  своєрідним 
мистецьким  символом  краю.  Високий  мистецький 
рівень  творів  засвідчує  те,  що  з  когорти  названих 
митців різьбярі  І. Палаташ, В. Щур,  В. Шип,  В.  Сідак 
були  удостоєні  почесного  звання  «Заслужений 
майстер народного мистецтва».  

Однак процес  створення  закарпатського дерев’я‐
ного сувеніра наприкінці 1980‐х рр. уповільнився, по‐
заяк  планова  радянська  економіка  почала  давати 
збої,  що  призвело  до  втрати  традиційних  ринків,  а 
згодом і до згортання роботи комбінатів Худфонду.  

Висновки. Сувенір є мистецьким витвором і за‐
слуговує  на  системні  мистецтвознавчі  досліджен‐
ня.  Художній  образ  сувеніра  умовний,  при  цьому 
мусимо  розрізняти  авторський  виріб  і  масове  ви‐
робництво.  Сувенірне  виробництво  потребує мит‐
ців високої кваліфікації і повинно орієнтуватися не 
тільки на потреби ринку, але на й загальні мисте‐
цькі  принципи,  утверджувати  глибинні  засади  ет‐
нічної і національної культури. Традиційно худож‐
ній якості сувеніра протистає комерційний інтерес. 
Закарпатські  різьбярі,  що  працювали  в  системі 
Худфонду України зуміли підняти закарпатське су‐
венірне мистецтво на загальноукраїнський рівень.  
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Варивончик А. В. Законодавчі проекти України «Про 

народні  художні  промисли».  У  статті  висвітлено  ма‐
лодосліджену і важливу тему, пов’язану із діяльністю ви‐
робництва  «Укрхудожпром»,  яке  здійснювало  виготов‐
лення виробів народних художніх промислів. Основа до‐
кументального  аналізу  полягає  у  розкритті  історичних 
фактів діяльності, державної підтримки та розвитку ху‐
дожніх промислів в Україні. Для підтримки підприємства 
«Укрхудожпром» з метою захисту національної культур‐
ної спадщини, виробничого та творчого потенціалу під‐
приємств народних художніх промислів України. В 1994 
році  Верховна  Рада  України  прийняла  постанову  «Про 
збереження  та  розвиток  народних  художніх  промислів 
України в ринкових умовах». У 2004 році було ліквідова‐
но  концерн  художніх  промислів  «Укрхудожпром»  як юри‐
дичну особу у зв’язку із банкрутством. 

Ключові слова: держава, організація, постанова, Укр‐
художпром, виробництво. 

 
Варивончик А. В. Законодательные проекты Украи

ны «О народных художественных промыслах». В статье 
освещена малоисследованная и важная тема, связанная с 
деятельностью  производства  «Укрхудожпром»,  которое 
работало по изготовлению изделий народных художест‐
венных промыслов. Основа документального анализа за‐
ключается в раскрытии исторических фактов о деятель‐
ности,  государственной  поддержке  и  развитии  художе‐
ственных  промыслов  в  Украине.  Для  поддержки  пред‐
приятия «Укрхудожпром» с целью защиты национально‐
го культурного наследия, производственного и творчес‐
кого  потенциала  предприятий  народных  художествен‐
ных промыслов Украины Верховная Рада Украины при‐
нимала постановления «О сохранении и развитие народ‐
ных  художественных  промыслов  Украины  в  рыночных 
условиях».  

Ключевые  слова:  государство,  организация,  поста‐
новление, Укрхудожпром, производство. 
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Varyvonchyk A. V. Legislative projects of Ukraine «On 
popular articles». The  article  covers  little  studied  and  im‐
portant  topic  of Ukrdorozprom's  production  activity, which 
produced products of artistic crafts. For many centuries, the 
national  crafts  of  Ukraine  have  entrenched  strong  national 
traditions. The most  common  types of  arts  and crafts: wea‐
ving,  carpet  weaving,  embroidery,  carving,  ceramics,  glass, 
porcelain,  jewelery  and  petritic  painting  –  have  steadily 
progressed  in  all  aspects:  from  industrial  and  technical  to 
artistic and symbolic. At  the same time,  the development of 
industrial  means,  including  in  the  artistic  production,  the 
spread of mass unified products affected the pace of develop‐
ment of artistic crafts of Ukraine, as in most countries of the 
world. The research is based on the use of archival materials 
and  historical  analysis.  The  basis  of  the  documentary 
analysis  is  the disclosure of historical  facts of  activity,  state 
support and development of artistic crafts in Ukraine. 

 For  a  long  time,  the  «Ukrhudozprom»  production  was 
undergoing  rehabilitation,  reorganization  was  carried  out, 
factories  and  branches  opened  under  the  direction  of  the 
central  administration  in  the  early  90's  of  the  twentieth 
century.  The  economic  situation  in  Ukraine  has  undergone 
significant changes, and artistic crafts have not survived the 
conditions  of  market  competition.  There  have  been 
violations  of  traditional  production  and  economic  (product 
sales),  problems  with  supply  of  raw  materials,  technically 
obsolete equipment,  lost support  for  the state of  this sector 
of economy and culture, which led to the gradual elimination 
of industrial and artistic associations. 

To  support  the  enterprise  «Ukrhudozprom»  in  order  to 
protect  the  national  cultural  heritage,  production  and  creative 
potential of the enterprises of folk arts crafts of Ukraine. In 2004, 
the rosі bulo lіkvіdovo concern industrialists «Ukrhudozhprom» 
as a legal person in connection with bankruptcy. 

Unfortunately,  these  normative  legal  acts  in  Ukraine 
were  not  introduced  and  there  was  a  rapid  decline  in  the 
activity  of  folk  arts  crafts.  The  last  decade  of  the  twentieth 
century was marked by the disappearance of historic centers 
of  folk  arts  crafts,  the  enterprises  with  unique  equipment, 
technological  processes  and  gifted  artists,  from  the  ethno‐
historical  card  of  independent  Ukraine.  Most  organizations 
ceased  to  exist,  due  to  reduced  production,  restrictions  on 
raw materials, excessive taxation, a significant rise in energy 
costs,  lack of markets,  lack of  logistics. Tens of thousands of 
highly professional,  talented craftsmen and artists have  lost 
their  jobs, while Ukrainians  are  the  exclusive  and  everyday 
products of the artistic industry, and foreign fans of pleasure 
from  artistic  crafts.  Despite  the  difficult  conditions,  the 
craftsmen who used to work in the industry returned to the 
production of arts and crafts, and work at home and in small 
private workshops, continuing to create artistic products. 

Key words:  state, organization,  resolution, Ukrhudozprom, 
production. 

 
 
Постановка проблеми полягає у висвітлені ма‐

лодослідженої  і важливої теми, що пов’язана  із ді‐
яльністю  традиційних  народних мистецтв,  та  роз‐
крити сутність законодавчих проектів України «Про 
народні художні промисли».  

Аналіз  досліджень  і  публікацій.  Про  тради‐
ційне  народне  мистецтво  вишивання  загалом  та 
його  різні  галузі,  види  і  різновиди  зокрема  існує 
значний корпус наукових досліджень. Так, про ми‐
стецтво вишивання писали Л. Кравчук («Вишивка, 
нариси  історії українського декоративно‐приклад‐
ного мистецтва» 1969.), М. Новицкая («Золотая вы‐
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шивка  Киевской  Руси»  1972.),  Т.  Кара‐Васильєва 
(«Полтавська  народна  вишивка»,  1993.,  «Україн‐
ська  вишивка»  1993.,  («Шедеври  церковного шит‐
ва. ХІІ‐ХХ століття», 2000.) та  ін. Вишивання в усіх 
його  різновидах  –  як  поширений  вид  народної 
творчості  –  ретельно  проаналізувала  Р.  Захарчук‐
Чугай  («Українська  народна  вишивка.  Західні 
області УРСР», 1988) та  ін., Є. Причепій («Вишивка 
східного поділля», 2009.) та ін.  

У цих та інших публікаціях даної тематики йдеть‐
ся  про  зміст,  особливості  образної  структури,  про 
майстерність умільців, про традиції, зокрема й ро‐
дові,  тощо. Але мало  хто  з‐поміж  авторів,  – навіть 
тих, у назвах праць котрих міститься термін «про‐
мисел»,  –  звертає  увагу  саме  на  виробничий,  про‐
мисловий аспект  народної творчості, хоча згадані, 
як і інші, не названі тут, традиційні народні мисте‐
цтва здавна називаються художніми промислами.  

У зазначеному легко переконатися, переглянув‐
ши відповідні публікації. А їх також чимало. Зокре‐
ма, це альбоми «Художні промисли України» 1979. 
(ред.  Н.  М.  Киселевої,  «Декоративно‐прикладне 
мистецтво Української ССР (1970‐е – початок 1980‐х 
років»,  1986  (ред. Н.  І.  Вологодская, Л.  Э. Жоголь). 
Виробничий,  промисловий  аспект  народного  мис‐
тецтва,  як  і  мистецтва  загалом,  не  знаходить  на‐
лежної уваги та висвітлення і в ряді інших публіка‐
ціях на цю та суміжні теми. 

Мета ж даної статті – висвітлити обставини за‐
конодавчих пректів України «Про народні художні 
промисли»  концерну  Укрхудожпром,  яке  виготов‐
ляло художні вироби з вишивкою, ткацтвом, різьб‐
ленням по дереву та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Упро‐
довж багатьох віків народні промисли України уко‐
ренили міцні національні традиції. Найпоширеніші 
види декоративно‐прикладного мистецтва:  ткацт‐
во,  килимарство,  вишивка,  різьбярство,  кераміка, 
скло, порцеляна, ювелірна справа та петриківський 
розпис  –  невпинно  прогресували  у  всіх  аспектах: 
від  виробничо‐технічного  до  художньо‐символіч‐
ного.  Водночас  розвиток  індустріальних  засобів, 
зокрема й  у  художньому  виробництві,  поширення 
масових уніфікованих виробів позначилось на тем‐
пах  розвитку  художніх  промислів  України,  як  і  в 
більшості країн світу.  

За  свідченнями документальних фактів  органі‐
зації «Укрхудожпром», відомо, що її діяльність роз‐
почалась  із  Укрхудожпромспілки  (Української  ху‐
дожньо‐промислової спілки), яка припадала на 1936 
рік (Постанова №1 від 16 березня 1936 р.) [6: 1].  

Тривалий  час  на  виробництві  «Укрхудожпром» 
відбувались відновлення, проводились реорганіза‐
ції,  відкривались  фабрики  та  філії,  які  працювали 
під керівництвом головного управління на початку 
90‐х років ХХ століття. Економічний стан в України 
зазнав  значних  змін,  виробництва  художніх  про‐
мислів  не  витримали  умов  ринкової  конкуренції. 
Порушились  традиційні  виробничі  та  економічні 
(збут продукції), виникли проблеми з постачанням 
сировини,  технічно  застаріло  обладнання,  втраче‐
на підтримка держави цього сектору економіки та 

культури,  що  і  спричинило  поступову  ліквідацію 
виробничо‐художних об’єднань [4]. 

Верховна  рада  України  затвердила  Постанову 
«Про  збереження  та  розвиток  народних  художніх 
промислів України в ринкових умовах» №3686 від 
15 грудня 1993 р. [4].  

У статті 4 цього нормативно‐правового акту за‐
значалось, що «з метою захисту національної куль
турної спадщини, виробничого та творчого потен
ціалу підприємств народних художніх промислів Ук
раїни,  потребує  створення  умов для  їх  подальшого 
розвитку Верховна Рада України» [2].  

Затвердили постанову із зобов’язаннями: 
1. «Покласти на концерн «Укрхудожпром» функ

ції  з  управління  майном  підприємств  та  органі
зацій, які засновані на загальнодержавній власності 
та входять до його складу» [2].  

2. «Кабінету Міністрів України створити на ба
зі підприємств та організацій Українського концер
ну  художніх  промислів  «Укрхудожпром»  державне 
акціонерне товариство «Укрхудожпром».  Створен
ня  державного  акціонерного  товариства  «Укрху
дожпром»  на  базі  Українського  концерну  художніх 
промислів  «Укрхудожпром»  завершити  до  1  січня 
1994 року» [2].  

3. «Встановити, що  протягом трьох  років  піс
ля створення акціонерного товариства «Укрхудож
пром» забороняється відчуження належних держа
ві акцій акціонерного товариства «Укрхудожпром», 
крім випадків придбання зазначених акцій працівни
ками  підприємств  Українського  концерну  художніх 
промислів «Укрхудожпром» на умовах, передбачених 
статтею  25  Закону  України  «Про  приватизацію 
майна державних підприємств» [2]. 

За підписом «Голови Верховної Ради України І. Плю
ща» [2]. 

У 1994 році 26 січня наказом № 28 Кабінету Мі‐
ністрів України було  затверджено постанову «Про 
державне акціонерне товариство “Укрхудожпром”» 
[2]. У зазначеному нормативному акті зазначалось, 
що раніше  від  15  грудня  1993 року під №3686‐12 
вже  проваджувалась  постанова:  «Верховної  Ради 
України «Про збереження та розвиток народних ху
дожніх  промислів  України  в  ринкових  умовах»  [2], 
Кабінет Міністрів України, постановив: 

1. «Доручити  концернові  «Укрхудожпром»  ви
ступити  з  боку  держави  засновником  державного 
акціонерного  товариства  «Укрхудожпром»,  яке 
створюється  на  базі  державних  підприємств  та 
організацій цього концерну» [2]. 

2. «Створення  акціонерного  товариства  здійс
нити у порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 508 (50893п). 
Про  затвердження  Положення  про  порядок  корп
оратизації  підприємств».  Розмістити  правління 
державного  акціонерного  товариства  «Укрхудож
пром»  у  м.  Києві  в  приміщенні  по  вул.  Воровського, 
22» [2]. За підписом виконувача обов’язків Прем’єр‐
міністра України Ю.  Звягільського  та Міністра Ка‐
бінету Міністрів України І. Доценко [2]. 

З  пасом  7  липня  2000  р.  народним  депутатом 
України А. Л. Деркачем був розроблений та внесе‐
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ний на розгляд проект Закону України «Про народ‐
ні  художні  промисли»,  в  якому  зазначалось,  що 
«народні  художні  промисли  становлять  собою не‐
від’ємне  надбання  й  одну  з  форм  народної  твор‐
чості  народу  України.  Відродження,  збереження  і 
розвиток  народних  художніх  промислів  є  важли‐
вим державним завданням [2]. 

1. Предметом регулювання цього «Закону стали 
відносини  у  галузі  народних  художніх  промислів  на 
території  України.  Учасниками  цих  відносин  є  гро
мадяни  і  юридичні  особи  будьяких  організаційно
правових форм і форм власності» [2]. 

2. «Правове  регулювання  відносин  у  галузі  на
родних  художніх  промислів  ґрунтується  на  відпо
відних положеннях Конституції України, Закону Ук
раїни  «Основи  законодавства  України  про  культу
ру», інших Законів України і здійснюється цим Зако
ном та прийнятими відповідно до нього норматив
ними правовими актами» [2]. 

3. «Відносини  у  галузі  народних  художніх  про
мислів,  які  стосуються  правової  охорони  і  викори
стання  об’єктів  інтелектуальної  власності,  регу
люються  законодавством  України  про  інтелекту
альну власність» [2]. 

У додатку до закону використовувались такі ос‐
новні  терміни:  народні  художні  промисли,  діяль‐
ність яких впроваджувала створення художніх ви‐
робів  утилітарного  і  декоративного  призначення, 
здійснювана  на  основі  колективного  освоєння,  і 
спадкоємного розвитку традицій народного мисте‐
цтва у визначенні місцевості в процесі творчої руч‐
ної або механізованої праці майстрів народних ху‐
дожніх  промислів.  Місце  традиційного  розташу‐
вання народних художніх промислів на території, у 
межах якої складались і розвивались відповідно до 
самобутніх традицій народних художніх промислів, 
існує  його  соціально‐побутова  інфраструктура  і 
можуть  розташовуватись  необхідні  сировинні  ре‐
сурси. Вироби народних  художніх промислів,  у  яких 
художні  вироби  утилітарного  або  декоративного 
призначення, виготовляли відповідно до традицій 
цього  промислу.  Унікальні  вироби  народних  ху‐
дожніх  промислів,  єдині  у  своєму  роді  вироби  на‐
родного художнього промислу, які мали високу ху‐
дожню цінність.  

Типові  зразки  виробу  народних  художніх  про‐
мислів,  які  виконані  у  вигляді  головного  виробу, 
малюнка  (схеми,  типової  композиції),  макета  (мо‐
делі)  і призначені для відтворення у встановлено‐
му порядку, в тому числі із застосуванням творчого 
варіювання.  Майстер  народного  художнього  про‐
мислу,  фізична  особа,  яка  виготовляє  вироби  ви‐
значного  народного  художнього  промислу  відпо‐
відно до його традицій.  

Творче  варіювання  –  одна  з  форм  прояву  на‐
родної  творчості,  основний  метод  відтворювання 
типового  зразка  виробу  народного  художнього 
промислу, який передбачає внесення змін  і допов‐
нень у композиційне, колірне, пластичне й інше ху‐
дожнє  рішення  виробу,  які  не  призводять  до  зни‐
ження художнього рівня і якості виготовлення ви‐

робу народних художніх промислів порівняно з йо‐
го типовим зразком [2]. 

4. «Основи  державної  політики  у  галузі  народ
них  художніх  промислів»  [2].  «Органи  державної 
влади України забезпечують економічні, соціальні й 
інші умови для збереження, відродження і розвитку 
народних художніх промислів, у тому числі» [2].  

Приймаючи відповідно до законодавства Украї‐
ни  цільові  програми  збереження,  відродження  і 
розвитку народних художніх промислів. Сприяють 
здійсненню  інвестиційних  проектів  із  метою  збе‐
реження, відродження і розвитку народних худож‐
ніх  промислів.  Установлюють  відповідно  до  зако‐
нодавства  України  для  організацій  і  індивідуаль‐
них підприємств, які здійснюють свою діяльність у 
сфері  народних  художніх  промислів,  пільги  з  по‐
датків  і  тарифів  на  продукцію  і  послуги,  а  також 
порядок заготівлі і придбання сировини і матеріа‐
лів.  Здійснюють  заходи  з  підтримки  народних  ху‐
дожніх промислів за допомогою надання організа‐
ціям народних  художніх промислів  кредитів,  а  та‐
кож  субсидій  з  державного бюджету,  в  тому числі 
на  фінансування  витрат  на  електричну  енергію  і 
перевезення виготовленої продукції. Сприяють на‐
вчанню  і підготовці працівників для народних  ху‐
дожніх  промислів.  Пропагують  мистецтво  народ‐
них художніх промислів в Україні  і за  її межами за 
допомогою  організацій  виставок,  конкурсів,  аук‐
ціонів,  спеціалізованої  торгівлі  виробів  народних 
художніх промислів, підтримання розвитку міжна‐
родного обміну і зовнішньоекономічної діяльності 
у  цій  сфері.  Сприяють  підтримці  діяльності  неко‐
мерційних  організацій,  в  тому  числі  громадських 
організацій, у галузі народних художніх промислів. 
Активно  застосовують  заходи  зі  збереження  на‐
родних  художніх  промислів  і  творчих  працівників 
під  час  реорганізації  організацій  народних  худож‐
ніх  промислів.  Встановлюють  інші форми держав‐
ної підтримки народних художніх промислів. 

«Органи місцевого самоврядування можуть здій
снювати  додаткові  заходи  з  підтримки  народних 
художніх промислів, їх збереження, відродження та 
розвитку, в тому числі за допомогою встановлення 
податкових пільг на місцеві податки» [2]. 

«Органи місцевого самоврядування можуть при
ймати рішення про відмову в наданні організаціям, 
продукція  яких  належить  до  виробів  народних  ху
дожніх промислів, субсидій з державного бюджету, 
а також пільг на податки у випадку установлення 
невідповідності цієї продукції»[2]. 

5. «Місця  традиційного  розташування  народ
них художніх промислів установлюються органами 
місцевого самоврядування. Землі традиційного роз
ташування  народних  художніх  промислів  можуть 
належати  до  землі  історикокультурного  призна
чення  в  порядку,  який  встановлюється  земельним 
законодавством України» [2]. 

6.  «Організації народних художніх промислів до 
якої входять організації народних художніх промис
лів  юридичні  особи  будьяких  організаційноправо
вих форм  і форм власності,  у випуску товарів  і по
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слуг яких вироби народних художніх промислів скла
дають не менше, як 60 відсотків» [2]. 

«Основним завданням діяльності організацій народ
них  художніх  промислів  є  відродження,  збереження  і 
розвиток традицій народних художніх промислів» [2]. 

7. «Майстер  народного  художнього  промислу 
вправі здійснювати свою діяльність на умовах тру
дового  договору  (контракту)  або  цивільного  дого
вору з юридичною особою або у ролі індивідуального 
підприємця без утворення юридичної особи» [2]. 

8. «Художньоекспертні ради з народних худож
ніх промислів,  для здійснення діяльності  за належ
ністю виготовлених виробів до виробів народних ху
дожніх промислів при органах місцевого самовряду
вання  створювали  художньоекспертні  ради  з  на
родних художніх промислів» [2]. Художньо‐експерт‐
ні  ради  з  народних  художніх  промислів  здійсню‐
ють свою діяльність на основі типового положення 
про художньо‐експертні ради з народних художніх 
промислів, яке затверджується урядом України. 

9. «Віднесення  виробів  до  виробів  народних  ху
дожніх промислів здійснюється на основі рішень ху
дожньоекспертних  рад  з  народних  художніх  про
мислів при органах місцевого самоврядування,  при
йнятих  за  результатами  розгляду  поданих  типо
вих  зразків  і  унікальних  виробів  народних  художніх 
промислів.  Ці  рішення  приймаються  відповідно  до 
переліку видів виробництва і груп виробів народних 
художніх промислів» [2]. «Перелік видів виробництв 
і груп виробів народних художніх промислів розроб
ляється  під  керівництвом  художньоексперимен
тальних рад з народних художніх промислів при ор
ганах місцевого самоврядування» [2]. 

«Для  виробів  народних  художніх  промислів  не 
можуть  бути  віднесені  вироби,  у  технології  виго
товлення  котрих  неможливо  застосування  твор
чого  варіювання  типових  зразків  даних  виробів,  в 
тому числі» [2]: 

«вишиті  вироби,  виготовленні  на  вишивальних 
машинах –  автоматах  або  на  півавтоматах –  без 
використання ручної вишивки або вишивки, викона
ної на вишивальних машинах, які дозволяють твор
чо виконувати і варіювати вишивку» [2]; 

«вироби з тканини, декоровані за допомогою фо
тодруку  без  використання  ручних  засобів  декору
вання виробів» [2]; 

«вироби з тканини, килими і килимові вироби, ви
готовлені на машинах без використання ручної пра
ці [2]; 

«вироби з металу і ювелірні вироби, виготовлені 
за допомогою штампування  і лиття,  за винятком 
лиття на воскових моделях,  без наступного карбу
вання,  гравірування, розпису, травлення або без за
стосування  інших  засобів  ручної  декоративної  об
робки металу» [2]; 

«керамічні вироби, виготовлені за допомогою лит
тя без наступного розпису, ліплення або без застосу
вання інших засобів ручного декорування виробів» [2]; 

«вироби, виготовлені на в’язальних машинахав
томатах без використання декоративного ручного 
в’язання, вишивки або інших засобів ручного декору
вання виробів» [2]; 

«інші  вироби,  виготовленні механічним  засобом  із 
використанням мотивів народного мистецтва» [2]; 

10. «Цей Закон набуває чинності у день його офі
ційного  опублікування.  Кабінет  Міністрів  України 
протягом  трьох  місяців  з  дня  набрання  чинності 
цього Закону» [2]. 

Закон підписано Головою Верховної Ради Украї‐
ни І. С. Плющем [2]. 

Висновки. На жаль, ці нормативно‐правові акти 
в України не були запровадженні  і відбувся стрім‐
кий спад діяльності народних художніх промислів. 
Останнє десятиріччя ХХ століття відзначилось тим, 
що  з  етномистецтвознавчої  карти  незалежної  Ук‐
раїни зникли історичні центри народних художніх 
промислів – підприємства з унікальним обладнан‐
ням, технологічними процесами і високообдарова‐
ними  художниками.  Більшість  організацій  припи‐
нили своє  існування, внаслідок скорочення вироб‐
ництва, обмеження сировиною, непосильної систе‐
ми оподаткування, значному подорожчанню плати 
за  енергоносії,  відсутності ринків  збуту, недостат‐
ності матеріально‐технічного постачання. Десятки 
тисяч  високопрофесійних,  талановитих  майстрів  і 
художників втратили роботу,  а українці –  ексклю‐
зивні та повсякденні вироби художньої промисло‐
вості, а закордонні шанувальники задоволення від 
виробів художніх промислів. Незважаючи на важкі 
умови, майстри, які раніше працювали на виробни‐
цтвах,  повернулись  до  виробництва  декоративно‐
прикладного мистецтва і працюють вдома та у не‐
великих  приватних  майстернях,  продовжуючи 
створення художніх виробів. 
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ну інтер’єру культових споруд України (перша трети
на  ХХ  століття).  Стаття  присвячена  інтер’єрам  культо‐
вих  споруд на  прикладі  церков  в  Галичині. Наукова но‐
визна роботи полягає в тому, що проаналізовано націо‐
нальні  особливості  у  обладнанні  інтер’єрів  українських 
церков  Галичини.  Це  проявилося,  зокрема,  у  специфіч‐
них силуетах та кольорах виробів, застосуванні орнамен‐
тально‐композиційних  структур  традиційного народно‐
го мистецтва тощо. Досліджено використання традицій‐
них  прийомів мистецтва  бойків,  гуцулів  та  інших  етно‐
графічних  груп,  які  населяють  Галичину.  у  оформленні 
інтер’єрів сакральних споруд. 
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кий стиль, різьблений декор.  
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зайна  интерьера  культовых  сооружений  Украины 
(первая треть ХХ века). Статья посвящена интерьерам 
культовых сооружений на примере церквей в Галичине. 
Научная новизна работы заключается в том, что проана‐
лизированы национальные особенности в оборудовании 
интерьеров украинских церквей Галичины. Это прояви‐
лось, в частности, в специфических силуэтах и цветах из‐
делий,  применении  орнаментально  композиционных 
структур традиционного народного искусства и тому по‐
добное. Исследовано  применение  традиционных  прие‐
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on an example of objects in such a specific Ukrainian region 
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Methods. Are based on the principles of systemicity, his‐
toricity and logic.  

Results. The national style was manifested in the specific 
silhouettes and colors of the products and in the use of orna‐
mental‐compositional structures of traditional folk art, etc.  

Conclusions.  Prospect  of  further  researches  is  to  cover 
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raine.  

Key words:  interior, church, iconostasis, Ukrainian style, 
carved decoration. 

_________________________________________ 
© Роман Одрехівський, 2019 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  136 

Актуальність  проблеми.  У  радянські  часи  ми‐
стецтво  будівництва  та  оформлення  культових 
споруд не розвивалося. А зараз ведеться масове бу‐
дівництво нових  та реставрація  старих церковних 
споруд.  Однак  для  України  успішним  бачимо  роз‐
виток  дизайну  інтер’єру  культових  споруд,  пере‐
важно, із врахуванням національних особливостей.  

Показовою спадщиною для цього, на нашу дум‐
ку, є розвиток українського стилю у першій трети‐
ні ХХ століття. Розглянемо цю проблему на прикла‐
дах інтер’єрів церков в Галичині.  

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікаці.  Пи‐
тання дизайну інтеp’єрів культових споруд, зокре‐
ма,  церков  у  радянські  часи практично не  розгля‐
далося.  Щойно  після  здобуття  Україною  незалеж‐
ності  почали  з’являтися  праці,  зокрема  із  аналізу 
інтер’єрів  українських церков  кінця ХІХ  –  початку 
ХХ століття. Зокрема, у монографії О. Ноги «Україн‐
ський стиль в церковному мистецтві Галичини кін‐
ця ХІХ – початку ХХ століть»  [4] приділено уваги  і 
церковному  інтер’єру  цього  періоду.  Розглянуто 
національні особливості дизайну інтер’єру і у стат‐
тях Гулевич М [1], Одрехівськиого Р. [5], та деяких 
інших  авторів,  але  переважно  на  прикладі  іконо‐
стасів  та  їх  значення у дизайні  інтер’єру. На нашу 
думку, необхідно ширше вивчити це питання, залу‐
чивши до аналізу більш широку кількість предме‐
тів обладнання церковного інтер’єру.  

Формулювання  цілей  статті.  Провести  дослі‐
дження та виявити національні особливості дизай‐
ну інтер’єру українських церков на прикладі об’єк‐
тів із першої третини ХХ століття. 

Виклад  основних  результатів  дослідження. 
На  початку  ХХ ст.  поруч  із  еклектичним  насліду‐
ванням  історичних  стилів  у  церковному  будівни‐
цтві  та  дизайні  інтер’єрів  щораз  частіше  почали 
з’являтися  варіанти,  в  образному  вирішенні  яких 
помітний  вплив  українського,  передусім,  народ‐
ного мистецтва. 

Головна  їхня  ознака  –  застосування  у  декорі 
предметів  інтер’єрів  елементів  народного  орна‐
менту, специфічний силует виробу, темний брунат‐
ний колір – «під дуб», тощо. 

Одним із найкращих церковних інтер’єрів, вико‐
наних  із  застосуванням  орнаментально‐компози‐
ційних  систем  традиційного  українського  народ‐
ного мистецтва на початку ХХ століття в Галичині 
– є іконостас церкви Святої Трійці в м. Дрогобичі. 

Як  припускають,  очевидно  у  1907–1909 рр., 
церкву було прикрашено новим іконостасом, авто‐
рами якого були львівський різьбяр  зі  с. Знесення 
Андрій  Сабарай  та  місцевий  майстер  Голембйов‐
ський  [1:110].  Іконостас  виконаний  як  низький  – 
триярусний.  Ікони,  намальовані  українським  ху‐
дожником  М. Сосенком,  відображають  дух  епохи 
української  сецесії  [2:114].  До  речі,  ікони,  які  при‐
крашають дияконські врата церкви Святої Трійці з 
м. Дрогобича,  за  стилем  декоративного  живопису 
подібні  до  ікон,  які  знаходяться  на  дияконських 
вратах  церкви Успіння Пресвятої Богородиці  (1901) 
із  смт  Славська  Сколівського  району  Львівської 
області. А от манера виконання різьби обох  іконо‐

стасів, як і дияконських врат – різні. Дрогобицький 
іконостас виконаний технікою ажурного, плоского 
тригранновиїмчастого  різьблення.  Славський же – 
в  ажурному  та  рельєфному  різьбленні.  Плоске  та 
тригранновиїмчасте  у  славському  відсутнє.  Спіль‐
ним є, однак, мотив опуклих кругів, які декорують 
бази  пілястрових  підставок  славського  та  в  бага‐
тьох місцях святотроєцький дрогобицький. Уся по‐
верхня  темного  тону  під  «чорний  дуб»  іконостаса 
дрогобицької  церкви  Святої  Трійці  покрита  орна‐
ментами,  запозиченими  і  трансформованими з  гу‐
цульського та бойківського народного різьблення. 

Оригінальною творчою інтерпретацією мотивів 
народної  гравюри  є  ажурний  різьбярський  декор 
обох дияконських та царських врат. Нижню части‐
ну  обох  дияконських  врат  декорує  вертикальний 
прямолінійний  мотив  трилисника.  Поміж  нього 
вплітається  звивистий  рослинний  мотив  стилізо‐
ваного стебла з листками. Площу врат обабіч архи‐
дияконських ікон фланкують тонкі ажурні ромби з 
легко  опуклих  за  профілем  планок.  Такі  ромби 
можна асоціювати з трельяжною рококовою решіт‐
кою.  Вони  гармонійно  співзвучні  з  дрібним моти‐
вом ромба, який оточує за периметром усю поверх‐
ню іконостаса.  

В іконостасі церкви Пресвятої Трійці з м. Дрого‐
бича досягнуто гармонійної  єдності різьбярського 
декору та живопису завдяки зверненню до народ‐
них традицій різьблення, орнаментики та живопи‐
су.  Адже  одяг  деяких  персонажів  на  живописних 
картинах теж декорований мотивами народної ви‐
шивки бойків та гуцулів. Дрогобицький іконостас – 
один  із найпоказовіших свідчень того, як риси ук‐
раїнського народного мистецтва можуть органічно 
вплітатися в художнє оформлення дизайну інтер’є‐
ру церкви.  

Серед  іконостасів,  в оздобі  яких по всій поверхні 
застосовано  гуцульське  плоскорізьблення,  виділя‐
ється чотириярусний іконостас церкви Св. Ап. Петра і 
Павла (1935) із с. Ворохта (Надвірнянський р‐н Івано‐
Франківської обл.). Автором іконостаса є відомий гу‐
цульський різьбяр Василь Турчинюк (1864–1939). 

Для верхотури Святотроїцького дрогобицького 
іконостаса,  царських  врат  Святопокровського  іва‐
но‐франківського,  намісного  ярусу  іконостаса 
церкви Св. Ап. Петра і Павла із с. Ворохти характер‐
ні гострошпильчасті силуети з хрестами  і різними 
геометричними  фігурами,  часто  з  несподіваними 
переходами висот. Саме такі силуети верхнього за‐
вершення  намісного  чи  останнього  найвищого 
ярусів  іконостасів  типові  для  низки  іконостасів  у 
Галичині початку ХХ ст., у декорі яких використані 
орнаментально‐композиційні системи традиційно‐
го українського народного мистецтва. Мотив косо‐
го хреста, дрібного ромба (у вигляді скісної решіт‐
ки),  квадрата  та  інших  комбінацій  геометричних 
фігур,  виконаних  у  плоскорізьбі,  присутній  по‐
всюдно  у  намісному  ярусі  ворохтянського  іконо‐
стаса – у тому числі на суцільних дияконських вра‐
тах  і  на  покритих  ажурним  різьбленням  царських 
вратах. Цікавим є те, що в цьому іконостасі у декорі 
царських врат автор здійснив вдалу спробу вписа‐
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ти у стиль гуцульської плоскорізьби мотив плодів, 
листків  та  лози  виноград,  як  і  рисунок  людської 
постаті –  рельєфне  зображення  Бога‐Отця  прямо 
над  царськими  вратами –  у  напівциркульному  от‐
ворі поміж намісним та празниковими ярусами.  

Застосування гуцульського різьблення у декорі 
іконостасів на початку ХХ ст.  стало поширеним по 
всій території Галичини [6  : 60‐64]. Яскравим при‐
кладом цього є не лише згадані іконостаси церков 
Св. Ап. Петра і Павла із с. Ворохти та Покрови Пре‐
святої Богородиці  з м. Івано‐Франківська, де прак‐
тично  вся  поверхня  покрита  гуцульською плоско‐
різьбою,  але  й  інших  церков,  де  гуцульською 
різьбою  покриті,  як  правило,  лише  опірні  конст‐
рукції, а декор царських врат та деяких інших час‐
тин вирішено в руслі традиційного для іконостасів 
більш об’ємнішого рельєфного різьблення.  

До  таких можна віднести,  зокрема,  двоярусний 
іконостас церкви Св. Миколи  (споруда  із ХІІІ ст.)  у 
м. Львові,  тонований  темним  чорно‐коричневим 
кольором.  Його  численні  опірні  конструкції  деко‐
ровані дещо трансформованими мотивами гуцуль‐
ського  плоскорізьблення,  одночасно  зі  стилізова‐
ними  під  українську  графіку  початку  ХХ ст.  орна‐
ментальними мотивами. Елементами гуцульського 
різьблення кола,  розети, розети‐хреста прикраше‐
ні, зокрема, пілястри під округлими колонками на‐
місного  ярусу. Місця ж  відсутніх  образів  придель‐
ного ярусу прикрашені також плоскорізьбою, але з 
мотивами вазона і стилізованих рослинних стебел, 
листя  і  квітів,  подібно  до  української  графіки  по‐
чатку ХХ ст., наприклад, як у художника Г. Нарбута.  

Таким  чином,  вплив  орнаментально‐компози‐
ційних  систем  традиційного народного мистецтва 
поступово  утвердився  у  художньому  оформленні 
інтер’єрів церков Галичини початку ХХ ст. Найчас‐
тіше  це  проявлялося  у  застосуванні  мотивів  гу‐
цульського плоскорізьблення зразків др. пол. ХІX – 
поч.  ХХ ст.  Трохи  змодернізований  зразок  так  зва‐
ної гуцульської церкви, в основі плану якої лежить 
грецький хрест, став у період поміж І і ІІ Світовими 
війнами в Галичині символом українського народ‐
ного стилю [9:125]. Очевидно, «гуцульський стиль» 
в  архітектурі  сприяв  популяризації  прикрашанню 
церковного  інтер’єру,  в  тому  числі  й  іконостаса, 
різьбленням із застосуванням гуцульських елемен‐
тів. Зрозуміло, що застосування традицій українсь‐
кого  мистецтва  в  іконостасному  різьбленні  поля‐
гає не лише у вживанні елементів і техніки гуцуль‐
ського  різьблення,  а  також  переосмислення  твор‐
чої  спадщини  української  народної  графіки  і  ви‐
шивки таких  етнографічних  груп як бойки,  лемки 
та  ін. Показовим у цьому плані є аналізований ви‐
ще іконостас церкви Пресвятої Трійці з м. Дрогобича.  

Окрім  іконостасів,  на  окрему  увагу  заслуговує 
дослідження  інших  складових  інтер’єру  церков  у 
регіоні, їхня роль у релігійному просторі галицької 
церкви,  вплив  на  історико‐культурні  особливості 
формування,  динаміки  та  функціонування  куль‐
турного простору українців Галичини. 

Серед  предметів  облашування  церковного  ін‐
тер’єру важливе місце займають меблі для сидіння. 

Серед  тих,  які  використовуються  у  церковному 
вжитку, – це найчастіше запрестольні крісла та це
рковні  лави.  Під  першими  розуміємо  переважно 
«горне сідалище», під другим – крилосні, пристінні 
та інші лави церковного вжитку.  

Вартим уваги, у плані поєднання сецесії та еле‐
ментів  українського  мистецтва,  є  запрестольне 
крісло  коробчастої  конструкції  церкви  Святого 
Онуфрія у Львові (початок ХХ ст.). Воно все темно‐
брунатного кольору (рис. 1). Дощата спинка львів‐
ського крісла та частина його, що нижче царги, де‐
коровані  елементами,  стилізованими  під  народне 
мистецтво та декоративну українську графіку поч. 
ХХ ст., як у творах Г. Нарбута. Це, насамперед, грона 
винограду,  зображені  схематично  у  трикутнику, 
мотив  стебла  рослини,  яка  виростає  з  горщика,  з 
акантовими листками чи волютоподібними завит‐
ками.  Стилістично  це  нагадує  декор  різьбленням 
елементів  кіота  із  живописним  образом  «Святий 
Микола» та «Богоматір з Дитиною» у церкві Свято‐
го Миколи зі Львова. 

Вплив  давньоруського  мистецтва  помічаємо  у 
декорі  гранчастих  капітелей  колонок,  на  спинці 
крісла. На  гранчастих площинах капітелі,  кожного 
із трьох видимих боків, зображено хрест у колі, на 
капітелях  –  листок  рослини.  Подібно  декорували 
капітелі колонок у давньоруській архітектурі [368 : 
VІІІ, рис. 1–4], а на початку ХХ ст. прикраси, наприк‐
лад, капітелей колонок намісного ярусу іконостаса 
Миколаївської церкви у Львові. Верхнє напівкругле 
завершення спинки крісла увінчане смугою ажурно 
різьблених  кіл.  У  декорі  кожного  кола  повторю‐
ються  елементи  плоскорізьбленого  декору  з  час‐
тин  крісла,  які  розташовані  нижче:  то  рівнокінце‐
вий  хрест,  то  виноградний листок,  то  стилізоване 
під українську графіку виноградне гроно, охоплене 
трикутником.  

Цікавою  особливістю  горного  місця  церкви  Св. 
Онуфрія  у  Львові  є  те,  що  обабіч  запрестольного 
крісла знаходяться, по одному з кожного боку, два 
табурети – зовсім однакові поміж собою та ансамб‐
лево  пов’язані  із  запрестольним  кріслом  і  короб‐
частою  конструкцією,  і  темно‐брунатним  кольо‐
ром, і характером різьбленого орнаменту в україн‐
ському стилі.  

Серед запрестольних крісел, виконаних під впли‐
вом  орнаментально‐композиційних  систем  тради‐
ційного  народного  мистецтва  без  застосування 
темного  тону  «під  дуб»,  вартим  окремого  дослі‐
дження  є  запрестольне  крісло  з  церкви  Святого 
Юрія  (1920 р.)  с. Дуліби  (Стрийський район Львів‐
ської  обл.).  Воно  –  без  поліхромії,  кольору  нату‐
рального дерева, декороване із використанням гу‐
цульського плоскорізьблення із геометричних еле‐
ментів. Це надає кріслу особливого і неповторного 
вигляду. 

Окрім запрестольних крісел до поширених меб‐
лів для сидіння церковного інтер’єру належать ла
ви (крилосні, для молитви, пристінні та  ін.). Серед 
обстежених виразно переважають лави темно‐бру‐
натного тону з видовженими спинками, «під готи‐
ку».  Такі  лави  зазвичай  найкраще  вписуються  у 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  138 

церковний  інтер’єр,  виконаний  із  наслідуванням 
українського  стилю.  Однак  у  більшості  випадків 
вони знаходиться в інтер’єрі, де іконостас та пере‐
важна  більшість  обстави  виконана  із  виразним 
наслідуванням історичних стилів.  

Однак, трапляються лави, виконані у національ‐
ному  стилі,  як  у  дрогобицькій  церкві  Пресвятої 
Трійці. Силует боковин лав має верхнє завершення 
у вигляді трилисника, а також невисокого рельєфу 
різьблений  орнамент  із  застосуванням  елементів, 
які  використовуються  в  українському  народному 
мистецтві,  –  ромбів,  трикутників,  декоративного 
стебла  рослин  з  листками  тощо.  Площина  спинки 
кожної  дрогобицької  лави  прикрашена  квадрат‐
ними фільонками. У центрі кожної фільонки – рів‐
носторонній плоскорізьблений хрест, виконаний у 
дусі народного плоскорізьблення (рис 2). Площина 
кожного  кінця  хреста  гостроконечного  силуету, 
штрихована всередині плоскорізьбленими штриха‐
ми «ільчастого письма». Такі ж хрести, як і манеру 
їх плоскорізьблення, можна пов’язати із традицією 
вирізування гуцульських хрестів‐ікон у дереві. По‐
дібні  хрести‐ікони  були  поширені  на  Гуцульщині 
упродовж багатьох попередніх століть  і неоднора‐
зово  описувались  дослідниками.  Вони  –  цікавий  і 
малоопрацьований  науковцями  пласт  українськоі 
культури.  Серед  зафіксованих  дослідником  В. Шу‐
хевичем такі хрести походять із с. Жаб’є (сьогодні – 
смт  Верховина  Івано‐Франківської  обл.)  та  м. Яво‐
рова із ХVІІ ст. [5:323–324]. 

Отже,  меблі  для  сидіння  відігравали  не  тільки 
важливу  роль  у  богослужбовій  відправі,  але  і  де‐
монстрували  значення  різьблення  у  формуванні 
національної художньої та релігійної культури. Ад‐
же народна творчість завжди живила національну 
ідею  характерними  орнаментальними  структура‐
ми,  які  інколи  впливали  і  на  характерний  силует 
того чи іншого предмета церковного вжитку. 

Окремою  групою  функціональних  площин  се‐
ред  предметів  обстави  церковного  інтер’єру  виді‐
ляються  аналої.  Аналой  (грец.  –  підставка  для 
книг) – високий стіл з покатим верхом, який вико‐
ристовується  як  кафедра  для  читання  Євангелії, 
або як підставка для хреста та ікони [7:14]. Аналої 
у ХІX – поч. ХХ ст. виготовлялися, як правило, на од‐
ному або двох стояках (ніжках) різної форми, най‐
частіше – дощатої, округлої, рідше  іншої – з розга‐
луженнями та без них. 

Більш виразно і безпосередньо помітні елемен‐
ти українського народного мистецтва в аналої цер‐
кви  Св.  Іоанна Богослова  с. Луг, що  біля Делятина 
авторства Василя Турчиняка. (Сьогодні аналой зна‐
ходиться  у  церкві  різдва  Пресвятої  Богородиці  у 
смт Делятин Надвірнянського району  Івано‐Фран‐
ківської обл.). Характерною особливістю цього ана‐
лоя  є  його  простонародна  яскрава  поліхромія.  У 
цьому, як і в елементах плоскорізьблення, виразно 
простежується вплив народного мистецтва, насам‐
перед – гуцульського (рис. 3).  

Висновки  та  перспективи  подальших  дослі
джень.  Зростаючий  вплив  орнаментально‐компо‐
зиційних структур традиційного народного мисте‐

цтва на початку ХХ ст. спричинив до виникнення у 
оформленні  церковного  інтер’єру  українського 
стилю,  який  відіграв  важливу  роль  у  відродженні 
традицій  вітчизняної  культури.  У  значній  мірі  ос‐
новою цього напряму були:  

1)  взаємозв’язок  із  українською  декоративною 
графікою початку ХХ ст., – зокрема, творчістю Г. Нар‐
бута  та  інших мистців, що  опирались на  здобутки 
української народної графіки попередніх епох; 

2)  взаємозв’язок  із  гуцульським,  бойківським 
народним  різьбленням  (різноманітні  плоскорізьб‐
лені геометричні елементи тощо);  

3) застосування мотивів, запозичених із давньо‐
руського  мистецтва  (плетінка,  давньоруські  хрес‐
ти‐розети тощо).  

В  окремих  випадках  спостерігаємо  також  інші 
характерні  особливості  цього  напрямку:  застосу‐
вання  яскравої  барвистої  гуцульської  поліхромії, 
темно‐брунатного кольору «під дуб», тощо. 

Український стиль який виник на підйомі націо‐
нального  відродження  на  межі  ХІХ  та  ХХ  століть 
поширився не тільки в Галичині, але також по всіх 
теренах  українських  земель.  У  перспективах  по‐
дальших досліджень – охопити розвиток цієї оригі‐
нальної  течії  із  історії  українського  та  світового 
мистецтва  у  дослідженні  стилістичних  особливос‐
тей дизайну інтер’єрів культових споруд інших ре‐
гіонів України.  

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Запрестольне крісло церкви Св. Онуфрія, 
м. Львів (поч. XX ст.) 
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Рис. 2. Лава із церкви Пресвятої Трійці, поч. XX ст., 
м. Дрогобич Львівської обл. 

 

 
 

Рис. 3. Аналой із церкви Св. Іоанна Богослова, 
с. Луг (смт Делятин) Надвірнянського району  

ІваноФранківської обл.  
Автор Василь Турчинюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
1.  Гулевич  М.  Мотиви  народної  дерев’яної  різьби  в 

іконостасі  церкви  Св.  Трійці міста Дрогобича  / М.  Гуле‐
вич  // Українська народна  творчість  у поняттях міжна‐
родної термінології. – Київ : Родовід, 1996. – С. 110‐114. 

2. Жукова Н. А. Фрейми «відкритого твору» в контек‐
сті  проблеми  «елітарного»  (частина  перша)  /  Н.  А.  Жу‐
кова // Вісник державної академії керівних кадрів куль‐
тури і мистецтв : наук. журнал. – 2012. – № 1. – 50‐54. 

3. Катрій Ю.,  о. Божественна літургія – джерело свя‐
тості / Ю. Катрій. – Торонто; Нью‐Йорк; Львів : Місіонер, 
2001. – 136 с. 

4. Нога О. Український стиль в церковному мистецтві 
Галичини кінця ХІХ–початку ХХ століть / О. Нога. – Львів: 
Українські технології, 1999. – 160 с.  

5. Одрехівський Р. Українське національне відроджен‐
ня та розвиток мистецтва різьблення в Галичині: кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. / Р. В. Одрехівський // Вісник Націо‐
нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв . – 
2018. – № 2. – С. 239‐243. 

6. Одрехівський Р.  Гуцульська плоскорізьба в  інтер’є‐
рах  церков  у  Галичині  /  Р.  Одрехівський  //  Вісник  Хар‐
ківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 
2003. – № 3. – С. 60‐64. 

7. Релігієзнавчий словник / [за ред. А. Колодного, Б. Ло‐
бовика]. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 389 с. 

8.  Шухевич  В.  Гуцульщина.  Репринтне  відтворення 
видання 1899 / В. Шухевич. – Верховина, 1997. – 350 с., іл. 

9.  Brykowski  R.  Drewniana  Architektura  Cerkiewna  Na 
Koronnych Ziemiach Rzeczypospolitej / R. Brykowski. – War‐
szawa: Towarzystwo opieki nad zabytkami, 1995. – 259 s., il. 

10.  Sicynskyj  V.  Monumental  Architekture  Ukrainae  / 
V. Sicynskyj. – Pragae, 1940. 

 
 
REFERENCES 
1.  Hulevych  M.  Motyvy  narodnoyi  derevyanoyi  rizby  v 

ikonostasi  tserkvy  Sv.  Triytsi mista  Drohobycha  / M.  Hule‐
vych // Ukrayins’ka narodna  tvorchist u ponyattyakh mizh‐
narodnoyi terminolohiyi. – K.: Rodovid, 1996. – S. 110‐114. 

2. Zhukova N. A.  Freymy «vidkrytoho  tvoru» v konteksti 
problemy «elitarnoho» (chastyna persha) / N. A. Zhukova // 
Visnyk  derzhavnoyi  akademiyi  kerivnykh  kadriv  kul’tury  i 
mystetstv : nauk. zhurnal. – 2012. – № 1. – 50‐54. 

3. Katriy YU., o. Bozhestvenna  liturhiya – dzherelo  svya‐
tosti / YU. Katriy. – Toronto; Nyu‐York; Lviv: Misioner, 2001. 
– 136 s. 

4.  Noha  O.  Ukrayinskyy  styl  v  tserkovnomu  mystetstvi 
Halychyny kintsya KHIKH–pochatku KHKH stolit / O. Noha. – 
Lviv : Ukrayinski tekhnolohiyi, 1999. – 160 s.  

5. Odrekhivskyy R. Ukrayinske natsionalne vidrodzhennya 
ta rozvytok mystetstva rizblennya v Halychyni: kinets KHIKH 
–  pochatok  KHKH  st.  /  R.  V.  Odrekhivs’kyy  //  Visnyk  Na‐
tsionalnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv. 
– 2018. – № 2. – S. 239‐243. 

6.  Odrekhivskyy  R.  Hutsulska  ploskorizba  v  interyerakh 
tserkov  u  Halychyni  /  R.  Odrekhivs’kyy  //  Visnyk  Khar‐
kivskoyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv. – Khar‐
kiv, 2003. – № 3. – S. 60‐64. 

7.  Relihiyeznavchyy  slovnyk  /  [za  red.  A.  Kolodnoho,  B. 
Lobovyka]. – Kyiv : Chetverta khvylya, 1996. – 389 s. 

8.  Shukhevych  V.  Hutsulshchyna.  Repryntne  vidtvorennya 
vydannya 1899 / V. Shukhevych. – Verkhovyna, 1997. – 350 s., il. 

9.  Brykowski  R.  Drewniana  Architektura  Cerkiewna  Na 
Koronnych Ziemiach Rzeczypospolitej / R. Brykowski. – War‐
szawa: Towarzystwo opieki nad zabytkami, 1995. – 259 s., il. 

10.  Sicynskyj  V.  Monumental  Architekture  Ukrainae  / 
V. Sicynskyj. – Pragae, 1940. 
 
Стаття надійшла до редакції 17 березня 2018 року 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  140 

УДК 7.035(4+477)93 
ORCID ID 0000000193532169 
DOI 10.35204/252064192019112140145 
 
Інна ПРОКОПЧУК,  
кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри дизайну Національного  
лісотехнічного університету України,  
м. Львів, Україна 
 
 
 
ПРОБЛЕМА ПОРТРЕТНОГО ЖАНРУ  
В МИСТЕЦТВІ КУБОФУТУРИЗМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Прокопчук  І.  Ю.  Проблема  портретного  жанру  в 

мистецтві кубофутуризму. У статті висвітлено природу 
портретного  мислення  художників  аванґарду.  На  при‐
кладі  живописних  портретів  українських  художників 
простежується логіка пластичних деформацій, що відбу‐
валися в мистецтві першої чверті ХХ століття. Відзначе‐
но, що увага українських митців аванґарду була сконцен‐
трована  на  відкритті  нових  можливостей  у  свідомості 
людини. Позитивними відголосами пластичних  ідей  ху‐
дожників  аванґарду в портреті  стали зображення неви‐
димого, нова художницька чуттєвість,  гармонія,  складе‐
на з дисонансів. Кубофутуристичний досвід відтворення 
у  портреті  образів  внутрішнього,  доступних  лише  для 
умоглядного  споглядання,  став  суттєвим етапом  у фор‐
муванні супрематичної концепції К. Малевича. 

Ключові  слова:  портретний  образ,  естетична  рево‐
люція,  художній  експеримент,  мистецтво  аванґарду, 
кубофутуризм. 

 
Прокопчук  И.  Е.  Проблема  портретного  жанра  в 

искусстве  кубофутуризма. В  статье  освещена  природа 
портретного  мышления  художников  авангарда.  На 
примере  живописных  портретов  украинских  художни‐
ков  прослеживается  логика  пластических  деформаций, 
которые происходили в искусстве авангарда первой чет‐
верти ХХ столетие. Отмечено, что внимание украинских 
творцов авангарда было сконцентрировано на открытии 
новых возможностей в сознании и психике человека. По‐
зитивными  отголосками  творческих  идей  художников 
авангарда  в  портрете  стали  изображения  невидимого, 
новая чувственность, гармония, состоящая из диссонан‐
сов.  Опыт  воспроизведения  в  портрете  внутреннего 
образа,  доступного  лишь  для  умозрительного  созерца‐
ния, стал существенным этапом в формировании супре‐
матической концепции К. Малевича. 

Ключевые  слова:  портретный  образ,  эстетическая 
революция,  художественный  эксперимент,  искусство 
авангарда, кубофутуризм. 
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Prokopchuk  І. Yu. The problem of the portrait genre 

in the art of cubofuturism. This paper shows an attempt to 
spotlight  topical  questions  regarding  the  nature  of  portra‐
iture thin ring of avant‐gardism artists. Cubistic and futuris‐
tic portraits  are  the basis of  the analysis. The portraits hel‐
ped to investigate the logic of deformations that took place in 
the art of first quarter of 20th century. The study underlines 
that attention of Ukrainian cubistic  futurists was concentra‐
ted on discovery of new possibilities in human conscious and 
psychogenic. It is remarked that such ideas as representation 
of  invisible,  new  artistic  sensitivity,  harmony  consisting  of 
dissonances  had  a  positive  aftersound  in  avant‐gardism 
works.  In  a  new  code  of  art  formulae,  a  «real‐objectless» 
opposition was one of  the central. Early  in  the 20th century, 
the trends such as Cubism and Futurism stopped to copy real 
objects.  Their  tasks  were  in  another  plane  associating  real 
with  the  perception  of  the  intuitive,  and  that  was  the  core 
from  which  a  true  and  modern,  for  that  time,  work  of  art 
developed.  Since  the  artist  creates  “from  himself”,  setting 
himself as a source,  the main function of his conscience  is a 
critical  rethinking  of  his  own  nature  by  intuition.  Thus, 
through a personal  transformation of  the visible,  there was 
suggested a concept of  the creative consideration, combina‐
tion of the artistic means with the artisitic aim for the abst‐
ract creative work. Cubo‐Futurism gave blending of  the two 
worlds,  subjective  and  objective,  i.e.  transformed  and  real, 
being unique in art by its force and sharpness of expression. 

In the Cubo‐Futurism art there dominated two problems: 
search  for  the  essence  and  the  effective  application  of  the 
human spirit  in art. The reality, which was so much spoken 
of,  frequently, but not always, was metaphysical. The avant‐
garde artists considered that the imperceptible essence was 
associated with a dynamic or vitalistic comprehension of the 
cosmos,  and  from  this  point  of  view  the  artists  were  not 
idealists, but they attempted to represent in the canvas those 
definite energies, forces, potentialities and rhythms which, as 
they  thought,  were  beyond  the  visible  world.  The  artist’s 
interest  in  an  individuality,  personality  was  expressed  in 
search for the essence reality, since the process of perception 
of  the  vitality,  characteristic  of  the  object,  and  further 
conveying  it  to  a  viewer  through  the  work  of  art  could  be 
exclusively personal and subconscious;  feelings represented 
only the surface world of the things we see, and this world in 
many  aspects  is  identical  for  all  people.  The  differences 
occurred from the unconscious, inner necessity, intuition. 

The Cubo‐Futurist portraits  are based on  the  search  for 
new  aesthetics,  finding  the  «sensual  individuality»  and 
stating  one’s  own  vision.  The  Cubo‐Futurist  portrait  is 
constructed  in  the  intersection  of  two  meaning  planes  – 
phenomena  of  a  new  reality  and  new  perception,  and  the 
leading role belongs  to  the perception  itself,  and a constant 
subjective‐objective game, substitution of meanings shift the 
limits  of  the  past  perception.  The  Cubo‐Futurist  portrait 
image  is  represented  in  the  categories  of  a  new associative 
perception. This means that the artist is still associated with 
imaging  the  reality,  but  only  associative,  which  transforms 
chaos  of  absurdity  into  new  imaging  forms,  that  creates  a 
precedent for discovery. 

Key words: portrait  image,  aesthetic  revolution,  artistic 
experiment, avant‐garde art, cubo‐futurism. 

 

Постановка проблеми. Однією з найгостріших 
і дискусійних проблем для теорії  і практики аван‐
ґардних  і  модерністських  напрямів  у  живописі  є 
проблема  зображення  людини,  а  також,  розвиток 
жанру портрета. Художні напрями мистецтва аван‐
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ґарду,  акцентуючи  увагу  на  формальних  аспектах 
живопису  втратили  можливості  цілісного  і  конк‐
ретного  зображення  людини.  Кожний  з  напрямів 
аванґарду  висував  різні  завдання  при  зображенні 
людини, що призвело до відчутних відмінностей в 
царині  портрета.  Кубісти  акцентували  увагу  на 
структурних  аспектах,  сюрреалісти  –  на  ірраціо‐
нальних і психопатологічних сторонах особистості, 
абстракціоністи  взагалі  відмовилися  від  жанру 
портрета в мистецтві. Це, звісно, не могло і не може 
бути  не  вивченим,  і  не  відобразитися  в  наукових 
працях,  присвячених  дослідженням  цим  та  іншим 
напрямам модернізму. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  У 
численних  роботах  теоретиків  і  істориків  мисте‐
цтва  коли  йдеться  про  образотворче  мистецтво 
кінця XІX і особливо XX століття здебільшого гово‐
риться про «кризу» жанру портрету. 

Історія образотворчого мистецтва свідчить про 
те,  що  розвиток  портретного  жанру  має  не  лише 
якісну, але і кількісну характеристики. Так, амери‐
канський  дослідник Дж.  Волкер,  автор монографії 
«Еволюція  портрету  за  5000  років»  у  десятому 
розділі  «1900–1983.  Сучасна  Європа  і  Америка» 
скаржиться  на  складність  розкриття  досліджува‐
ного матеріалу. І насамперед по «кількісній причи‐
ні», тобто через непопулярність портрету в образо‐
творчому мистецтві окресленого періоду. 

Загалом,  у  статті  авторка  спирається  на  дослі‐
дження  українських  та  зарубіжних  науковців,  які 
прямо  чи  опосередковано  торкаються  проблем 
мистецтва аванґарду і зокрема портретного жанру. 
До  таких  належать  праці  Д. Горбачова,  О. Кашуби‐
Вольвач,  О. Лагутенко,  Т. Павлової,  Г. Скляренко, 
О. Тарасенко,  Жан  Клода  та  Валентини  Маркаде 
(Франція), М. Мудрак (США), Е.Бобринскої, Г. Кова‐
ленко (Росія). 

Мета  статті  –  виявити,  проаналізувати  та  оці‐
нити  образно‐стилістичні  особливості  портрету  в 
мистецтві кубофутуризму.  

Виклад основного матеріалу. Мистецтво аван‐
ґарду  –  явище  переважно  європейське.  Європей‐
ське не у географічному, а в культурно‐історично‐
му  змісті,  що  визначається  спільністю  суто  мен‐
тальних  критеріїв.  Український  аванґард,  як  при‐
родна складова аванґарду європейського, був яск‐
равим,  глибоким  і  серйозним  проектом  світоуст‐
рою, що дозволяв побачити у ньому свого роду мо‐
дель  аванґардного  ідейно‐художнього  комплексу. 
Модель нової картини світу. 

Сьогодні є всі підстави бачити в аванґарді свого 
роду ідейно‐художню матрицю усього ХХ століття. 
У всякому випадку,  аванґард –  і  український,  звіс‐
но,  уявляється  парадигмою  суспільної  свідомості, 
що  охоплює  собою  близько  трьох  десятиліть:  від 
середини 1910‐х років до початку 1930‐х рр. 

Серед усіх «‐ізмів» в українському аванґарді, бе‐
зумовно, одним з найбільш принципових, одним з 
найбільш  сформованих  і  зафіксованих  виразним 
розвитком,  впливом  і  наслідками  своїх  ідей  був 
кубофутуризм.  З  ним  пов’язана  творчість  таких 
відомих  художніх  індивідуальностей,  як,  в  першу 

чергу, О. Богомазов і О. Екстер, так і багаточисельні 
твори художників їх кола. 

Визначення  «мистецтво  кубофутуризму»  може 
використовуватися  щодо  українського  мистецтва 
із  застереженнями  в  якості  терміна,  що  дозволяє 
окреслити досить широке  і  різнорідне коло робіт, 
які  тією  чи  іншою мірою  стикаються  з  естетикою 
футуризму.  Окремі  естетичні  принципи,  які  пов’я‐
зують зазвичай з футуризмом, виявилися роззосе‐
редженими  серед  напрямів  різних  орієнтацій,  і 
елементи  футуристичної  стилістики  зустрічати‐
муться в творах різних художників.  

На нашу думку, одні з основних постулатів мис‐
тецтва кубофутуризму, яскраво проявилися не ли‐
ше  в  пейзажі  та  натюрморті  але  й  в  портретному 
жанрі. На цю тему дослідники говорять не часто  і 
не докладно, оскільки портрет не був найпопуляр‐
нішим  жанром  в  кубофутуризмі.  Портрету  прак‐
тично не  було  в  «класичному»  італійському футу‐
ризмі.  Кубізм  же  відносно  портрета  висловився 
досить  виразно,  наприклад  в  пікассівських  порт‐
ретах періоду аналітичного кубізму Амбруаза Вол‐
лара,  Вільгельма  Уде,  Анрі  Канвейлера.  І  таке  ви‐
словлювання виявилося майже формульнім, майже 
канонічним. 

Кубофутуризм дав єдине в мистецтві за силою, 
гостротою вираження злитості двох світів – суб’єк‐
тивного  і  об’єктивного,  тобто  перетвореного  і 
реального. Тут ставимо питання: саме в чому вияв‐
ляється «суб’єктивність» художника при створенні 
портретного  образу?  Лише  у  праві  добору  голов‐
них, визначальних рис оригіналу або в утверджен‐
ні якоїсь нової та ширшої реальності, ніж цей «ори‐
гінал»? 

У художників аванґарду 1910‐х років невловима 
сутність асоціювалася з динамічним або віталістс‐
ьким сприйняттям світоустрою. З такої точки зору 
художники не були ідеалістами, але прагнули зоб‐
разити на полотні ті конкретні енергії, сили, потен‐
ції і ритми, які, як вони вважали, були за видимим 
світом.  Цікавість  до  індивідуальності,  особистості 
художника мала  безпосередній  стосунок  до  пошу‐
ків сутнісної реальності. Оскільки процес осягнен‐
ня  життєвих  сил,  властивих  предмету,  і  в  наступ‐
ному  переданні  їх  глядачеві  через  твір  мистецтва 
міг  бути  винятково  особистим  і  підсвідомим.  Від‐
чуття передавали лише поверхневий світ того, що 
ми бачимо, багато в чому тотожній для усіх людей. 
Відмінності  виникали  з  підсвідомого,  внутрішньої 
необхідності, інтуїції. 

У  1912–1913  роках,  К. Малевич  у  низці  творів 
розробляє принципи кубофутуристичного живопи‐
су. Так, у одній з еталонних картин кубофутуризму 
«Жниця» зображена жіноча фігура у фас, голова по‐
вернута  в  профіль.  За  своїм  колористичним  і  сти‐
лістичним вирішенням робота вписується в першу 
селянську  серію  К. Малевича,  а  також  і  в  серію 
«Жниць». Жіноча  фігура  вбудована  у  геометризо‐
вану  структуру  діагональних  промінів,  що  розхо‐
дяться від центру композиції. Динамічний рух різ‐
номанітних  геометричних  фігур  –  прямокутник, 
трикутник,  косокутник,  криволінійні  площини  та 
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об’єми – має змістове значення, він будує фігуру як 
складний живий механізм, переважно з колоподіб‐
них  рухів.  Центрально‐симетричну  побудову  ком‐
позиції підкреслено тим, що центр симетрії майже 
збігається  з  фізичним  центром  картини,  а  криво‐
лінійні  межі  головної  плями  –  фігури  –  описують 
навколо  центру  складне  криволінійне  горизон‐
тальне  тондо.  У  картини  та фігури  є  вертикальна 
вісь симетрії, яка проходить через фізичний центр 
картини,  дещо  нахилена  угорі  зліва,  відсікаючи 
рівною лінією жіночій профіль  і  ніби надає фігурі 
незначного нахилу та руху вперед. 

У  роботі  домінує  тепла  жовто‐коричнева  гама 
та  її  складові  тони.  Тепло  колориту  загострене  та 
підкреслене введенням зелених, синіх, синьо‐зеле‐
них,  голубих  площин.  Важливу  роль  у  загальному 
кольоровому  вирішенні  відіграють  контрастні 
ахроматичні – білий та чорний кольори. Білі плями 
відзначають  важливі  в  структурному  відношенні 
контури  фігури  –  потилиця,  куточок  хустини  під 
підборіддям, лікті зігнутих рук, контури ніг у світ‐
лих панчохах. Чорні плями виявляють нижній край 
спідниці, додатково розкладають фігуру, заводячи 
на неї розрізані площини землі. Такий прийом до‐
зволяє зробити фігуру жниці та пейзаж взаємопро‐
никальними,  що  так  характерно  для  класичної 
стилістики кубізму та що з прихильністю сприйняв 
і теоретично обґрунтував італійський футуризм. 

У  живописному  полотні  К. Малевича  «Голова 
сільської дівчини» у центрі твору зображена голо‐
ва  дівчини,  зав’язана  хусткою  «по‐селянськи»,  під 
підборіддям,  написана  переважно  в  холодних  то‐
нах. Обличчя дівчини і тло, на якому воно зображе‐
не, немов нарізані скибками й представлені в пев‐
них  «перетинах  різних  площин»  (за  виразом 
Д. Бурлюка),  очі  втратили  свій  візантійський  роз‐
різ,  перетворившись  на  два  кола.  Дивовижність 
портрета  полягає  в  гармонійному  розподілі  гео‐
метричних  планів.  У  праці  «Від  Сезанна  до  супре‐
матизму»  К. Малевич  пояснював  свій  задум:  «Ідея 
полягала  в  тому,  щоб  не  передавати  цілісність 
предметів; навпаки, було вкрай необхідним розпо‐
рошити об’єкт, піддати його декомпозиції на скла‐
дові  елементи,  для  того, щоб  створити живописні 
контрасти…» [1:41]. 

До  класичного  кубофутуристичного  портрету 
належить живописний твір Д. Бурлюка – «Сибірсь‐
ка флотилія». У картині обличчя матроса, роздроб‐
лене на фрагменти, розібране на окремі  елементи 
(подібно  до  слів  у  футуристичній  поезії,  які  часто 
розпадалися  на  окремі  літери)  та  знову  зібране, 
але вже не за законами зовнішньої реальності. Об‐
личчя  флотського  зображено  репортажним  фіксу‐
ванням,  одночасно  під  кількома  кутами  зору,  у 
трьох  і  чотирьох  обертах,  тобто  розкриваючи 
проблему  позірного  руху  художника  навколо  мо‐
делі. Художник акцентує увагу на русі, сполучивши 
кубістичне розкладання форми на площині з футу‐
ристичним прийомом послідовного передання ок‐
ремих  фаз  руху  голови.  Загалом  кубофутуристи 
часто  намагалися  передати  рух  об’єкта  чи  фігури 
та різноманітні ракурси пластичними засобами.  

У теоретичних побудовах низки українських ху‐
дожників новий живопис  із простору реальних зо‐
рових образів і світу фізичних законів немов би пе‐
реноситься до галузі свідомості, а матеріальні фор‐
ми  картини  дають  лише  імпульси,  засадничі  еле‐
менти для  власних  внутрішніх  споглядань.  «…Від‐
чування  ґрунтується  на  ритмічних  властивостях 
(рух),  на  певній  їх  дії  на  наші  нервові  центри,  які 
передають  відчування  свідомості,  ...  що  ж  робить 
свідомість  з  одержаним  відчуванням.  Вона  сприй‐
має  його,  але  судить  про  нього  лише  на  підставі 
спогадів»  [2:143],  –  такі  засади  нового  принципу 
сприйняття  розробляв  О. Богомазов.  Зображення 
набувало  тієї  форми,  яку  мають  сліди  побачених 
образів,  предметів  у мозку  художника, що володіє 
«великою  сумою  спогадів»  [2:144].  Перед  перене‐
сенням  на  полотно  картини  таких  «слідів»,  автор 
повинен побачити  їх у  своїй свідомості. Такий візіо‐
нерський елемент – «мислення очима», О. Богомазов 
розглянув у теоретичному трактаті «Живопис та еле‐
менти», де художник писав: – «...живопис – не копія з 
натури. ... художник, наче деміург... інтуїтивно, як му‐
зикант, добирає ключа» [3:132]. 

У  картині  «Портрет  дружини»  (Ванди  Монас‐
тирської)  художник  включив  справжній  реєстр 
геометричних форм  і ліній. Зображення побудова‐
не з площинних формотворчих елементів за схемою 
трикутника  вістрям  униз.  Такі  ритми  площин  на‐
гадують  кубістичний  живопис,  що  демонструє  свої 
пластичні  та  емоційні  можливості  повною  мірою. 
При  всій  очевидній  образній  деформації  моделі,  у 
портреті простежується специфічне поєднання жіно‐
чості  й шарму,  замасковане  неприкрашеною,  ледь 
не  іронічною схожістю. Аналізуючи цей портрет, ми 
відкриваємо  відчуття  тонкої  проникливості  влас‐
ного  бачення  художника  і  загостреного  відчуття 
краси,  та й сам О. Богомазов стверджував, що «ло‐
гіка розуму не збігається з логікою краси» [3:133]. 
«Портрет  дружини»  –  свідчення  дивного  синтезу 
піднесеного почуття та нових пластичних ідей.  

Манера  кубофутуристичного  трактування,  роз‐
кладання об’єкта на різноманітні геометричні сег‐
менти  простежуються  в  роботах  О. Богомазова 
«Автопортрет»,  «Жінка,  що  читає»,  «Портрет  дру‐
жини,  що  читає»,  «Голова».  Художник,  вважаючи 
форму  зосередженням  енергії,  генератором  сили, 
експериментував  з  площинними,  геометричними 
побудовами моделі,  об’єкта,  тла,  навмисно  дефор‐
муючи  реальний  образ  пропускаючи  його  через 
весь спектр можливого сприйняття.  

Портрети  О. Богомазова  побудовані  на  емоціях 
та відчуттях, що передають характер та стан душі. 
Очевивидним  є  те,  що  важливу  роль  тут  відігра‐
вали  літературні  уподобання  художника  –  твори 
Станіслава Пшибишевського з його мотивом теорії 
«оголеної  душі».  Художник  намагався  не  просто 
вловити у фарбах  і лініях, в геометричних фігурах 
та барвистих, живописних комбінаціях, «душевний 
стан»,  але  й  аналітично  побудувати  нові  образи, 
нову реальність. 

Звертаючись до естетики аванґарду першої по‐
ловини  1910‐х  років,  можна  говорити  про форму‐
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вання уявлень про особливий зір – зір внутрішній, 
що  здійснюється  без  візуального  контакту.  Кон‐
текстом  для  таких  концепцій  були  наукові  дослі‐
дження фізіології зору, але певною мірою мали міс‐
це  –  філософія  та  психологія.  Увага  художників 
аванґарду була сконцентрована на відкритті нових 
можливостей у свідомості людини. Пафос відкрит‐
тя  нового  зору,  нових  органів  чуття  і  свідомості 
складав  одну  з  основ  футуристичного  міфу.  Він 
сформував багато засад естетики, такі як алогізм і 
абсурдизм,  акцентування  несвідомої  механіки 
творчості,  захоплення  інфантилізмом  і  приміти‐
вом,  цікавість  до  різних  технік  психічних  транс‐
формацій. К. Малевичу належать такі слова: «Бачи‐
ти світ ще не значить бачити його очима, але бачи‐
ти світ можна і знанням і всім єством, …, в нашому 
психічному світі фіксується нова реальна уява про 
сучасний стан нашого світорозуміння або ж в пси‐
хічному світі мозок наш відображає, як у дзеркалі, 
свій реальний стан» [4:53]. Єдине, що дає нам інше, 
сучасне сприйняття світу та відчуття нової реаль‐
ності це «мозковий екстракт вражень».  

Цікавість  до  індивідуальності,  особистості  ху‐
дожника мала  безпосередній  стосунок  до  пошуків 
сутнісної  реальності.  Оскільки  процес  осягнення 
життєвих сил, властивих предмету,  і в наступному 
переданні їх глядачеві через твір мистецтва міг бу‐
ти  винятково  особистим  і  підсвідомим.  Відчуття 
передавали лише поверхневий світ того, що ми ба‐
чимо, багато в чому тотожній для усіх людей. Від‐
мінності виникали з підсвідомого, внутрішньої не‐
обхідності, інтуїції. 

Прагнення  відтворити  на  полотні  новий  світ, 
що єднає внутрішнє та зовнішнє, стало основою ці‐
лої  низки  кубофутуристичних  портретів  іншого 
порядку. Такі портрети відтворюють вигляд люди‐
ни,  що  складається  з  різного  роду  відчуттів  так‐
тильних  та  зорових,  з  асоціативних  ланцюжків,  в 
яких  вибудовуються  предметні  й  фактурні  комбі‐
нації.  «Обличчя»  у  цих  портретах  з’являються  як 
проекція  психічних  відчуттів  і  особистих  сприй‐
мань,  у  яких художник намагається вловити  інди‐
відуальні конфігурації. Вони демонструють спробу 
поглибити, загострити портретну концепцію, дати 
не зовнішню оболонку обличчя з внутрішнім зміс‐
том,  а  створити  особливу  художню  конструкцію, 
яка передає цілий комплекс відчуттів обличчя, які 
завжди виткані з цілого ряду вражень, що розбіга‐
ються, і які майже не піддаються логічним описам. 
Художник у такій ситуації виступає з якісно новим 
рівнем  свідомості. Його абстрактне мислення стає 
більш гнучким та сильним, відчутним стає перехід 
до чуттєво‐психологічного асоціативного бачення. 
Блискучим  прикладом  описаного  є  кубофутурис‐
тичні  портрети  «амазонок російського  аванґарду» 
–  Н. Гончарової  «Пані  в  капелюшку»,  Л. Попової 
«Ескіз  до  портрета»,  «Портрет  Філософа»,  «Манд‐
рівниця», Н. Удальцової «Натурниця» в яких відбу‐
вається  трансформація  смислів,  змісту,  принципів 
розуміння та сприйняття.  

У  рецензії  1913  р.  на  виставку  футуристичної 
скульптури  Умберто  Боччоні  критик  Сілларт  Від‐

значив:  «…  імпресіоністи  передавали  предмети  в 
середовищі,  яке  їх  оточує,  футуристи  передають 
навколишнє  середовище  у  предметі»  [5:61].  Пере‐
фразувавши ці слова, можна сказати, що світ, який 
навколо  художника,  переходить  усередину  самого 
художника.  Такий  внутрішній  світ  у  кубофутурис‐
тичному живописі передається за допомогою інди‐
відуального сприйняття, через психічний рух реци‐
пієнта.  При  цьому  мова  йде  про  безліч  різних 
сприймань, що накладаються одне на одне й транс‐
формують  реальний  образ.  У живописних  портре‐
тах К. Малевича «Портрет  Івана Клюна», «Портрет 
Михайла Матюшина», «Дама на трамвайній зупин‐
ці», «Авіатор» реалізовано спектр можливих сприй‐
мань.  Основний  зоровий  образ  складається  з  пло‐
щинних комбінацій з різноманітними фактурними 
властивостями. Саме ці площини, ритмічний рису‐
нок їх перетинів складають конструктивну основу 
названих робіт. 

У  «Портреті  М. Матюшина»  обличчя  портрето‐
ваного складно з різних геометричних площин, що 
на  перший  погляд  ріднить  його  із  кубістичними 
творами П. Пікассо  і Ж. Брака.  Але  є  й  істотна  від‐
мінність:  основоположники  кубізму  писали  в  ос‐
новному  в  монохромній  техніці,  тоді  як  Малевич 
активно використовує багату колірну гаму. Ще од‐
на особливість картини: при певній «абстрактнос‐
ті» на полотні зображена реалістична деталь – час‐
тина чола з волоссям, зачесаним на прямий проділ. 
Це – єдина деталь, що вказує на те, що перед нами 
портрет. Смуга з білих прямокутників, що розділяє 
картину по діагоналі, є певним натяком на клавіа‐
туру фортепіано. 

«Портрет І. Клюна» представляє аналітичну, ра‐
ціонально  прораховану  та  впорядковану  варіацію 
живопису  динамічних  відчуттів.  Рух  тут  аналізує‐
ться на  різних  рівнях. Один  з  напрямів  руху  ство‐
рюють статичні геометричні сегменти, що будують 
форму. Вони сполучені таким чином, що набувають 
вигляду рухомого механізму. Наступний будується 
на формально‐змістовному рівні, коли вектор цьо‐
го руху – лінія сходів – спрямований углиб розтятої 
частини голови портретованого. Площинні та яск‐
раві геометричні фігури, з яких складається зобра‐
ження на полотнах К. Малевича, то збираються, то 
розсипаються,  створюючи  при  розгляді  калейдо‐
скопічний ефект і внутрішню динаміку в достатньо 
врівноважених  композиціях.  Подібну  сукупність 
прийомів, коли, з одного боку, «принцип тяжіння» 
спрямований на створення статичних кубістичних 
форм, а з другого – до різних форм руху, художник 
визначив як кубофутуристичний реалізм.  

У  живописному  творі  А. Петрицького  –  «Порт‐
рет  Ольги»  також  можна  простежити  певні  риси 
образотворчої  мови  кубофутуризму.  Особливості 
композиційної структури портрету зумовили особ‐
ливе  відтворення  зовнішнього  вигляду  моделі.  В 
обличчі  підкреслено форму  носа  і  повні  вуста,  які 
трактовано цілком площинно, перебільшено і фор‐
му очей, але водночас не втрачено відчуття зосере‐
дженого погляду. У такому трактуванні обличчя, – 
особливо носа у формі конуса, й трактуванні тіней 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  144 

навколо голови, відзначаємо подібність з кубістич‐
ними портретами П. Пікассо, однак обличчя моделі 
виражає ніжність, що повністю відсутнє в портре‐
тах французького художника. Зображена у картині 
модель  зайнята  музикуванням.  Визначити  інстру‐
мент,  на  якому  грає Ольга,  неможливо,  оскільки в 
композиції  його  немає!  Утім,  у  лінійно‐площин‐
ному  ритмі  вгадуються  абриси,  схожі  на  форму 
кришки  рояля  [6:17].  Музичний  інструмент  пере‐
творюється  на  умоглядну  категорію,  тобто  умов‐
ний  предмет,  де  вихоплюються  окремі  деталі  – 
прикмета,  ознака  існування.  Такого  умоглядного 
існування цілком достатньо для створення компо‐
зиційної та ігрової інтриги, що було властиво кубо‐
футуризму. 

Однією  з  основних  тем футуристичного мисте‐
цтва було створення синтетичного твору, що одно‐
часно передавав би багатоманітні відчуття  і впли‐
вав  на  різні  органи  сприйняття.  Істотне місце  тут 
належало експериментам у галузі синестезії, злит‐
тя  в  художньому  образі  імпульсів  з  різних  сфер  і 
видів мистецтва і, відповідно, прагнення впливати 
своїми творами на різні органи чуття людини. Ха‐
рактерно, що гра моделі на музичному інструменті 
у  «Портреті  Ольги»,  у  яких  лінії  і  ритм,  звільнені 
від  зображальної  функції,  створюють  своєрідну 
візуальну мелодію. 

В іншому творі «Портрет В. Чистякової», А. Пет‐
рицький розташував фігуру  актриси на нейтраль‐
ному  тлі,  утвореному  з  трикутних  форм,  у  тек‐
тоніці  постаті  також  домінують  трикутні  форми, 
що  перегукуються  з  формами  загального  тла.  Це 
створює  складну  структуру,  яка  взаємодіє.  Ком‐
позиційно  «Портрет  В. Чистякової»  побудований 
як діагональна композиція, що дозволяє поєднува‐
ти різні аспекти сприйняття постаті й на цій основі 
розвивати  метафоричний  супровід  портретної  ха‐
рактеристики [4:58]. 

Проаналізовані  портрети  А. Петрицького  робо‐
ти зовсім  іншого часу, часу доволі віддаленого від 
кубофутуризму. Тому мова кубізму тут трактована 
доволі  умовно. А. Петрицький  загалом відрізнявся 
доволі  вільним  розумінням  сучасних  йому  напря‐
мів, використовував їх мову доволі своєрідно і час‐
то парадоксально. Так сталося і в цих портретах, де 
фразеологія  кубізму  облишена  своєї  чистоти,  нав‐
мисно деформована, але все ж не забуває нам нага‐
дати про своє походження.  

Висновки і перспективи. Виконавши побіжний 
огляд  розвитку  портретного  жанру  в  мистецтві 
кубофутуризму та проаналізувавши його образно‐
стилістичні особливості, можна дійти висновку, що 
портрет демонструє низку проблемних відношень 
– між реальністю і способами  її відображення, між 
візуальним  фактом  і  мисленим  образам.  В  основі 
цих  портретів  лежить  пошук  нової  естетики,  від‐
криття «чуттєвої  індивідуальності»  та  утверджен‐
ня власного бачення. Портрет в кубофутуризмі бу‐
дується на перетині двох  смислових планів  – яви‐
ща  нової  реальності  та  нового  сприйняття,  і 
провідна  роль  належить  саме  сприйняттю,  а  по‐
стійна  гра  суб’єктивного‐об’єктивного,  підміна 

значень зміщують рамки колишнього сприйняття. 
Портретний  образ  у  кубофутуристів,  подається  в 
категоріях  нового  асоціативного  сприйняття,  це 
означає, що художник усе ще пов’язаний з відобра‐
женням  дійсності,  але  тільки  асоціативної,  що 
створює прецедент відкриття. 
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творчої спадщини Е. Контратовича. У статті розгляну‐
то  жанровий  та  тематичний  діапазон  у  художньому 
спадку Е. Контратовича. Охарактеризовано основні жан‐
ри – пейзаж, побутову картину та натюрморт, які прева‐
люють у живописі митця. Виокремлено теми та підтеми 
цих жанрів, подано їх мистецтвознавчий аналіз, завдяки 
якому  визначено  основні  риси  художньо‐виражальних 
засобів. Окреслено вплив історично‐культурних подій на 
вибір  тем  та  сюжетів  для  творів  та  відповідно  жанрів 
для  їх втіленням. Особливу увагу приділено періоду пе‐
ребування Закарпаття у складі Чехословаччини, як часу 
становлення  митця.  Доведено,  що  переважаючим  жан‐
ром цього  етапу  були  побутові  картини,  присвячені  те‐
мам жебрацтва населення Верховини. У період розквіту 
художника,  який  припав  на  Радянський  час  на  Закар‐
патті, основне місце у творчому доробку посіли пейзаж, 
як «нейтральний» жанр в умовах панування соцреалізму 
та  багатофігурні  композиції,  які  були  тематичним  від‐
кликом на вимоги часу. 

Ключевые слова: Эрнест Контратович, закарпатская 
школа живописи, бытовая живопись, пейзаж, тема труда, 
тема материнства. 

 
Чейпеш А. И. Жанровый и тематический диапазон 

творческого  наследия  Э. Контратовича. В  статье  рас‐
смотрены  жанровый  и  тематический  диапазон  в  худо‐
жественном наследии Э. Контратовича. Охарактеризова‐
ны  основные  жанры  –  пейзаж,  бытовую  картину  и  на‐
тюрморт, которые превалируют в живописи художника. 
Выделены  темы  и  подтемы  этих  жанров,  подано  их 
искусствоведческий анализ, благодаря которому опреде‐
лены  основные  черты  художественно‐выразительных 
средств.  Определено  влияние  историко‐культурных  со‐
бытий  на  выбор  тем  и  сюжетов  для  произведений  и 
соответственно жанров для их воплощения. Особое вни‐
мание уделено периоду пребывания Закарпатья в соста‐
ве  Чехословакии,  как  времени  становления  художника. 
Доказано, что преобладающим жанром этого этапа были 
бытовые картины, посвященные темам нищеты населе‐
ния Верховины. В период расцвета художника, который 
пришелся  на  советское  время  в  Закарпатье,  основное 
место  в  творчестве  заняли  пейзаж,  как  «нейтральный» 
жанр в условиях господства соцреализма и многофигур‐
ные композиции, которые были тематическим отзывом 
на требования времени. 

Ключевые слова: Эрнест Контратович, закарпатская 
школа живописи, бытовая живопись, пейзаж, тема труда, 
тема материнства. 
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Cheipesh A.  I. The  genre  and  thematic  range  of  the 
artistic legacy of E. Kontratovych. The article is devoted to 
cover  the main  genres  and  topics  used  by  E.  Kontratovych. 
The creative way of the artist is divided into certain periods: 
early  (1930s–1943),  heyday  (1944–1990)  and  late  (1991–
2009). As  a  result,  is  traced  the  artist's  appeal  to  a  specific 
genre  and  topic  at  each  stage  of  artistic  activity.  The  over‐
whelming number  of works  are made  in  the  genre  of  land‐
scape  and  everyday  painting.  In  addition,  E.  Kontratovych 
turned  to  still‐life  painting,  using  it  as  preparatory  studios 
for  landscape  with  flowers,  as  well  as  sacral  and  mytho‐
logical painting. 

The historical events in Transcarpathia influenced on the 
choice of topic for figurative compositions. In particular, the 
early works of the 1930s, where the artist turned to images 
of  beggars  and  vagabonds,  obsequies,  hunger,  appeared 
during  the  period  of  suffering  of  the  people  of  Verkhovyna 
from  the  effects  of  the  economic  crisis.  Thus,  in  the  late 
1930s – early 1940s the works of E. Kontratovych reflected 
the  topic  of  war.  In  contrast  to  the  tragic  topics,  the  artist 
worked on the topic of the ritual life of mountaineers. 

The  heyday  that  took  place  during  the  Soviet  era  in 
Transcarpathia  forced  the  artist  to  respond  thematically  to 
the  demands  of  the  dominant  artistic  direction  of  social 
realism. Therefore, the topic of labor, harvesting, ingathering 
(the series «Harvesters») appears. The separate topics were 
the maternity  (the  series  «Transcarpathian Madonnas»  and 
children's games. 

The  landscape  genre,  as  the  leading  one  at  this  stage, 
helped  the  artist  to  escape  the  ideological  pressure.  He 
turned  to  panoramic  images  of  mountains,  waterfalls  and 
ponds,  settlements  in  the  valleys  of  the  mountains, 
demonstrating  this  at  different  times  of  the  year.  Flowered 
fields  became  a  separate  theme  in  the  landscape  genre 
developed by the artist in the 1980s. 

In the late period, E. Kontratovych had already formed as 
a landscape painter, so events of the time of independence of 
Ukraine could not influence on his creative preferences. For 
the most  part,  he wrote  the  views of Uzhhorod  city  and  its 
suburb. 

Despite the influence of historical factors on the choice of 
themes and genre, E. Kontratovych became the distinguished 
landscape painter, the representative of the Transcarpathian 
school of painting. 

Key words: Ernest Kontratovych, Transcarpathian school 
of painting, everyday painting, landscape, topic of labor, topic 
of motherhood. 

 
Постановка проблеми. Представник закарпат‐

ської школи живопису  Е. Контратович  традиційно 
вважається  пейзажистом.  Переважна  кількість 
створених ним робіт – гірські та сільські краєвиди, 
написані  у  різні  пори  роки  та  у  різних  куточках 
закарпатської  землі.  Проте  починав  свій  творчий 
шлях художник з жанрових творів, що було не ви‐
падковим.  Документальність,  притаманна  раннім 
роботам,  спричинена  бажанням  відтворити  реалії 
життя  горян  на  початку  ХХ  століття.  Вплив  істо‐
ричних  та  культурних  подій  на  вибір  не  тільки 
жанру,  а  й  теми  яскраво  виявився  у  художньому 
спадку Е. Контратовича.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 
сьогодні  відсутнє  ґрунтовне  монографічне  дослі‐
дження  життєвого  та  творчого  шляху  художника. 
Найбільш повним є альбом «Ернест Контратович» 
(1973) з текстом В. Мартиненко, яка охарактеризу‐
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вала роботи художника з раннього етапу до 1970‐х 
років  [6].  Альбом  «Ернест  Контратович»  (2007)  зі 
вступними статтями О. Федорука та О. Приходько, 
в  яких  присутній  аналіз  оригінальної  манери  та 
стилю  художника,  робить  альбом  цінним  видан‐
ням, яке широко презентує творчий спадок митця 
у 96 картинах [2]. Г. Островський, автор монографії 
«Образотворче мистецтво Закарпаття» (1974), ана‐
лізує  творчість  закарпатських  митців  у  контексті 
історично‐культурних подій, що мали місце на За‐
карпатті  у  період  з  XVII  століття по 70‐ті  роки ХХ 
століття [7]. Велику цінність становить автобіогра‐
фічна  записка  Е. Контратовича  «Творчий шлях»,  що 
зберігається в особовій справі митця у ПА ЗООСХУ9. 
У ній  художник надав характеристику свого твор‐
чого шляху, зокрема, чіткий поділ на періоди, най‐
більш успішні персональні  виставки,  основні жан‐
ри та теми для роботи тощо  [5]. Дисертаційне до‐
слідження  Гаврош  О.  «Побутовий  живопис  Закар‐
паття 1945‐1991 років: еволюція жанру, тематика, 
персоналії»  (2017)  надає  повну  картину  розвитку 
побутового  жанру  закарпатської  школи  живопису 
та  характеризує  основні фактори  впливу  на  вибір 
конкретних тем [1]. 

Мета – визначити основні жанри і теми, до яких 
звертався Е. Контратович протягом творчої  діяль‐
ності.  Охарактеризувати  вплив  історико‐культур‐
них  чинників  на  вибір  конкретних жанрів  і  тем  у 
різні періоди творчої активності. 

Виклад  основного  матеріалу.  Ранній  етап 
творчості художника припадає на 1930‐ті–1943 ро‐
ки. Сам Е. Контратович поділяв його на два окремі 
періоди – період Чехословацької республіки та пе‐
ріод угорської окупації. 1930‐ті–1938 роки – це час 
перебування Підкарпатської  Русі  (назва  Закарпат‐
тя з 1920 по 1938 рр.) у складі Чехословаччини, а з 
1939  по  1943  роки  територію Підкарпатської  Русі 
було окуповано угорськими військами і встановле‐
но гортіївський режим [5, 1]. 

Ранній час творчих спроб та експериментів мит‐
ця позначений найбільшим жанровим діапазоном. 
У джерелах, присвячених огляду творчості Е. Конт‐
ратовича,  є  згадки  про  портрет,  релігійний живо‐
пис,  фольклорно‐міфологічні  твори,  жанрові  ком‐
позиції  та  пейзаж  [6;7].  Надалі,  художник  змен‐
шить коло жанрових вподобань та буде працювати 
переважно у жанрі пейзажу та побутової картини.  

Портретні начерки, зі слів художника, він вико‐
ристовував для «студіювання натури». Сьогодні ві‐
домо про існування двох «старанно виписаних, під‐
креслено психологічних портретів  “Жебрака Олек‐
си” (1930) та засмученої “Німої дівчини” (1932)» [6: 7]. 

Не вдалося віднайти зображення та аналіз тво‐
рів релігійного  характеру,  зокрема,  сакральної  ар‐
хітектури  або церковного внутрішнього оздоблен‐
ня  –  «Сушанська  церква»  (поч.  1930‐х),  «Церковний 
інтер’єр» (1930‐ті), «Фрагмент іконостасу» (1939). 

Світ  міфів,  легенд  та  карпатського  фольклору 
цікавив митця ще з дитинства. На думку Г. Остров‐

                                                            
9 ПА ЗООСХУ – Поточний архів Закарпатської обласної 

організації Спілки художників України 

ського, ці захоплення вилилися у творчості Е. Кон‐
тратовича в окрему «символістичну лінію» – серію 
робіт  «Маски».  «Маски  на жердинах,  на  палях,  по‐
виті  стрічками  й  ганчір’ям,  маски  сумні  й  веселі, 
пустотливі  й  трагічні,  вони живуть  своїм життям, 
що гротескно пародіює життя людей» [7: 71]. Про‐
те  ця  серія  є  певним  відгалуженням,  з  присутнім 
Е. Контратовичу  філософським  підтекстом,  адже 
основну  частину  складали  твори  на  міфологічну 
тематику.  Зокрема,  казковий  портрет  «Ворожилі» 
(1942–1943), написаний у кількох варіантах; відгук 
дитячої  захопленості  циганською  темою  –  «Відь‐
ма»  (1939–1940),  алегорія  приходу  весни  –  аква‐
рель «Веснянка» (1940‐ві) та мотиви народної фан‐
тазії.  

Витоки пейзажного жанру також лежать у ран‐
ньому  періоді.  Дослідниця  творчості  Е.  Контрато‐
вича В. Мартиненко дає наступну характеристику: 
«Ранні олійні краєвиди, невеликі за розміром і не‐
претензійні  за  характером  мотиву  та  композиції, 
відзначаються  камерністю,  повною  відповідністю 
між колоритом  і  настроєм твору»  [6:  7].  В цей час 
переважають  зображення  сільських  вуличок  із 
гостроверхими  хатами  на  тлі  гір  («Зима  в  Сухім», 
«Ужок»,  «Зимовий  пейзаж»  (поч.  1930‐х),  «Стара 
вершина» (1931), «Волосянка» (1932)). Перші спро‐
би  художника  у  жанрі  пейзажу  також  відзначені 
ескізністю,  використанням  тонкошарового  живо‐
пису та м’яким пластичним мазком. З 1940‐х років 
з’являються  гірські  або  лісові  краєвиди  великого 
формату  («Гірський  краєвид»;  «Лісосіка»,  обидві 
1940).  Та  основним  залишається  пейзаж,  що  міс‐
тить  елемент  «обжитості»,  натяк  на  присутність 
людини  –  хатки,  тин,  вулиця  («Хати  в  сухому», 
1938;  «Осінній  пейзаж»,  1939;  «Пейзаж  з  хатою», 
1940; «Стара Верховина», 1940‐ві).  

На  вибір  жанру  безпосередньо  впливала  тема‐
тика конкретного твору та ідейний задум для його 
втілення. Варто зазначити, що існував прямий зв’я‐
зок між темами побутових творів та політико‐істо‐
ричними подіями на закарпатських землях. 1930‐ті 
роки  –  трагічний  час  для  Закарпаття,  яке  на  собі 
відчуло  наслідки  Світової  економічної  кризи.  В 
краї панувало безробіття, трудова еміграція, злид‐
ні,  та,  найстрашніше  –  голод  та  вимирання  насе‐
лення  цілими  селами.  Відомий  публіцист  і  поет 
В. Ґренджа‐Донський  описав  це  так:  «…  В  десяту 
річницю  панування  чеського  імперіалістично‐шо‐
віністичного режиму верховинці гинуть з голоду!» 
[6: 9].  

Жанрові роботи раннього періоду створені у ча‐
си, коли Е. Контратович вчителював у верховинсь‐
ких селах Луг, Сухий, Ужок і фіксував усе, що бачив 
навколо.  Під  впливом  сумних  подій,  художник 
створив  свої  найвідоміші  твори,  тому  побутовий 
жанр посідав провідне місце у 1930‐х роках. У фігу‐
ративних композиціях доцільно виокремити теми, 
до яких звертався митець.  

Після  включення  Закарпаття  до  Чехословаччи‐
ни розпочався процес жвавого зацікавлення новою 
частиною  республіки.  1920–1930‐ті  роки  були  ча‐
сом відкриття закарпатської природи, укладу жит‐
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тя горян та  їх побуту,  світу легенд та обрядів. Усе 
це  активно  висвітлювалося на  виставках  у  творах 
не лише чехів та словаків, а й закарпатців, які від‐
творювали  події  з  побуту  та  краєвиди  Підкарпат‐
ської Русі. Однією з основних цілей Е. Контратови‐
ча у 1930‐х роках було фіксування сумного та тра‐
гічного часу на своїй землі. Зображення злиденних, 
безробітних,  волоцюг,  знедолених  жінок  та  дітей 
умовно можна об’єднати у тему жебрацтва. Ці тво‐
ри  соціально‐викривального  змісту  були  неаби‐
яким  контрастом  до  загалу  краєвидів  та  радісних 
сюжетних композицій інших митців, вони вражали 
своєю жахаючою  достовірністю.  Тогочасна  крити‐
ка завжди відмічала експресивно відтворені робо‐
ти  митця.  Русинський  критик  О. Ізворін  зазначив, 
що  художник  «перший  пробує  показати  скриваю‐
чуюся  поза  зовнішньою  барвистістю  “нашої  ма‐
льовничої Вітчизни», «соціальну убогість простого 
народа» і що все, створене ним «проникнуто духом 
реалістичної  правди»  [3:  276].  Угорський  мисте‐
цтвознавець та критик Аба Йозеф написав, що «з’я‐
вився виразник життя верховинців… який бачить, 
як не бачать інші» [6: 13]. 

Зображення  жебраків  стали  одними  з  найкра‐
щих зразків критичного реалізму у дорадянському 
живописі  Закарпаття.  «Дід‐каліка»,  «Голод»  (оби‐
дві  1937);  «Жебрачки»,  1938;  «Бідна  Верховина», 
1939;  «Сироти»,  1940  –  об’єднані  завдяки  системі 
художньо‐виражальних  засобів,  застосованих  ху‐
дожником,  зокрема,  це  деформація  форми  пред‐
метів та гіперболізація. Колорит організований на 
контрастних  співставленнях  яскравих  червоно‐
жовтих  з  глибокими  синьо‐фіолетовими  тонами  з 
обов’язковим виділенням постатей жебраків білим 
одягом.  Переважає  темна,  похмура  гама,  яка  суго‐
лосна  із настроєвим задумом твору. «…низка жеб‐
раків Ернеста Контратовича – це образне втілення 
доби, аскетичний колорит – вимога сумління, дра‐
матизм  сюжетів  і  експресивність  подачі  форми  – 
правда життя… « [6, 9].  

Ще  однією  важливою  темою  у  ранніх  творах  є 
смерть.  Її  представляє  відоме  полотно  «Похорони 
бідняка»  (1939)  та  два  його  варіанти  –  «Погреб», 
«Похорон». Крізь похилену огорожу з поначіплюва‐
ними побитими глечиками постає драматична по‐
дія – церемонія поховання. Врівноважена компози‐
ційна структура створює цілісний ритм з правиль‐
но  розставленими  смисловими  акцентами.  На  тлі 
одвічних гірських вершин та старенької верховин‐
ської  хатки тужливо  стоїть юрба  селян,  оточивши 
світлу труну. В центрі – ґаздиня подвір’я, згорбле‐
на постать якої нагадує догораючу  свічку. Формо‐
творчі  методи митця  повністю  підтримують  ідей‐
ний  задум твору  та  емоційне  забарвлення. Майже 
монохромний колорит підкреслює почуття безпро‐
світного відчаю та жалю за втраченим життям. За 
спогадами Е. Контратовича,  з цим твором він про‐
йшов  своєрідний  «екзамен»  у  вчителя  А. Ерделі, 
який високо оцінив художній задум та його втілен‐
ня на полотні. 

У ці ж роки художник звертався до єдиної втіш‐
ної більш оптимістичної теми – обрядового життя 

закарпатців.  Мудрість  народу,  його  своєрідні  зви‐
чаї  та  традиції  стали  скарбницею  натхнення  та 
певною відрадою на тлі злободенних подій. Він від‐
ображав весілля («Процесія», 1939; «Молода з под‐
ругами», «Танці на Верховині», обідві – 1942) та об‐
рядові свята («Колядники»,1935; «Храм 1940‐ві»), у 
вирішенні яких чітко проступає декоративізм – ри‐
са, що стане характерною для більшості фігуратив‐
них композицій. 

Також  в  1940‐х  роках  створені  роботи  на  вій‐
ськову  тематику.  Художника  цікавлять  долі  та 
життя простих селян, які відчули на собі  горе вій‐
ни,  а  також  її  наслідки  («Бункери»,  1942–1944; 
«Старе дерево  з  бункером»,  1943;  «Краєвид  з  бун‐
керами»,  1944).  «Жанрові  твори  “Бідна  сирота” 
(1943), “Евакуація на Верховині” (1945), “Ведуть зааре‐
штованих” (1942), “Перед грозою на полонині” (1940‐ві) 
– картини, де жах тих подій глядач побачив у виразах 
облич та позах дійових осіб композицій» [1: 66].  

Подібне коло тем є у одного із сучасників Е. Контра‐
товича  –  знавця  побуту  та  фольклору  верховинців 
Ф. Манайла (1910–1978). У ранньому періоді його твор‐
чого шляху (1930–1940) також є тема смерті та пов’яза‐
ні з нею обряди («Скорбота», 1939; «Похорони на Верхо‐
вині», 1942). На противагу цій темі Ф. Манайло розроб‐
ляє і радісну тему весілля «Молоді» (1941), «Гуцульське 
весілля» (1942) та народних традицій й гулянь на свята 
«Масляна» (початок 1940‐х), «Помиванки» (1940). Звер‐
тався він і до сакральної тематики, оформивши у 1930‐х 
роках  декілька  інтер’єрів  гуцульських  церков.  «Якщо 
Ф. Манайло будував свій образний ряд на бездоганному 
знанні  етнографії  Закарпаття,  то  Е. Контратович  був 
знавцем і виразником образного ладу душі селянства» 
[1: 66]. У художньо‐стилістичному вираженні у Ф. Манай‐
ла відчутний вплив експресіонізму, а також символізму, 
що  знаходить  відображення  у  спрощенні  форм  пред‐
метів, гіперболізації та динамічному ритмі чітких ліній.  

Період  розквіту  Е. Контратовича  (1944–1990), 
найдовший та найбільш плідний у творчості, розпо‐
чався  після  приєднання  Закарпаття  до  Радянської 
України  у  1946  році.  Головною  художньою  доктри‐
ною  влада  обрала  соцреалізм,  для  висвітлення  реа‐
лістичних трудових буднів населення, котре щасливе 
у сьогоденні та впевнене у завтрашньому дні.  

Художня концепція закарпатців відчула на собі 
натиск  вимог  художнього  напряму  доби  вже  у 
1940‐х  роках.  «Із середини 1940‐х рр. в українському 
живописі почала домінувати підміна зображення реаль‐
ного життя його прикрашанням. До творчості художни‐
ків ставилися тематичні вимоги,  заохочувалося зобра‐
ження переваг радянського способу життя, відновлен‐
ня зруйнованого народного господарства, боротьба за 
мир  і  дружбу народів»  [1:  73].  У  творах  провідних  ху‐
дожників почала домінувати тематика праці. І якщо те‐
матично  художники  відгукувалися  на  вимоги  тоталі‐
тарного режиму, вони залишали за собою національну 
складову, що впливала вже на вибір сюжету твору. Зок‐
рема,  суто  «закарпатська»  тема  безстрашних  бокора‐
шів, які сплавляли ліс гірськими річками. Вона звучить 
у  творчості  Й. Бокшая  «Бокораші»  (1948)  і  позначена 
урочистим настроєм буденної події [1: 97]. «Бокораші» 
(1949) А. Борецького – це сміливі та наповнені життє‐
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вою  силою  верховинці.  Популярною  була  тема  праці 
лісорубів, найвідомішим образним втіленням якої стала 
робота  яскравого  представника  закарпатської  школи 
малярства  Г.  Глюка  «Лісоруби»  (1954).  Цей  сюжет  та‐
кож був використаний у творах Й. Бокшая, А. Борецько‐
го, Ф. Манайла.  

Е. Контратович звертався до трьох основних жанрів 
у цей період – пейзаж, побутовий жанр та натюрморт. 
Від  перших  спроб  себе  у  якості  пейзажиста  художник 
пройшов шлях становлення та визначився із художніми 
ідеалами, тому в пейзажі помітні певні зміни. Від камер‐
них ліричних  зображень митець перейшов до  розгор‐
нутих, горизонтального формату, епічних панорам гір. 
Рука  майстра  стала  впевненішою,  композиція  більш 
врівноваженою та, залежно від головного задуму твору, 
замкненою або відкритою. На відміну від ескізних, реа‐
лістичних пейзажів раннього часу роботи цього періоду 
чітко диференціюються на реалістичні та експресіоніс‐
тичні. Збагачується і тематика жанру. Окрім олюднених 
сільських вуличок з’являються масштабні композиції з 
видами на гірські хребти. Варто зазначити, що так звані 
олюднені  пейзажі  не  містять  в  собі  стафажу.  На  їх 
присутність натякають деталі, як от, поселення, окремі 
домівки,  млин,  сади.  Це  означає,  що  художник  чітко 
розділяв  побутовий  та  пейзажні  жанри.  Розширилося 
коло зацікавлень художника – він пише різні пори року, 
перший  та  останній  сніг,  водоспади,  схили  гір,  села  в 
долині, оточені стрімкими гірськими хребтами. У 1980‐
х роках з’являються неймовірно детально опрацьовані 
зображення квітучих пагорбів, луків. У спогадах худож‐
ник напише, що саме квіти зробили з нього пейзажиста. 
Технічно квіти писати досить важко, адже щомиті змі‐
нюється освітлення та їх положення [2: 101].  

Працював  художник переважно на  пленері.  Обрав‐
ши потрібний ракурс, митець швидко писав централь‐
ну частину, а небо та передній план – доопрацьовував у 
майстерні. На це вказують майже ідентичне на всіх по‐
лотнах світло‐синє небо із овальними хмарами та перед‐
ній  план,  написаний  узагальнено,  ущільненими  плас‐
тичними мазками. У кожного з митців був свій метод, 
наприклад, якщо З. Шолтесу бракувало часу закінчити 
краєвид за один сеанс, він повертався на це ж місце на‐
ступного дня, у той само час доби, для точного освітлен‐
ня [9: 156]. 

Саме у період розквіту Е. Контратович почав вважа‐
ти себе пейзажистом. Його робота, переважно в цьому 
жанрі, – це перш за все бажання не слідувати вимогам 
соцреалізму. В умовах тиску та критичного ставлення 
більшість закарпатських художників перейшли в «ней‐
тральний» жанр пейзажу. Це було зумовлено, з одного 
боку, бажанням уникнути критики, що могла бути ни‐
щівною, як у випадку із А. Ерделі, а з іншого – бажанням 
залишити у своїй творчості споконвічні традиції закар‐
патського малярства, не втратити зв’язок  із народним 
епосом,  ставши  ще  одним  «товаришем‐художником» 
[1].  Тому  не  дивно,  що  Е. Контратович  обрав  суголос‐
ний, досить нейтральний спосіб для вираження – пей‐
зажний жанр.  

Про  цей  час  збереглися  спогади  самого  митця: 
«Як відомо від художників вимагали малювати те‐
матичні картини здебільше на теми пов’язані з  іс‐
торією  комуністичної  партії,  яку  очолював  Ленін 

та Сталін. Такі картини я не малював. Я вважав се‐
бе  пейзажистом.  А  коли  я  брався  за  намалювання 
тематичних  картин,  то  малював  на  теми  з  життя 
сільського народу,  як, наприклад,  «Робота в полі», 
«Жниці»,  «Колиска під яблунькою», «Мати з дити‐
ною»,  «Свадебна  процесія»,  «Діти  на  вербі»,  «Тан‐
ці», «Маски» [5: 3].  

Твори побутового жанру також є у творчому спадку 
митця, хоча в них він відкликався на вимоги часу тема‐
тично. Умовно майже всі жанрові роботи поділяються 
на  серії  із  певним тематичним призначенням та  ідей‐
ним задумом. Зокрема, серійністю відрізняються твори 
з образами жінок, що працюють у полі – стилістично по‐
єднуються у цикл «Жниці» та твори, які сам художник 
об’єднав у серію «Закарпатські мадонни» – зображення 
жінки з дитиною, як узагальнений образ матері‐верхо‐
винки. Інші роботи присвячені наступним темам – пра‐
ця, весільні обряди та дитячі забавки.  

Процес  праці  став  головним  у  жанрових  роботах 
Е. Контратовича. Протягом панування тоталітарної до‐
би  художник  використовував  сюжети  із  зображенням 
прання, збору врожаю (картоплі, яблук, малини, чорни‐
ці, соняшників), жнив. Найбільше творів, що висвітлю‐
ють працю селян, створено у 1960–1970‐х роках.  

Роботи з серії «Жниці» художник вирішував у двох 
композиційних  варіантах.  Портретні  зображення 
жниць, що відпочивають від праці, позначені піднесе‐
ним  настроєм  та  увагою  до  індивідуальності  жінки 
(«Жниця,  що  відпочиває»,  «Жниця»  (обидві  –  1960‐ті 
роки).  Багатофігурну  композицію  «Жниці»  художник 
розробляв з 1940 року: додавав деталі, змінював коло‐
рит, поки у 1970 році не створив остаточний варіант. Ці‐
лісний  та  завершений  твір  із  врівноваженою,  обдума‐
ною композиційною побудовою вражає яскравими, на‐
сиченими барвами. Задум та сюжет роботи відповідає 
концепції соцреалізму, хоча і вирішений твір у дусі екс‐
пресіонізму.  

«Закарпатські мадонни» – серія робіт, присвячена 
оспівуванню материнства та образу жінки. Серія міс‐
тить дві підтеми, що вирізняються, в основному, компо‐
зицією. «Над колискою» – низка картин із зображенням 
матері, що нахилилася до дитини у саморобній колисці. 
Над ними схилені рясні гілки яблуні, що оточують їх ні‐
би оберіг. Роботи цікаві за колористичним вирішенням 
завдяки  вдалому  розташуванню  двох  домінуючих  ко‐
льорів – червоного та білого. Плавний м’який ритм, що 
замикає композиційний рух у коло, підводить глядача 
до смислового центру – групи матері з дитям. За настро‐
єво‐емоційним  забарвленням роботи ліричні  та ніжні. 
«Верховинська мадонна» або «Мадонна під яблунькою» 
ряд творів, в яких задіяний глибший смисл та є алюзії 
на сакральну тематику. Варто відзначити композиційну 
побудову, яка подібна розміщенням фігур в іконах типу 
«Богородиця  із  Немовлям».  Роботи  насичені  символа‐
ми: яблуко, як значення життя, родючості, вічного жит‐
тя без початку і кінця, також може трактуватися як ди‐
тина, а дерево яблуні – сім’я. «Закарпатські мадони» – це 
ідеалізований  образ жінки‐матері,  як  вічного  символу 
віри, надії, сім’ї.  

Продовжуючи  тему  материнства  Е. Контратович 
створив низку сюжетів на дитячу тематику. «Дитячі за‐
бавки» (1960, 1966, 1980), «Червоний коник» (1980), що 
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завдяки експресіоністичній стилізації та яскравим, на‐
сиченим барвам несуть в собі по‐дитячому наївний без‐
турботний настрій. Діти граються на вербі, сидять під 
деревом, яке є символом життя, а діти – його початком. 
«Вони  [твори]  ще  раз  переконують  у  тому,  що  неви‐
черпним джерелом творчості для Е. Контратовича було 
і залишається саме життя» [6, 21]. 

Певною «поступкою» віянням соцреалізму стали ро‐
боти, що висвітлюють процес праці. Е. Контратович був 
прихильним до селянства, казав, що «залюбився у прос‐
толюд», його життєву позицію та світосприйняття, то‐
му і зображував їх за роботою з особливою любов’ю [2: 
100]. Його збиральниці соняхів ніби плавно рухаються у 
неспішному танці  («Збір соняшників», 1960),  а пралі – 
невтомні жінки з сильною вдачею («Пралі», 1975). При‐
мітно, що персонажі його робіт завжди або у національ‐
ному  одязі  з  вишивкою  або  просто  у  білому  вбранні. 
Можна  провести  паралель  із  побутовими  творами 
Й. Бокшая, якому було притаманно зображувати верхо‐
винців у святковому вбранні за буденною роботою [1: 
97]. Можливо, ця деталь унаочнювала міцний зв’язок із 
національною складовою.  

«Збір яблук» (1970) – зразок використання декора‐
тивізму,  як  основного  формотворчого  засобу.  «Дещо 
узагальнена,  декоративно  вирішена  композиція,  з 
уповільненим  ритмом,  що  підкреслено  плавністю 
ліній  зображених  персонажів  та  предметів  в  кар‐
тині»  [10:  108].  Ця  тенденція  стане  основною  для 
відтворення  весільних  обрядів  верховинців,  для 
надання піднесеного емоційного забарвлення. 

Однією зі знакових робіт у закарпатському мис‐
тецтві  радянського  часу  є  «Збір  картоплі»  (1972). 
Замкнена  композиція  роботи  є  чітко  продуманою 
та  симетричною. Селяни з мотиками зліва врівно‐
важуються  групою  людей,  що  вибирають  картоп‐
лю.  Їхня рівновіддаленість від краю полотна ство‐
рює відчуття глибини і підводить погляд до цент‐
ральної  групи  –  селянина,  який  веде  кобилу  з  ло‐
шам. Не дивлячись на експресивне вирішення тво‐
ру, «Збір картоплі» була досить «популярною» ро‐
ботою  для  експонування  на  виставках.  Очевидно, 
сюжетна наповненість суголосна з тематикою соц‐
реалізму,  де  тема  збирання  врожаю  звучить  «як 
життєствердний  аспект, що  символізував  багатст‐
ва  та  благоденства»  [10:  107].  На  це  вказує  той 
факт, що картина представляла творчість Е. Конт‐
ратовича  на  восьми  виставках,  як  за  кордоном 
(ЧССР, ВНР), так і в радянській Україні [8: 64]. 

Працюючі  селяни в творах Е. Контратовича по‐
стають  радісними  та  щасливими,  в  ошатному 
вбранні з національними елементами. У 1973 році 
після найбільш успішної персональної виставки ху‐
дожник писав, що типажі його жанрових компози‐
цій,  в  національному  вбранні  були  чимось  новим 
для Києва, тому що він скористався партійним ло‐
зунгом: «картини мають бути соціальними за зміс‐
том та національними за формою» [4: 7].  

Якщо порівнювати із сприйняттям селян сучас‐
никами,  то  можна  знайти  відмінність  у  того  ж 
Ф. Манайла. Він зображував вихідців з народу в ге‐
роїчному  аспекті.  Акцентуючи  увагу  на  важливих 
деталях, як от натруджені працею руки («Дід‐лісо‐

руб і онук») художник возвеличував та оспівував їх 
фізичну міць та гармонійне існування із навколиш‐
ньою природою [7: 94]. 

Інший  бік  побуту  закарпатців  –  святкові  гуляння. 
Жанрові твори, присвячені весільним процесіям та об‐
рядам,  музикам,  збиранням  молодої,  реконструювали 
ці процеси дуже точно. Характерними рисами робіт бу‐
ли «узагальнений показ дійових осіб без деталізації кос‐
тюмів  та  конкретизації  портретності,  енергія  гострих 
кольорових співставлень, нероздільність героїв картин 
із краєвидом» [1, 113]. Яскравими прикладами є «Весіл‐
ля  на  Верховині»,  1980;  «Весільна  Процесія»,  1970‐ті; 
«Гуцульська пара», 1990. Примітно, що художник часто 
розробляв один сюжет у декількох варіантах, змінюючи 
певні деталі, колір тощо. Так було у випадку із компози‐
ціями  «Весільна  процесія»  (1964)  та  «Весілля»  (1968). 
Залишаючи  незмінним  головний  смисл,  художник 
вдосконалював колорит та позбавляв роботи непотріб‐
них деталей, досягнувши яскравого експресіоністично‐
го відображення події. 

У період розквіту художник приділяв чималу увагу 
зображенню  квітів,  тому  окрім  пейзажних  робіт  звер‐
тався до жанру натюрморту. Писав художник переваж‐
но польові квіти, іноді тюльпани, органічно компоную‐
чи їх із бузком. Найвідомішим натюрмортом є «Квіти бі‐
ля вікна» (1975) – висаджені у горщику червоні та білі 
герані  на  залитому  сонячним  світлом  підвіконні.  Ос‐
кільки  більшість  натюрмортів  була  створена  у  1970–
1980‐ті роки, можна припустити, що вони були підго‐
товчими студіями для пейзажів із квітами цього ж пе‐
ріоду.  

Пізній  етап творчості Е. Контратовича  (1991–2009) 
розпочався вже у незалежній Україні і позначений неве‐
ликою  кількістю  робіт  переважно  пейзажного  жанру. 
Художник продовжив  створювати барвисті,  наповнені 
літньою  свіжістю  краєвиди  з  польовим  різнотрав’ям 
(«Літо»,  1990;  «Середина  літа»,  1990‐ті,  «Поля  квіт‐
нуть»), весняні краєвиди в с. Костева Пастіль, куди мит‐
ця возив художник В. Вовчок  («Весна в  с. Костева Пас‐
тіль»,  1990‐ті;  «Весна  в  селі»,  2007)  та  зимові  («Рання 
зима», 2002; «Сніжні вершини», 2003). Зважаючи на по‐
хилий вік (Е. Контратовичу у 1990 році виповнилося 78 
років), він не міг ходити далеко в гори на пленер, тому 
працював в Ужгороді та його околицях («Город з чер‐
воним будинком», 1990‐ті; «Осінь у парку», 2000; «Міст 
на Скалці», 2004). Також у цей час створив варіанти ро‐
біт 1980‐х років «Вбирають молоду» та «Весільна про‐
цесія», в яких основними рисами залишилися декорати‐
візм та експресіоністичне вирішення.  

Висновки та перспективи дослідження. Твор‐
чий  спадок Е. Контратовича  поділяється  на  періо‐
ди:  ранній  (1930–1943),  розквіту  (1944–1990)  та 
пізній (1990–2009). Такий поділ провів сам худож‐
ник, спираючись на історичні події трьох держав, в 
яких він жив – Чехословацькій республіці, Радянсь‐
кій Україні та Незалежній Україні, хоч і територіаль‐
но це було місто Ужгород. Зміна правлячої верхівки 
та її політика приносили зміни у культурно‐мисте‐
цьке середовище Закарпаття, що впливало на жит‐
тя митців, а відповідно і на сюжети, які вони відоб‐
ражали  у  своїх  творах.  Е. Контратович  був  худож‐
ником, на творчість якого досить сильно вплинули 
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історичні  чинники.  Особливо,  це  стосується  ран‐
нього  періоду  та  періоду  розквіту.  Цей  вплив  по‐
значився, перш за все, на виборі жанру та тем для 
роботи. 

За всю творчість художник спробував себе у ба‐
гатьох  жанрах.  Збереглися  ранні  портрети,  твори 
на релігійну та міфологічну тематику, як свідчення 
творчого пошуку. Найбільш численними були тво‐
ри побутового та пейзажного жанрів.  

Ранній етап розвитку та становлення художни‐
ка у 1930‐х–початку 1940‐х років припав на трагіч‐
ні часи для його батьківщини. Закарпатці саме пе‐
реживали наслідки Світової економічної кризи, що 
принесла  масове  безробіття,  еміграцію,  страждан‐
ня  та  голод  народу.  Е. Контратович  став  свідком 
жебракування людей,  їх  спроб вижити у  складних 
умовах та вимирання сімей і сіл. Першими робота‐
ми були жанрові композиції із зображенням знедо‐
лених,  жебраків,  волоцюг,  що  заполонили  дороги, 
паперті церков та вулиці. Для підкреслення почут‐
тя страждання та трагічності художник послугову‐
вався методами експресіонізму. Співзвучною із те‐
мою  жебрацтва  та  каліцтва  звучить  тема  смерті, 
що спустошує своєю невтішністю та безвихіддю. 

На  противагу  такій  драматичні  темі  художник 
розпочав цикл картин  із  обрядового життя горян. 
Зображує весілля, танці, вбирання молодої, весіль‐
них музик. З цих робіт бере початок декоративізм у 
творчості художника, який перегукується із  фоль‐
клором та епосом.  

Е. Контратович був одним із небагатьох, хто від‐
гукнувся на військові події Другої  світової  війни у 
своїх  творах. Його  персонажі  –  свідки жахливих  по‐
дій, які назавжди наклали відбиток на їх долю. 

У пейзажному жанрі розпочинав Е. Контратович 
з невеликих камерних краєвидів, зображуючи сіль‐
ські подвір’я та вулички.  

Доба тоталітаризму, що прийшла з встановлен‐
ням радянської влади на Закарпатті (1946) співпа‐
ла  із  другим  етапом  творчості  художника. Паную‐
чим художнім напрямом став соцреалізм, поклика‐
ний відображати радісні трудові будні людей. Під‐
даючись ідеологічному тиску з боку правлячої вер‐
хівки, художники мали змінювати свої стильові на‐
прями, що зазвичай були пов’язані із європейськи‐
ми  течіями. Щоб  уникнути  тиску  багато  художни‐
ків «тікали» у нейтральний жанр пейзажу. Так вчи‐
нив і Е. Контратович. Його роботи відрізнялися від 
творів попереднього періоду. Вони набули масштаб‐
ності,  епічності,  були вирішені  у  горизонтальному 
форматі.  В  спільному  загалі  творів можна виокре‐
мити  великоформатні  гірські  краєвиди,  «олюдне‐
ні»  види  гірських долин,  сільські  краєвиди у різні 
пори роки та квітучі поля. Усі теми художник роз‐
вивав рівномірно, вирішуючи або у реалістичному, 
або в експресіоністичному ключі.  

Побутовий жанр періоду розквіту  активно роз‐
роблявся у напрямку декількох тем. Передусім, це 
тема  праці,  як  тематичний  відгук  на  вимоги  ра‐
дянської  доби.  Образи  жінок,  працюючих  у  полі, 
об’єднані у серію «Жниці», вирішені у багатофігур‐
них  композиціях  та  одноосібних  зображеннях.  Як 

символ благоденства та багатства створив декіль‐
ка робіт на тему збирання врожаю.  

Серія  «Закарпатські  мадонни»,  яка  прославляє 
материнство та є втіленням ідеалізованого образу 
матері‐верховинки, також містить дві окремі підте‐
ми, відмінні за композиційною побудовою. Роботи 
серії насичені  символами,  які  художник закодував 
у  простих  речах.  Як  продовження  «Закарпатських 
мадонн» художник розробляв дитячу тематику.  

Натюрморт, як окремий жанр, слугував як попе‐
редні  проби  для  пейзажів  із  польовими  квітами, 
створених у ті ж роки, на що вказує невелика кіль‐
кість самих робіт та польові квіти, як предмет заці‐
кавлення художника. 

Обрядові  свята та побут закарпатців – ще одна 
досить велика тема у цьому періоді. Художник вико‐
ристовував яскравий, насичений колорит та ущіль‐
нений мазок для підкреслення емоційної забарвле‐
ності творів – відчуття свята та відпочинку.  

Судячи з вибору означених жанрів та тем, радян‐
ська доба все ж вплинула на творчість Е. Контратови‐
ча,  хоча  і  в  досить  «легкій»  формі.  Він  відгукувався 
тематично на вимоги часу і, зрештою, як і у більшості 
закарпатських митців, для вираження власних твор‐
чих думок, основним жанром став пейзаж.  

У пізній період,  зважаючи на поважний вік,  ху‐
дожник  втратив можливість  ходити  на  пленери  в 
улюблені місця на Верховину. Натомість, він ство‐
рював види парків Ужгорода та його околиць. 

Отже,  можна  зазначити,  що  історичні  чинники 
впливали на вибір тем та жанрів Е. Контратовичем. 
Проте,  в  творчому  процесі  їх  опрацювання  він  за‐
лишався  незалежним,  вірним  своїм  принципам  у 
мистецтві та житті. 
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Бокотей М. А. Освітня складова Міжнародних сим

позіумів  гутного  скла  у  Львові  та  рівень  впливу  на 
мистецьку  освіту.  Стаття  розкриває  проблематику  ді‐
яльності Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові 
та  їх рівень впливу на освітні процеси. Визначено акту‐
альність заходу для загального культурного контексту в 
цілому, та освітнього, зокрема. Вказано на важливість та 
унікальність симпозіумів в національному та міжнарод‐
ному контексті. Охарактеризовано освітню складову фо‐
руму та визначено основні чинники впливу на розвиток 
навчального процесу на єдиній в Україні кафедрі худож‐
нього  скла  Львівської  національної  академії  мистецтв. 
Встановлено мету організації симпозіумів гутного скла, а 
також  вказано  на  конкретні  індикатори  досягнення  ці‐
лей  та  короткострокові  і  довгострокові  результати,  їх 
кількісні  і якісні показники. Визначено водночас питан‐
ня  забезпечення  вільного  доступу  до  напрацювань  та 
кінцевих  результатів  проекту,  поширення  досвідом  та 
мережування,  а  також  створення  партнерств  з  іншими 
навчальними закладами в Європі та США. 

Ключові  слова: мистецька  освіта,  культурно‐мисте‐
цькі  заходи,  гутне  скло,  міжнародний  рух  студійного 
скла, симпозіум, львівська школа художнього скла.  
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Бокотей М. А. Образовательная составляющая Меж
дународных симпозиумов гутного стекла во Львове и 
уровень  влияния  на  художественное  образование. 
Статья раскрывает проблематику деятельности Между‐
народных  симпозиумов  гутного  стекла  во  Львове  и  их 
уровень влияния на образовательные процессы. Опреде‐
лена актуальность мероприятия для общего культурно‐
го  контекста  в  целом,  и  образовательного,  в  частности. 
Указано на важность и уникальность симпозиумов в на‐
циональном и международном контексте. Охарактеризо‐
вана  образовательная  составляющая  форума  и  опреде‐
лены основные факторы влияния на развитие учебного 
процесса на единственной в Украине кафедре художест‐
венного  стекла  Львовской  национальной  академии  ис‐
кусств. Установлено цель организации симпозиумов гут‐
ного стекла, а также указано на конкретные индикаторы 
достижения целей и краткосрочные и долгосрочные ре‐
зультаты, их количественные и качественные показате‐
ли. Определены одновременно вопрос обеспечения сво‐
бодного доступа к наработкам и конечным результатам 
проекта, распространение опыта, а также создание парт‐
нерств с другими учебными заведениями в Европе и США. 

Ключевые  слова:  художественное  образование,  куль‐
турно‐художественные  мероприятия,  гутное  стекло,  меж‐
дународное  движение  студийного  стекла,  симпозиум, 
львовская школа художественного стекла. 

 
Bokotey M. The educational component of  the  Inter

national  Blown  Glass  Symposiums  in  Lviv:  level  of  in
fluence on artistic education. The article reveals the prob‐
lems  of  the  International  Blown  Glass  Symposiums  in  Lviv 
and  their  level  of  influence  on  educational  processes.  The 
history of one of the most striking phenomena in the cultural 
and  artistic  life  of  Ukraine  –  the  International  Blown  Glass 
Symposium in Lviv began in 1989. Traditionally symposiums 
are  held  every  three  years.  Between  1989  and  2016  more 
than  250  artists,  art  historians,  gallery  and museum mana‐
gers  from  32  countries  took  part  in  the  event.  Every  artist 
participanting  in  the  sympodium  have  the  opportunity  to 
work  at  the  glass  furnace  accompanied by  a  team of  highly 
skilled  glassblowers. The  exhibition of  the  results  resuming 
the artwork is organized in the National Museum in Lviv na‐
med after A.Sheptyckyi. The exhibited works remain as a gift 
to the city. Today the unique collection of collected composi‐
tions includes more than 350 units and is stored in the Natio‐
nal Museum in Lviv and the Glass Museum in Lviv. 

The  relevance  of  the  event  for  the  general  cultural  con‐
text as a whole, and educational, in particular, is determined. 
The  importance  and  uniqueness  of  the  symposiums  in  the 
national and international context is indicated in the article. 
The educational  component of  the  forum was characterized 
and the main factors of the educational process development 
influence  in  the  Lviv  National  Academy  of  Arts  glass  art 
department were determined.  

There was a students mini‐symposium with participation 
of young artists from Russia, Hungary, Latvia, Lithuania, Be‐
larus, Poland, France, Slovakia and Ukraine in the framework 
of  all  symposiums  since  1992.  Students  performed  their 
works on  the basis  of  the Glass Art Department workshops 
and exhibited alongside of professional artists at the final ex‐
hibition  at  the  National  Museum  in  Lviv.  The  permanent 
participation of  the students of  the Lviv Academy  in  the  In‐
ternational Blown Glass Symposiums in Lviv along with col‐
leagues  from  foreign  educational  institutions  significantly 
influenced  the  attitude  of  the  younger  generation  to  the 
formation of the author's idea, the definition of artistic goals, 

and  even  the  quality  of  the  tasks  performed.  They  got  a 
rethinking  of  aesthetic  value,  and  the  advantage was  given, 
first and foremost, to the ideological and pictorial content. 

The  purpose  of  organizing  of  the  symposiums  was 
stressed, as well as specific  indicators of goals achievement, 
short‐term  and  long‐term  results,  their  quantitative  and 
qualitative  indicators were  indicated. At  the  same  time,  the 
issue of free access ensuring to the outputs and final results 
of  the project, dissemination of  experience and networking, 
as well as partnerships with other educational institutions in 
Europe and the United States have been identified. 

It  is  stressed  than  preserving  of  the  traditions  of  Lviv 
blown  glass  production  and  their  development  in  practical 
terms  is an urgent  task  that  specialists  from different  fields 
faces today. Ukrainian blown glass  is a unique phenomenon 
in  the word of art with centuries‐old  traditions and ancient 
history. It's a pity and ironic that this branch was at its peak 
in the midst of Soviet period, and the entire decline became 
at  the  time  of  Ukrainian  independence.  There  are  two 
enterprises in Lviv, the Ukrainian center of glassmaking, and 
none  of  them makes  artistic  glass  in  the  traditional way  of 
free forming. The last place where the traditions of Ukrainian 
blown glass making still exist is the educational workshop at 
the  Lviv  National  Academy  of  Arts.  There  is  still  chance  to 
preserve skills, techniques, traditions and pass it to the next 
generation  exactly  there,  thanks  to  the  memory  of  people 
who devoted all life to the glass.  

Key words:  artistic  education,  cultural  and  artistic  events, 
blown  glass,  international  studio  glass  movement,  sympo‐
sium, Lviv glass art school. 

 
Постановка проблеми. Міжнародні симпозіуми 

гутного скла у Львові відбуваються кожних три ро‐
ки, починаючи з 1989 р.,  і є найтривалішим у світі 
безперервним заходом художників‐склярів. За цей 
період  у  заході  взяли  участь  254  художники  з  32 
країн, а колекція зібраних робіт налічує понад 350 
одиниць  і  належить до найцінніших  у  світі  збірок 
сучасного художнього скла. Цьогоріч у ювілейному 
одинадцятому  симпозіумі  візьмуть  участь  50  ху‐
дожників,  представників навчальних закладів, му‐
зеїв, а також студенти. У програмі симпозіму робо‐
та  художників  у  скломайcтернях,  міжнародна  на‐
укова конференція, персональні та групові вистав‐
ки.  Симпозіум  підсумовує  кінцева  виставка  робіт 
іноземних учасників та понад 50 українських мит‐
ців. Зібрані роботи доповнять колекцію Музею скла. 
Організація масштабного проекту  з  великою кіль‐
кістю  учасників,  програма  якого  наповнена  масо‐
вими  подіями  міждисциплінарного  характеру,  ви‐
магає системного підходу до реалізації чітко спла‐
нованих  поетапних  заходів.  До  найзмістовніших 
складових програми кожного симпозіуму належать 
заходи,  які  мають  безпосереднє  або  опосередко‐
ване  освітнє  навантаження.  Ця  проблематика  не 
була раніше досліджена на відповідному рівні  і не 
мала  належного  відображення  в  наукових  працях 
вітчизняних мистецтвознавців. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  З 
моменту  становлення  цього  мистецького феноме‐
на як вагомої події в культурному середовищі краї‐
ни, до дослідження його багатовекторного впливу 
на розвиток художнього скла в Україні і поза її ме‐
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жами звертались багато українських та  іноземних 
мистецтвознавців:  Ф.  Петрякова,  Є.  Шимчук,  Р. 
Шмагало, З. Чегусова, А. Ботанова, О. Сом‐Сердюкова, 
О. Лосик, Р. Фур, Л. Казакова  (Росія), А. Гордєєва  (Ро‐
сія), Т. Сано (Японія), М. Дюрран (Великобританія), 
М.  Роджерс  (США)  та  ін.  Упродовж  років  роботи 
Міжнародних  симпозіумів  гутного  скла  у  Львові 
інформація  про  форум  публікувалась  в  іноземних 
фахових  виданнях  (американський  GAS  News,  ні‐
мецький  Neues  Glass,  польський  Format,  чеський 
Glass Review) та численних українських наукових і 
популярних  виданнях.  Проблематика  симпозіумів 
постійно є об'єктом наукових досліджень студентів 
та здобувачів Львівської національної академії ми‐
стецтв. Проте, жоден з авторів не розглядав проб‐
лематики  впливу  діяльності  симпозіумів  на  нав‐
чально‐методичні процеси в мистецькій освіті. 

Мета статті. Розкрити освітню складову міжна‐
родних  симпозіумів  гутного  скла  у  Львові  та  ви‐
значити  рівень  впливу  на  навчально‐методичні 
процеси на кафедрі художнього скла Львівської на‐
ціональної академії мистецтв. 

Виклад основного матеріалу. Cучасне художнє 
скло належить до наймолодших видів образотвор‐
чого  мистецтва,  історія  якого  розпочинається  у 
другій половині ХХ ст. з моменту розповсюдження 
міжнародного студійного руху. Упродовж розвитку 
світового  авторського  скла  присутні  різні  шляхи, 
різні школи, співвіднесені з традиціями, особливо‐
стями культури тієї чи іншої країни. При цьому ми 
виділяємо дві основні тенденції в студійному скляр‐
стві: перша опирається на традиції класичної спад‐
щини в підході до матеріалу та його природні яко‐
сті,  друга  –  пов’язана  з  розвитком  сучасних  плас‐
тичних мистецтв, які акумулюють широку палітру 
виражальних  засобів.  У  обох  лініях  розвитку  від‐
значається загальна еволюція від предметної фор‐
ми до арт‐об’єкта.  

Одним  з  найважливіших  стимулів  розвитку між‐
народного студійного руху було усвідомлення мит‐
цями ролі скла в контексті художніх проблем світо‐
вої  культури,  бачення  себе  учасниками  сучасного 
мистецтва.  Із  цим  пов’язаний  рух  творчої  думки, 
розширення змісту й розмах творчого експеримен‐
ту, який набув глобального розповсюдження у сві‐
товому мистецтві в другій половині ХХ ст. Одним з 
піонерів студійного руху є засновник міжнародних 
симпозіумів  гутного  скла  та  Музею  скла  у  Львові 
академік Андрій Бокотей, чиє  ім'я входить у пере‐
лік найвідоміших у світі художників‐склярів. Влас‐
не  з  ініціативи  А. Бокотея  розпочались  регулярні 
зустрічі художників з усього світу на базах україн‐
ських склопідприємств. 

Історія одного з найяскравіших явищ у культур‐
но‐мистецькому  просторі  України  –  міжнародних 
симпозіумів  гутного  скла  у  Львові  –  розпочалася 
1989  р.  За  традицією  міжнародні  симпозіуми  гут‐
ного  скла  у  Львові  відбуваються  кожні  три  роки. 
Від 1989 до 2016 рр. участь у заходах взяли понад 
250  художників,  мистецтвознавців,  власників  га‐
лерей та працівників музеїв  із 32 країн. Кожен ху‐
дожник, учасник симпозіуму, має змогу працювати 

біля  гутних  печей  з  бригадою  висококваліфікова‐
них  майстрів‐гутників.  За  результатами  роботи 
відбувається  виставка,  а  експоновані  твори  зали‐
шаються  в  дарунок  місту.  Сьогодні  унікальна  ко‐
лекція зібраних композицій налічує понад 350 оди‐
ниць і зберігається у фондах Національного музею 
у Львові ім. Андрея Шептицького та Музею скла. 

Основним  осередком  скловиробництва,  на  базі 
якого  формувалась  ідентичність  львівської  гути 
впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст. була Львівська 
експериментальна кераміко‐скульптурна фабрика. 
Власне  тут культивували й розвивали традиції  кла‐
сичного українського гутництва, виховували нові по‐
коління склоробів. Наприкінці 80‐х років на фабриці 
працювали  кілька  десятків  висококваліфікованих 
гутників, які щороку виховували щонайменше деся‐
ток молодих майстрів. Саме це підприємство і ста‐
ло базою для проведення симпозіумів до моменту 
свого занепаду та припинення існування в 2005 р.  

Симпозіуми відіграли роль значущого освітньо‐
го механізму в процесі підготовки фахівців у галузі 
скловиробництва  та  декоративно‐прикладного  ми‐
стецтва. Саме  завдяки процесам,  які  відбувалися в 
контексті  поширення  у  світі  міжнародного  руху 
студійного  скла,  рушійним чинником якого на  те‐
ренах колишнього СРСР були міжнародні симпозіу‐
ми гутного скла у Львові,  відбулися змістовні  змі‐
ни  в  науково‐методичному  забезпеченні  всіх  ви‐
щих навчальних закладів на території України, Ро‐
сії, Литви, Латвії, Білорусі, Грузії та Естонії. 

Історія  створення єдиної в Україні  кафедри ху‐
дожнього  скла  Львівської  національної  академії 
мистецтв  розпочалася  з експерименту,  коли  1961  р. 
було  відкрите  невелике  відділення  художньої  об‐
робки  пластмас  і скла.  У 1963–1964  рр.  заверши‐
лось  створення  кафедри  як  самостійної  структур‐
ної одиниці. Утворення нового підрозділу відпові‐
дало потребам тогочасності й сприяло забезпечен‐
ню фахівцями створеного в 1963 році на Львівській 
кераміко‐скульптурній  фабриці  експерименталь‐
ного цеху художнього скла. Для покращення техні‐
ко‐технологічної  підготовки  студентів  та оволо‐
діння  практичними  навиками  роботи  в матеріалі 
у 1973 р. у відділенні художнього скла було збудо‐
вано єдину в Україні навчально‐експериментальну 
скловарну піч, яка функціонує до сьогодні.  

Першим завідувачем кафедри став Ф. Ткаченко, 
а  згодом  її  очолювали  А. Соболєв, М. Тарнавський, 
Б. Галицький,  А. Бокотей,  С. Мартинюк,  Б. Василь‐
ців, Ф. Черняк та О. Звір. З часу заснування і до на‐
ших  днів  колектив  кафедри  пройшов  значний 
шлях, а її педагогічна концепція, так само як і твор‐
чість  викладачів,  студентів  та  випускників,  відоб‐
разили  еволюцію  львівського  художнього  скла 
другої половини ХХ століття. 

На  базі  кафедри  художнього  скла  ЛНАМ  функ‐
ціонують  наступні  сучасно  обладнані  навчально‐
творчі майстерні: гутна піч, холодної обробки, тер‐
мічного формування, вітража та розпису, допоміж‐
них матеріалів. У складі кафедри висококваліфіко‐
вані  фахівці,  які  забезпечують  її  діяльність.  Май‐
стерні  кафедри  скла  були  базою  для  роботи  сту‐



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  156 

дентів  у  рамках  симпозіумів  1992–2010  рр.,  а  у 
2013 та 2016 рр. основною базою для роботи учас‐
ників.  Водночас,  фінансування  ЛНАМ  не  дозволяє 
на  повноцінне  забезпечення  майстерень  сучасни‐
ми матеріалами та  інструментами, які широко ви‐
користовуються  для  обробки  художнього  скла  у 
світі та є доволі коштовними. Для фінансового за‐
безпечення організації наступного 11 Міжнародно‐
го симпозіуму гутного скла було подано дві ґранто‐
ві заявки. У разі отримання фінансування, учасни‐
ки  матимуть  змогу  використовувати  інші  техніки 
обробки, а це відповідно вплине на якість робіт, які 
залишаться  в  Україні.  Водночас  це  суттєво  підви‐
щить рівень матеріально‐технічного забезпечення 
освітнього  процесу  на  найближчі  декілька  років  і 
розширить палітру технологічних засобів.  

Від 1992 р.  у рамках усіх  симпозіумів проходив 
студентський міні‐симпозіум, участь у якому брали 
групи молодих митців з Росії, Угорщини, Латвії, Лит‐
ви, Білорусі, Польщі, Франції, Словаччини та України. 
Свої  твори  студенти  виконували  на  базі  навчаль‐
но‐виробничих  майстерень  кафедри  художнього 
скла ЛНАМ і виставляли поряд з професійними ху‐
дожниками на фінальній експозиції в Національно‐
му музеї у Львові. Постійна участь студентів львів‐
ської академії в міжнародних симпозіумах гутного 
скла  у  Львові  поруч  з  колегами  з  іноземних  на‐
вчальних закладів суттєво вплинула на ставлення 
молодого  покоління  до формування  авторської  ідеї, 
визначення  мистецьких  цілей,  а  навіть  якість  ви‐
конання  поставлених  завдань.  Зазнали  переосми‐
слення  естетичні  вартості,  а  перевага  надавалась, 
насамперед, ідейному та образотворчому змісту. 

Освітній аспект діяльності симпозіумів полягає 
не лише у  тому, що основною базою – також  і  ви‐
робничою – був  єдиний в Україні  вищий навчаль‐
ний  заклад,  який  випускає  професійних  художни‐
ків  скла.  Багатолітній  процес,  починаючи від  сим‐
позіуму 1992 р.,  започаткував  і  впровадив  зміни у 
науково‐методичному  підході  до  підготовки  ху‐
дожників‐склярів у ЛНАМ. На початку дев’яностих 
років минулого  століття  відзначилися  революцій‐
ними  на  той  час  проектами  студенти  В. Змієвець, 
А. Курило, С. Корсай, О. Дацюк, Р. Дмитрик, В. Лавний 
та багато інших, а згодом і студенти пізніших випус‐
ків  О. Воронко,  О. Фурдіяк,  А. Петровський  та  ін.  Це 
було спричинене власне появою в мистецькому сере‐
довищі  художників  скла  поняття  концептуального 
твору, а відтак – неординарне виконання роботи та 
індивідуальне трактування поставленого завдання.  

Саме одним з найвагоміших факторів, які спри‐
чинили ці  зміни  став початок організації  у Львові 
міжнародних  симпозіумів  гутного  скла.  Тогочасна 
інформаційна  база,  яка  б  віддзеркалювала новітні 
тенденції  світового  склярства,  динамічний  розви‐
ток якого припадає саме на період 1980–1990‐х рр., 
була  обмежена  кількома  екземплярами  німецького 
«Neues Glas», чеського «Glass Review» та «GAS News» 
–  вісника  американської  Асоціації  художників‐
склярів.  Симпозіуми,  натомість,  стали  живим  на‐
очним матеріалом, на них виросло нове покоління 
склярів для яких сьогодні – усього через 20 років – 

поняття  «художнє  скло»  не  осмислюється  інакше, 
ніж концептуальність, індивідуальність композиції 
та образотворче навантаження.  

Необхідно також зазначити, що водночас зі змі‐
ною характеру виконання  студентських  семестро‐
вих і дипломних робіт зазнало змін у напрямку по‐
ступового  тяжіння  до  образотворчості,  так  само  і 
програмно‐методичне наповнення освітнього про‐
цесу на профільній кафедрі ЛНАМ. Це, на думку ав‐
тора  пропонованого  дослідження,  не  можна  роз‐
глядати винятково в позитивному контексті. Упро‐
довж  останніх  двох  десятиліть  відбувся  поступо‐
вий  перехід  на  постановку  концептуальних  за‐
вдань,  переоблаштування  апарату  візуально‐об‐
разного сприйняття на ідейне трактування постав‐
лених завдань. З часом відбулося майже цілковите 
виключення з навчальних програм підготовки фа‐
хівців  на  всіх  освітніх  рівнях  завдань  ужиткового 
характеру  та  абсолютне  усунення  завдань  з  ди‐
зайну продукції для скловиробничих підприємств. 
Як результат, у 2009–2011 рр. за час роботи «Ком‐
панії «Галицьке скло» не вдалося знайти серед ви‐
пускників  ЛНАМ  та  працевлаштувати  дизайнера 
декоративно‐ужиткового скла.  

Безперечно,  цей  процес  зміни  характеру  на‐
вчального  процесу  відбувся  паралельно  з  посту‐
повим занепадом скляної промисловості в Україні, 
а відтак і відсутністю бази для проходження прак‐
тики  та  отримання  молодими  спеціалістами  ви‐
робничого  досвіду.  Натомість,  необхідно  брати  до 
уваги  також  той  факт,  що  при  появі  можливості 
відродження  скловиробничої  галузі  постане  над‐
звичайно болюче питання відсутності професійних 
дизайнерів. Тоді процес відновлення конкурентної 
спроможності розтягнеться на довгі роки або буде 
значно  коштовнішим,  оскільки  працевлаштовува‐
ти доведеться іноземних фахівців. 

Через  відсутність  промислового  виробництва, 
сьогодні  немає  бази  для  підготовки  ані  майстрів‐
гутників,  ані досвідчених фахівців‐дизайнерів гут‐
ної  продукції.  З  відходом  професійних  склодувів, 
які  у  свій  час  були  проектантами  скло‐продукції, 
завершиться ера розквіту українського гутного ви‐
робництва. «Компанія «Галицьке скло» була остан‐
нім  форпостом  традицій  львівського  гутництва  й 
мала на меті виховання наступного покоління фа‐
хівців – і художників, і майстрів‐гутників. 

Більшість  професійних  художників,  які  працю‐
вали на  склозаводах  і  у Львові,  і  в  інших містах,  є 
випускниками  кафедри  художнього  скла  ЛНАМ. 
Водночас,  характерні особливості  гутної продукції 
київських  і  львівських  підприємств  значно  відріз‐
няються.  Якщо  у  склопродукції  підприємств‐скло‐
виробників  Львівщини  виразно  виділяються  ба‐
гатство зовнішнього декору, розмаїття кольорової 
гами,  свобода  вільного формування  та  традиційні 
способи  обробки,  притаманні  для  класичного  ху‐
дожнього скла Галичини, то характерними рисами 
виробів київського  заводу  є прості  аскетичні фор‐
ми  з  мінімальним  декором,  півтонова  кольорова 
гама, прийоми, які частіше застосовуються в холод‐
ній обробці скла, передусім образність. Це пов’яза‐
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но насамперед з тим, що гутна майстерність пере‐
давалася  від  покоління  до  покоління,  і  якщо  у 
Львові  цей  процес  був  безперервним  упродовж 
кількох століть завдяки діяльності малих гут, то на 
Київщині  індустріалізація  другої  половини  ХІХ  ст. 
мала визначальний вплив на розвиток цієї галузі. 

У межах останнього симпозіуму у 2016 р. відбу‐
лася Міжнародна науково‐практична конференція, 
на  якій  надзвичайно  пізнавальний  характер  мали 
доповіді  професури  та  завідувачів  кафедр  худож‐
нього скла різних вищих навчальних закладів: Уні‐
верситет Альфред, США (А. Пауерс, Дж. Роннер), Ризь‐
ка  академія  мистецтв,  Латвія  (І. Аудере,  А. Мункеві‐
ца),  Вільнюська  академія мистецтв, Литва  (П. Рай‐
ніс),  Університет  Анадолу,  Туреччина  (У. Акбей), 
Естонська  академія  мистецтв,  Естонія  (М. Сааре, 
П. Рудаш), Школа мистецтв і дизайну Університету 
Аальто, Фінляндія (К. Накада). 

Актуальну  сьогодні  тему,  яка  стосується  май‐
бутнього гутного скла та відсутності у Східній Єв‐
ропі бази для підготовки наступних поколінь май‐
стрів‐гутників, порушив у своїй доповіді американ‐
ський  художник,  гутник‐віртуоз  та  інженер‐кон‐
структор  гутних  печей  М. Екстранд.  За  словами 
цього учасника,  тільки в самому Сієтлі  (США) сьо‐
годні  працює 24  гутні майстерні. А  яка  ситуація  у 
Східній Європі? Лише на території Польщі та Чехії 
працює  кілька  гутних  підприємств,  де  виготовля‐
ється  художнє  скло  та  проводиться  постійна  під‐
готовка  нових  майстрів‐гутників.  Додатково М. Екс‐
транд  підкреслив,  що  в  кожному  американському 
навчальному  закладі  різних  рівнів,  де  готуються 
художники‐склярі,  обов’язково  проводиться  сту‐
дентам ґрунтовна підготовка гутної майстерності. 
Таким  чином,  кожен  художник  вільно  володіє 
склодувною трубкою. Продовжуючи, доповідач по‐
ставив учасникам конференції запитання: «Чи має 
право  художник‐скляр  підписуватись  під  власним 
твором,  якщо  його  виконав  майстер‐гутник,  а  не 
сам  автор?».  Я. Робашевський  (Польща)  та  А. Мун‐
кевіца (Латвія), підтримуючи дискусію, висловили 
думку, що майстер тут є ремісником. Автором ідеї, 
а відтак і самого твору є художник.  

Зважаючи  на  переважаючу  частину  студенток 
на  кафедрі  художнього  скла  питання  оволодіння 
майстерності  гутника  не  є  сьогодні  актуальним. 
Водночас немає технічної можливості забезпечити 
відповідну кількість годин практичного навчання, 
а  виховання  кваліфікованого  фахівця‐гутника  ви‐
магає надзвичайно тривалої інтенсивної підготовки.  

Сьогодні  перед  мистецькою  освітою  в  Україні 
стоять  нові  виклики,  пов’язані  з  імплементацією 
оновленого  законодавства,  адаптацією  до  вимог 
Болонської  системи  та  інтеґрацією  в  міжнародні 
освітні структури. Дякуючи кількадесятилітній ді‐
яльності  міжнародних  симпозіумів  гутного  скла  у 
Львові  вдалося  нав’язати  постійні  контакти  з  на‐
вчальними  закладами  з  багатьох  країн.  Це  водно‐
час дозволило сформувати методичне наповнення 
освітнього  процесу  з  урахуванням  найактуальні‐
ших тенденцій в художньому склі. 

Висновки. Українська гута – це самобутнє, уні‐
кальне явище у  світовому мистецтві  зі  столітніми 
традиціями  та  давньою  історією.  Прикро  й  іро‐
нічно, що найбільшого розквіту ця галузь набула в 
розпал  радянського  тоталітаризму,  а  цілковитого 
занепаду – у часи становлення незалежної України. 
Сьогодні на Львівщині,  у центрі вітчизняного гут‐
ництва, функціонують два підприємства,  і на жод‐
ному з них не виготовляється художнє скло тради‐
ційним способом. Останнім місцем, де ще жевріють 
традиції  українського  гутного  скла,  є  навчально‐
творча майстерня‐піч на кафедрі  художнього скла 
ЛНАМ.  Лише  тут  завдяки  пам’яті  людей,  які  все 
життя присвятили львівській гуті, ще є шанс пере‐
дати  вміння,  технічні  прийоми  й  традиції  наступ‐
ному поколінню.  

Збереження традицій львівського гутництва та 
їх розвиток у практичній площині – надактуальне 
завдання,  яке  стоїть  сьогодні  перед  фахівцями  з 
різних  галузей. Ключову роль у цьому процесі по‐
винні відігравати художники‐проектанти, від яких 
найбільше  залежить  майбутнє  сучасного  гутного 
скла України. Підтримка столітніх традицій, розви‐
ток надбань минулих поколінь педагогів, модерні‐
зація  матеріально‐технічної  бази  та  насамперед 
осучаснення  науково‐методичного  забезпечення 
кафедри художнього  скла ЛНАМ є  саме тими чин‐
никами,  які  впливатимуть  на  функціонування  ук‐
раїнського художнього скла в майбутньому та інте‐
грацію в міжнародну мистецьку спільноту. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ ГАЛИЧИНИ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ –  
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Волинська  О.  С.  Актуальні  проблеми  художньої 
освіти  Галичини  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ 
століття.  Автором  проаналізовано  актуальні  проблеми 
художньої  освіти  Галичини,  які  важливо  запровадити  у 
сучасні програми художнього навчання та виховання мо‐
лоді  України.  Звернута  увага  на  національний  зміст  ху‐
дожньої  освіти  Галичини.  Розглянуто  передумови  ста‐
новлення й особливості розвитку художньої освіти в Га‐
личині;  висвітлено  роль  мистецьких  династій  регіону, 
зокрема Гуцульщини, та авторських художніх шкіл краю 
в  зазначених  процесах;  проаналізовано  і  узагальнено 
зміст, форми і методи організації загальної, професійної 
та вищої художньої освіти в Галичині  і педагогічну пра‐
цю митців досліджуваного періоду. У статті окреслено та 
науково обґрунтовано напрями використання художньо‐
освітньої спадщини Галичини в сучасній школі України. 

Ключові слова: художня освіта, національна художня 
освіта,  вища  художня  освіта,  художник‐педагог,  худож‐
ник,  методика  викладання,  навчальна  програма,  націо‐
нальне мистецтво. 

 
Волынская Е.  С. Актуальные проблемы художест

венного  образования  Галиции  во  второй  половине 
ХІХ – начала ХХ столетия. Автором проанализированы 
актуальные  проблемы  художественного  образования  в 
Галиции, которые необходимо внедрить в современные 
программы художественного образования и воспитания 
молодежи Украины. Обращено внимание на националь‐
ное  содержание  художественного  образования  в  Гали‐
ции.  Рассматриваются  предусловия  формирования  и 
особенности  развития  художественного  образования  в 
Галиции; показано влияние художественных династий и 
авторских художественных школ на развитие художест‐
венного  образования  в  Галиции;  проанализировано  и 
обобщено содержание, формы и методы организации об‐
щего,  профессионального  и  высшего  художественного 
образования  в  Галиции,  педагогическую  работу  худож‐
ников исследуемого периода. В статье выделены и науч‐
но  обоснованы  направления  использования  художест‐
венно‐образовательного  наследия  Галиции  в  современ‐
ной школе Украины. 

Ключевые  слова:  художественное  образование,  на‐
циональное художественное образование,  высшее худо‐
жественное  образование,  художник‐педагог,  художник, 
методика преподавания, учебная программа, националь‐
ное искусство. 
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Volynska O. S. Actual problems of art education in Ga
licia in the second half of the XIX th and the beginning of 
the XX  th century. The author analyzes the actual problems 
of art education in Galicia, which is important to be introdu‐
ced into modern programs of art education and education of 
Ukrainian youth. Attention  is drawn  to  the national  content 
of art education in Galicia. 

In the article the development of the artistic education in 
Galicia during the mentioned period is analysed. The peculia‐
rities  and  conditions  of  foundation  and  development  of  art 
education  in  Galicia  as  well  as  the  role  of  art  dynasties  of 
Hutsul’chshyna are brought to light. Also more detailed ana‐
lysis is given to the part of authorized art schools and the im‐
pact of this process is summarized. Much attention is paid to 
the  craft  schools,  art‐industrial  schools  and  high  art  educa‐
tional establishments,  including gymnasiums, and pedagogi‐
cal and enlightening work of the region’s artists. 

The concept of art national is revealed and its role in the 
educational process is justified. The usage of art‐educational 
heritage of Galicia is outlined and grounded in this article. 

Author  investigation  the  special  course  «Art  Education  of 
Galicia» has been worked out  and  for  the  students of pedago‐
gical  and  art  specialities  of  the  higher  educational  establish‐
ments of Ukraine and the textbook «Art Education Development 
of Galicia» and the textbook «Art Education of Galicia» has been 
published. The materials, the principle prepositions of the thesis 
and the conclusions may be used during lecturing of the courses 
in History of Pedagogics, Art Education, Descriptive Art in higher 
education  establishments  of  different  types  of  accreditation  in 
the process of writing textbooks. 

Key words: art education, national art education, higher 
art  education,  artist‐pedagogue,  the  artist,  the  teacher  ar‐
tistic  disciplines,  method  of  teaching,  curriculum,  national 
education,  professional  education,  artistic  and  industrial 
school  system  of  art  education,  national  art,  decorative‐
applied art. 

 

Постановка проблеми. Сучасна школа України 
потребує нових підходів педагогічної науки до роз‐
витку освіти та культури щодо формування націо‐
нально свідомої людини. Згідно з державними до‐
кументами України  (Закони України  «Про  освіту», 
«Про  позашкільну  освіту»,  «Про  народні  художні 
промисли», Державної національної програми «Ос‐
віта» (Україна ХХІ століття), «Національної доктри‐
ни розвитку освіти») навчально‐виховний процес у 
навчальних закладах держави слід будувати на на‐
ціональному  ґрунті,  відроджувати  і  збагачувати 
традиції  духовної  і  матеріальної  культури  україн‐
ського  та  інших  народів,  створювати  умови  для 
творчого,  інтелектуального  й  духовного  розвитку 
особистості.  

Відродження  національних  традицій  професій‐
ного мистецтва  відбувається  в  умовах недооцінки 
впливу  образотворчого  мистецтва  на  розвиток 
особистості,  на  навчання  та  виховання  молодого 
покоління,  загальний рівень культури  і життя на‐
ції. Проте «Концепція художньо‐естетичного вихо‐
вання  учнів  у  загальноосвітніх  навчальних  закла‐
дах» потвердила унікальність мистецтва для вихо‐
вання  інтелектуальної  та  духовної  особистості, 
формування  свідомості  і  підсвідомості,  емоційно‐
почуттєвої та вольової  сфери, морального  і фізич‐
ного здоров’я людини. 

Успішне опанування кращими надбаннями віт‐
чизняного і світового мистецтва, вміння орієнтува‐
тися  в  сучасних  напрямах  художньої  культури, 
створення  національних  програм  у  художньо‐ос‐
вітній  галузі  України  можливі  за  умови  вивчення 
історії художньої освіти різних  її регіонів, зокрема 
Галичини.  Тут  з  давніх  часів  започаткували  само‐
бутні  види  народного  мистецтва,  традиції  худож‐
нього,  художньо‐промислового  і  ремісничого  на‐
вчання молоді, родинного мистецького виховання, 
підготовку художників‐педагогів.  

Аналіз  публікацій  та  досліджень.  На  початку 
ХХ  ст.  проблемам розвитку  художньої  освіти в  Га‐
личині  присвячували  окремі  дослідження  Д.  Гор‐
няткевич, В. Крицінський, Т. Мерунович, В. Січинсь‐
кий  та  ін.  Внесок  у  розвиток  теорії  художнього  на‐
вчання та виховання, методики викладання художніх 
предметів зробили галицькі педагоги М. Коць, О. Куль‐
чицька, О. Рожанківська та ін. Художньому навчан‐
ню в дошкільному віці присвятила праці С. Русова, 
ідеї  якої  знайшли відображення в педагогічній ді‐
яльності галицьких митців [8]. 

Сучасні  дослідження  доводять, що  питання  ху‐
дожньої освіти є цікавими для багатьох науковців. 
Так, у мистецтвознавчому напрямі працювали О. Но‐
га,  Л.  Соколюк,  Р.  Шмагало,  Р.  Яців  та  ін.  Сучасні 
проблеми художньої та дизайнерської освіти в Ук‐
раїні вивчали Є. Антонович, В. Бутенко, І. Небесник, 
С. Ничкало, О. Рудницька, А. Чебикін та  ін. Загаль‐
нонаукове і теоретичне значення мають праці з іс‐
торії  вітчизняної  педагогіки  В.  Галузинського,  М. 
Євтуха,  І. Курляк та ін. Теорії та методиці естетич‐
ного й художньо‐технічного виховання школярів  і 
вчителів присвячено дослідження Д. Джоли, А. Щер‐
бо, С. Мельничука, М. Шепельського та ін. Розвиток 
народного і професійного деревообробництва в Ук‐
раїні  та  Галичині  досліджували М.  Гнатюк, М.  Стан‐
кевич, Ю. Юсипчук та ін. [8]. Окремі дослідження в 
галузі  регіональної  художньої  освіти  в  Україні 
здійснили  О.  Волинська  (Галичина),  Д.  Козубовсь‐
кий та І. Хілько (Буковина), І. Небесник (Закарпат‐
тя), О. Попик (Хмельниччина) та ін.  

Мета. Актуальні проблеми художньої освіти Га‐
личини  не  були  об’єктом  спеціального  педагогіч‐
ного дослідження. Науковці торкалися цієї пробле‐
ми частково, вивчаючи  її в мистецтвознавчому ас‐
пекті.  Залишилися  маловідомими  прізвища  бага‐
тьох митців, педагогічні напрацювання яких спри‐
яли  розвиткові  загальної  і  професійної  художньої 
освіти  дітей  і  молоді  краю.  Відсутність  наукових 
досліджень з цієї проблеми та її актуальність зумо‐
вили вибір теми статті.  

Виклад основного матеріалу. Результати ана‐
лізу  першоджерел  і  літератури,  наукових  дослі‐
джень  учених минулого  та  сучасного  засвідчують, 
що  художня  освіта  Галичини  є  актуальною  з  по‐
гляду  розвитку  багатьох  наук  (педагогіка,  історія 
педагогіки,  мистецтвознавство,  історія  мистецтва, 
архітектура,  історія  архітектури,  дизайн,  історія 
дизайну,  історія,  культурологія  тощо)  та  форму‐
вання національної системи художнього навчання 
дітей і молоді сучасної школи України. 
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Художня освіта  –  сукупність  теоретичних  і  прак‐
тичних  надбань,  світоглядних  позицій  у  галузі  об‐
разотворчого  мистецтва,  які  можуть  бути  викори‐
стані  при  підготовці  художників‐педагогів,  худож‐
ників,  архітекторів,  дизайнерів, митців‐ремісників,  а 
що найголовніше – нового покоління людей, здатних 
реалізувати  свій  творчий  потенціал,  мислити  ори‐
гінально,  нестандартно.  Значний досвід  у  цій  галузі 
було напрацьовано педагогами  і митцями Галичини 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

В  історію  педагогічної  думки  Галичини  кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. увійшов як період формування 
основ національної освіти, час появи нових теоре‐
тичних розробок та ідей українських педагогів, що 
перебували у тісному зв’язку  із східноукраїнською 
і розвивалися під впливом досягнень західноєвро‐
пейської культури. На розвиток художньої освіти в 
Галичині  впливали  погляди  таких  прогресивних 
просвітителів Наддніпрянщини,  серед них Б. Грін‐
ченка, М. Грушевського, М. Драгоманова, П. Куліша, 
С. Русової, К. Ушинського, П. Холодного, Т. Шевчен‐
ка та ін. [7]. 

Процеси становлення і розвитку художньої осві‐
ти  в  Галичині  відбувалися  у  складних  соціально‐
економічних, політичних і культурно‐освітніх умо‐
вах,  супроводжувалися  національно‐культурним 
відродженням краю,  потребою формування  систе‐
ми  національної  художньої  освіти  та  підготовки 
кваліфікованих кадрів для цієї галузі. 

Успіхи українців у розвитку національної освіти 
і культури наприкінці ХІХ ст. стали можливими за‐
вдяки  прогресивним  напрацюванням  художників, 
художників‐педагогів,  які  здобули  вищу  освіту  в 
західноєвропейських  академіях  мистецтв  та  мали 
намір  прилучитися  до  розбудови  системи  націо‐
нальної  художньої  освіти  краю,  образотворчого 
мистецтва в цілому. 

Процеси становлення і розвитку художньої освіти 
краю відбувалися за напрямами: образотворчий і ху‐
дожньо‐промисловий. Образотворчий напрям худож‐
ньої  освіти  Галичини  розвивали  художники  різних 
національностей.  Однак  найбільш  прогресивними 
для розвитку художньої освіти краю були напрацю‐
вання українських митців – випускників західноєвро‐
пейських академій і шкіл мистецтв (М. Бойчук, М. Іва‐
сюк, Т. Копистинський, О. Кульчицька, О. Курилас, А. 
Манастирський, О. Новаківський,  І.  Северин, О. Со‐
рохтей, М.  Сосенко, Я.  Струхманчук,  І.  Труш, К.  Ус‐
тиянович, П. Холодний та ін.). Зазначені митці сво‐
єю  творчістю  пропагували  національні  мотиви, 
формували  художні  течії  та  напрями  (експресіо‐
нізм,  імпресіонізм,  неовізантизм,  реалізм,  симво‐
лізм тощо), мистецькі традиції Галичини, сприяли 
організації  художніх  товариств,  виставок,  засну‐
ванню різних типів художніх та художньо‐промис‐
лових навчальних закладів тощо [7]. 

Організовані  в  Галичині  образотворчі  польські 
(Товариство прихильників образотворчих мистецтв) 
та українські (Товариство для розвою руської шту‐
ки, Товариство прихильників української літерату‐
ри, науки і штуки, Гурток діячів українського мис‐
тецтва,  Асоціація  незалежних  українських  митців 

тощо)  художні  товариства,  об’єднання,  фахові  ко‐
місії  займалися  консолідацією  і  розвитком митців 
краю,  виставковою,  видавничою  та  просвітниць‐
кою діяльністю. 

Розвитку  художньо‐промислового  напряму  ху‐
дожньої  освіти  Галичини  сприяли  організовані  у 
Львові  «Комітет дорадчий»  та  «Крайова комісія  зі 
справ домашнього і рукодільного промислу». Захо‐
дами  цієї  комісії  було  засновано  у  краї  художньо‐
промислові  школи  різного  рівня,  фахові  курси, 
«Крайову  станцію  керамічних  дослідів»  при  Полі‐
технічній школі у Львові тощо. 

Організацією національного промислу і фахової 
освіти в Галичині  займалися товариства:  «Гуцуль‐
ське мистецтво», «Зерно», «Зоря», «Клуб русинок», 
«Міщанське брацтво», «Праця», «Руська реміснича і 
промислова бурса у Львові»,  «Руський керамічний 
гурток»,  Союз  українок,  кооператив  «Труд».  «Ук‐
раїнське народне мистецтво», Українське технічне 
товариство тощо. 

Шляхи розвитку художньої освіти Галичини ви‐
світлювали  сторінки  педагогічних  («Методика  і 
шкільна практика», «Наша школа», «Рідна школа», 
«Учитель»,  «Шлях  виховання  й  навчання»  тощо), 
мистецьких («Артистичний вістник», «Життя і мис‐
тецтво»,  «Карби»,  «Мистецтво»,  «Мистецтво  L’ART», 
«Українське мистецтво» тощо) і технічних («Czaso‐
pismo Techniczne») часописів. 

Художню освіту дітей і молоді краю досліджува‐
ного періоду пропагували новостворені художні та 
етнографічні музеї  («Український народний музей 
ім.  о.  Йосафата  Кобринського»  (Коломия),  «Музей 
українського мистецтва у Львові» та ін.; гімназійні 
та шкільні тощо) [9]. 

Окреслений  період  характеризувався  функціо‐
нуванням у Галичині мистецьких династій Бойків‐
щини,  Гуцульщини,  Поділля,  Яворівщини  (Львів‐
ська обл.). Аналізований матеріал підтверджує, що 
етнопедагогічний  феномен  мистецьких  династій 
Гуцульщини  сприяв  збереженню  та  вдосконален‐
ню  художніх  традицій  краю  в  галузі  народних  ху‐
дожніх  промислів  (деревообробництво,  кераміка, 
килимарство,  ткацтво  тощо).  Зокрема, мистецьки‐
ми  династіями  Гуцульщини  було  створено  за  міс‐
цем  проживання  і  стилевими  ознаками  унікальні 
народні  школи  з  художньої  обробки  деревини.  У 
кінці ХІХ ст. було виокремлено Брустурську, Косів‐
ську,  Річківську  та  Яворівську  народні  школи  з 
художньої  різьби  на  дереві.  Яворівську  школу 
художньої різьби на дереві (Косівщина) започатку‐
вала і розвинула династія Шкрібляків. Засновника‐
ми  Річківської школи  художнього  деревообробни‐
цтва  була мистецька  династія Мегединюків.  Брус‐
турська  школа  своєю  появою  завдячувала  мис‐
тецькій династії Дручківих, а Косівська школа відо‐
ма родиною Девдюків. Виникнення мистецьких ди‐
настій, а через них – шкіл, було зумовлено наявніс‐
тю  виробничої  сировини,  придатної  для  різьби; 
певного  способу  життя  населення,  залученого  до 
цього  ремесла;  необхідністю  фантазувати,  ство‐
рюючи  для  власних  потреб  і  продажу  предмети 
ужиткового мистецтва [6]. 
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Мистецькі  династії  Гуцульщини  вдосконалили 
техніки  випалювання,  інкрустації,  різьби,  токарства 
тощо; підняли на високий рівень художньо‐стильові 
можливості  декорування  виробів.  Окремі  представ‐
ники  мистецьких  династій  (В.  Девдюк,  М.  Мегеди‐
нюк,  В. Шкрібляк)  займалися  педагогічною  діяль‐
ністю, були вчителями художньої обробки дереви‐
ни  та  металу  у  «Крайовому  научному  закладі  для 
різьбярства  та  металевої  орнаментики  (оздоби)» 
(м. Вижниця, що на Буковині) [6]. 

Варто  наголосити,  що  розвиток  художньої  ос‐
віти  Галичини  супроводжувався  певною  законо‐
давчою базою. Так, прогресивним для становлення 
художньої освіти в Галичині був закон про рефор‐
мування освіти Австрії від 14 травня 1869 р., який 
запровадив  обов’язкове  вивчення жіночих  ручних 
робіт  і домашнього господарства в народних шко‐
лах; рисунків, каліграфії, жіночих ручних робіт і ді‐
вочого господарства в міщанській (виділовій) шко‐
лі [8]. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. загаль‐
ну художню освіту дітей і молоді в Галичині здійс‐
нювали школи і гімназії краю. У галицьких чотири‐
класних школах нижчого типу кінця ХІХ ст. худож‐
нє навчання вихованців відносилося до «технічних 
вправ» і здійснювалося на уроках рисунків, частко‐
во  ручних  робіт  і  каліграфії.  Вивчення  рисунків  у 
1–4 класах шкіл нижчого типу відбувалося за допо‐
могою  підручника  й  таблиць  А.  Стефановича.  За 
своїм  змістом  рисунки  мали  технічний  характер, 
нагадували креслення й полягали у вільноручному 
проведенні  ліній,  поділі  відрізків  і  кутів на  части‐
ни, зображенні простих та складних геометричних 
фігур,  виконанні  стилізованих  рослинних  та  гео‐
метричних орнаментів, розет тощо [2]. 

За мету ручних робіт у нижчих школах Галичи‐
ни кінця ХІХ ст. було визнано підготовку молоді до 
подальшого життя. Це передбачало практичний ха‐
рактер  зазначеного  предмета,  диференціацію  на‐
вчальних  завдань  за  статтю  вихованців.  Вважало‐
ся, що  уроки праці  становлять  виховуюче навчан‐
ня,  розвивають  у  дітей  спостереження,  фантазію, 
силу  волі,  формують  самостійність  і  здатність  ви‐
готовити  та  зремонтувати  потрібні  вироби.  Педа‐
гоги краю відстоювали важливість створення в Га‐
личині умов для розвитку жіночої та чоловічої фа‐
хової шкільної освіти [2]. 

На  уроках  каліграфії  («краснописанья»)  в  ниж‐
чих школах Галичини кінця ХІХ ст. учнів знайоми‐
ли з акуратним та естетичним написанням літер  і 
цифр із віденських, польських та руських правопи‐
сів.  Вивчення каліграфії  відбувалося паралельно  з 
читанням  і  писанням  протягом  трьох  років  (1–3 
класи) [2]. 

Встановлено, що до 1897/1898 н. р. у краї рисунки 
були  «обов’язковим»  предметом  для  учнів  нижчої 
гімназії. Вихованці перших‐четвертих класів вивчали 
предмет 4 год. на тиждень. Із 1897/1898 н. р. рисунки 
стали «надобов’язковим» предметом, що передбача‐
ло  добровільне  їх  відвідування.  Було  зменшено 
кількість годин на навчання (2 год. тижнево в пер‐
ших‐четвертих  класах).  Усе  це  негативно  відобра‐

зилося на якості художнього навчання і виховання 
галицької молоді [2]. 

Вагомі зміни у змісті загальної художньої освіти 
дітей і молоді відбулися на початку ХХ ст. у зв’язку 
з  прийняттям  нового  «модерного»  напряму  у  ви‐
вченні рисунків. Вивчення рисунків у зазначеному 
напрямі передбачало оновлення змісту цього пред‐
мета,  врахування  вікових  та  індивідуальних  здіб‐
ностей  учнів,  зображення  національних  мотивів. 
Метою  предмета  стало  формування  естетичного 
смаку, відчуття гармонії, краси та вміння виразити 
національний стиль у мистецтві. 

Зміни  передбачали  також  створення  спеціаль‐
них  рисункових  кабінетів,  обладнаних  усім  необхід‐
ним для малювання з натури, екскурсійні програми. 
Названим  змінам  була  присвячена  робота  М.  Коця 
«Новий  напрям  в  науцї  рисунків».  Учителями  ри‐
сунків  і  ручних  робіт  у  школах  та  гімназіях  були 
випускники Державного  інституту  ручних  робіт  у 
Варшаві  і  Краківської  академії  мистецтв.  У  підго‐
товці  до  занять  учителі  користувалися  такими 
книжками: В. Крицінський «Нові методи навчання 
вільноручного  рисунка  і  декоративного  маляр‐
ства», Й. Константинович «Естетичне виховання в 
школі», М. Коць «Новий напрям в науцї рисунків», 
М. Коць «Основи перспективи», С. Русова «Теорія  і 
практика  дошкільного  виховання»,  Л.  Тедд  «Нові 
напрями мистецького виховання» та ін. [2]. Із 1909 р. 
рисунки і каліграфія стали «обов’язковими» предме‐
тами  в  гімназіях  краю.  Реалізація нового  («модер‐
ного»)  напряму  у  вивченні  рисунків  сприяла фор‐
муванню та розбудові  національної  духовної  і ма‐
теріальної культури, а через них – розвитку світо‐
вої  культури, що було визнано  за мету національ‐
ного  виховання  підростаючого  покоління  на  Пер‐
шому  Українському  Педагогічному  Конгресі  у 
Львові (1935) [2]. 

Становлення  художньо‐промислової  освіти  Га‐
личини розпочалося у другій половині ХІХ ст. Захо‐
дами  Крайової  комісії  із  промислових  справ  було 
відкрито  у  краї  різні  типи  художньо‐промислових 
навчальних закладів в осередках ремесла і торгівлі. 
Професійна  художньо‐промислова  освіта  молоді 
Галичини  була  спрямована  на  підготовку  кваліфі‐
кованих  працівників  для  багатьох  галузей  худож‐
нього виробництва (деревообробництво, кераміка, 
килимарство,  ткацтво  тощо).  Промислова  освіта 
Галичини фінансувалася тільки коштами краю.  

Зародження  етномистецької  освіти  в  Галичині 
було  розпочато  введенням  у  навчальні  плани  та 
програми  художньо‐промислових  і  художніх  шкіл 
вивчення  національного  мистецтва  краю.  Етно‐
мистецька освіта Галичини була складовою части‐
ною художньої освіти дітей і молоді, спрямованою 
на  професійну  підготовку  художників,  митців‐пе‐
дагогів, ремісників і виховання громадян‐патріотів 
за  традиціями  народного  мистецтва  краю.  Етно‐
мистецька  освіта  Галичини розвивалася на  основі 
традицій  творчості  гуцульських  народних  майст‐
рів:  О.  Бахметюка  (1820–1882),  Ю.  Шкрібляка 
(1822–1885), М. Мегединюка  (1842–1912),  В. Шкріб‐
ляка (1856–1928), В. Девдюка (1873–1951) та ін. [3]. 
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Аналіз  навчальних  програм  художньо‐промисло‐
вих шкіл Галичини (Львівська художньо‐промислова 
школа (ц. к. Школа рисунка і моделювання, 1876 (з 
1882 р. – ц. к. Школа художнього промислу м. Льво‐
ва)), Коломийська гончарна школа (1876), Косівсь‐
кий  науковий  крайовий  ткацький  верстат  (1882), 
Станіславська Крайова промислова школа  столяр‐
ства,  сницарства  і  токарства  (1884),  Коломийська 
державна школа деревного промислу (1894)) дово‐
дить,  що  в  цих  закладах  знайомили  молодь  із  за‐
гальнотеоретичними  (релігія,  геометрія,  польська 
та  німецька  мови,  промислові  рахунки,  географія, 
каліграфія),  фаховими  практичними  (моделюван‐
ня,  сницарство,  столярство,  технологія,  токарство 
та  ін.) предметами  і рисунками (елементарні віль‐
норучні, лінійні, геометричні). Найбільше часу від‐
водилося  на  практичні  роботи.  Починали  зі  зна‐
йомства з технологічними особливостями матеріа‐
лу, а закінчували – самостійним виготовленням ху‐
дожнього виробу за складеним ескізом [8]. 

Досліджений матеріал показує, що учнів худож‐
ньо‐промислових шкіл краю поділяли на  «звичай‐
них»  (вивчали  за  планом  теоретичні  й  практичні 
дисципліни)  та  «надзвичайних»  (знайомилися  з 
окремо вибраними предметами). Юнаки, які з доб‐
рими оцінками  закінчили чотири курси навчання, 
отримували «абсолюторіум», що надавав право са‐
мостійно працювати за набутим фахом. Закінчення 
навчання  у  школі  супроводжувалося  виконанням 
виробу, здачею іспитів на челядника, згодом – май‐
стра, видачею свідоцтва з правом самостійного ве‐
дення ремесла [8]. 

Українська реміснича освіта Галичини розвину‐
лася  завдяки  прогресивним  напрацюванням  нау‐
ковців,  педагогів  і  громадськості  краю;  діяльності 
педагогічних  («Просвіта»,  «Рідна  школа»  тощо), 
мистецько‐промислових  та  технічних  товариств  і 
спілок («Гуцульське мистецтво», «Зоря», «Міщансь‐
ке брацтво», «Праця», «Руська реміснича  і промис‐
лова  бурса»,  Союз  українок,  кооператив  «Труд», 
«Українське  народне  мистецтво»,  Українське  тех‐
нічне товариство тощо). На початку ХХ ст. українська 
реміснича освіта складалася з чоловічих  і жіночих 
фахових  та фахово‐доповнюючих шкіл  і  курсів.  За 
рівнем  підготовки  молоді  фахові  ремісничі  на‐
вчальні заклади поділялися на нижчі гімназійні, лі‐
цеальні та вищі; професійні курси. У зазначених за‐
кладах  навчали  загальнотеоретичних  і  фахових 
практичних дисциплін. Особливої уваги надавало‐
ся вивченню рисунків та виконанню робіт у мате‐
ріалі  (в залежності від обраного фаху). Унікальни‐
ми за своїм значенням були так звані «психологічні 
робітні» – «Порадні для вибору знання» товарист‐
ва  «Рідна школа»,  які  допомагали молоді  у  виборі 
майбутньої професії за здібностями. 

Особливим  явищем  у  становленні  професійної 
художньої  освіти  Галичини другої  половини ХІХ  – 
початку ХХ ст. було заснування та діяльність при‐
ватних  художніх шкіл  для  передачі  власного  мис‐
тецького досвіду учням, вивчення рисунка, маляр‐
ства  та  ремесла;  заохочення  молоді  до  подальшої 
художньої освіти за кордоном. Галичина досліджу‐

ваного періоду була представлена великою кількіс‐
тю приватних польських художніх шкіл (О. Августи‐
новича та Ю. Макаревича, М. Гарасимовича, С. Качор‐
Батовського,  Ю.  Коссака,  Я.  Машковського,  К.  Сі‐
хульського,  Л. Шимзера,  М.  Яблонського  тощо)  та 
українських майстерень  (В. Девдюка, Б. Палій‐Неі‐
ла, М. Черешньовського тощо). Характерною рисою 
зазначених  українських  шкіл  було  вивчення  та 
плекання національного мистецтва краю [8]. 

Вищу  художню  освіту  Галичини  формували 
польські (так звана Вільна академія мистецтв, Кра‐
ківська академія мистецтв, Львівська технічна ака‐
демія та ін.) та українські (школа О. Новаківського 
у  Львові,  кафедри  мистецтва  та  історії  мистецтва 
Львівського університету та ін.) навчальні заклади. 
Названі  заклади  запровадили  теоретичне  (лекції) 
та практичне  (робота в матеріалі;  самостійні,  кур‐
сові, дипломні роботи) вивчення художніх предме‐
тів (рисунок, малярство, композиція, анатомія, пер‐
спектива, історія мистецтва, наука про стилі тощо), 
навчальним процесом керували кваліфіковані мит‐
ці‐педагоги. Заняття проводилися у спеціально об‐
ладнаних  кабінетах  і  майстернях;  запровадилися 
звітні виставки, вечори‐диспути, пленерна практи‐
ка,  закордонне  стажування.  Вихованці  вищих  ху‐
дожніх  закладів  Галичини популяризували мисте‐
цькі  знання  серед народу,  ставали учасниками ху‐
дожніх товариств та об’єднань, продовжували справу 
розвитку регіональної художньої освіти [4]. Завдя‐
ки художньо‐педагогічній діяльності  випускників‐
українців зазначених навчальних закладів (М. Бой‐
чук, М. Зорій, Д. Іванцев, О. Кульчицька, О. Новаківсь‐
кий, Ю. Панькевич, Р. Сельський, О. Сорохтей, Я. Стру‐
хманчук, І. Труш та ін.) розпочалися процеси станов‐
лення  і  розвитку  національного  напряму  худож‐
ньої освіти Галичини [1].  

Висновки  і  перспективи  подальших  дослі
джень.  Актуальні  проблеми  художньої  освіти  Га‐
личини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. мають 
практичне значення для сучасної художньої освіти 
України.  Автором  статті  розроблено  для  виклада‐
чів  вищих  навчальних  закладів,  студентів,  магіст‐
рантів, аспірантів, докторантів, слухачів курсів під‐
вищення кваліфікації спецкурс «Художня освіта Га‐
личини»,  видано  методичний  посібник  «Розвиток 
художньої освіти в Галичині» [5] та навчальний по‐
сібник «Художня освіта Галичини» (з грифом МОН 
України)  [8].  Матеріали  дослідження  слугувати‐
муть джерелом для розробки курсів  і  спецкурсів з 
історії педагогіки, художньої освіти, українознавст‐
ва,  образотворчого  мистецтва,  написання  підруч‐
ників, навчальних посібників і навчально‐методич‐
ної літератури для навчальних закладів різних рів‐
нів акредитації. 

Підсумовуючи  вищевикладене,  зазначаємо,  що 
розвиток  художньої  освіти  Галичини  другої  поло‐
вини ХІХ – початку ХХ ст. відбувався в умовах роз‐
будови незалежної держави, за активної участі пат‐
ріотичних  громадян,  товариств,  митців,  художни‐
ків‐педагогів, на основі загальноєвропейських цін‐
ностей та народних традицій краю, шляхом форму‐
вання власної системи національної художньої ос‐
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віти, заснування відповідних навчальних закладів, 
музеїв,  товариств,  написання  програм,  планів,  ме‐
тодики  викладання  тощо,  спрямованих  на форму‐
вання патріотів української держави. 
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Коновець С. В. Застосування арттехнологій в пат
ріотичному вихованні учнівської молоді. У статті роз‐
глядаються питання, пов’язані з патріотичним вихован‐
ням учнівської молоді за допомогою використання в пе‐
дагогічному  процесі  арт‐технологій.  Обґрунтовується  ак‐
туальність  проблем,  які  перед  сучасною  вітчизняною 
системою  освіти  ставить  інтеграція  України  в  європей‐
ський  та  світовий  освітній  простір.  З  огляду  на  це, 
патріотичне виховання учнівської молоді розглядається 
як  поліаспектний  процес  становлення  зростаючої  осо‐
бистості  шляхом  розвитку  та  формування  у  неї  патріо‐
тичної самосвідомості, особистісної свободи, гідності, на‐
ціональної відданості та самоствердження національно‐
культурної ідентичності.  

Ключові  слова:  патріотичне  виховання,  учнівська 
молодь, арт‐технології, колективна творча діяльність. 

 
Коновец  С.  В.  Применение  арттехнологий  в  пат

риотичному  воспитании учащейся молодежи.  В  статье 
рассматриваються  вопросы,  связанные  с  патриотичес‐
ким  воспитанием  учащейся  молодежи  посредством  ис‐
пользования в педагогическом процессе арт‐технологий. 
Обосновывается  актуальность  проблем,  которые  перед 
современной  отечественной  системой  образования  ста‐
вит интеграции Украины в Европейское и мировое обра‐
зовательное  пространство.  В  связи  с  этим,  патрио‐
тическое воспитание учащейся молодежи росматривает‐
ся  как  полиаспектный  процесс  становления  личности 
путем развития и формирования в ней патриотического 
самосознания, личностной свободы, достоинства, нацио‐
нальной преданности и самоутверждения национально‐
культурной идентичности.  

Ключевые  слова:  патриотическое  воспитание,  уча‐
щейся  молодежи,  арт‐технологии,  коллективная  твор‐
ческая деятельность. 
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Konovets S. V. Application of technologies of art  is in 
patriotic education of  students.  The  article  deals  with 
issues related to the patriotic upbringing of a growing indivi‐
dual  through  the  use  in  the  pedagogical  process  of  techno‐
logies of аrt.  

The  urgency  of  problems, which  before  the modern  na‐
tional  education  system  puts  Ukraine's  integration  into  the 
European  and  world  educational  space,  requires  concrete‐
ness  of  purpose,  review  of  tasks,  content,  methods  of  edu‐
cation  of  each  growing  person  on  the  basis  of  citizenship, 
patriotism and spirit of Ukrainians  is substantiated.  In view 
of this, patriotic education is considered as a polyaspect pro‐
cess of becoming a growing person through the development 
and formation of her patriotic consciousness, personal  free‐
dom, dignity,  national devotion and  self‐affirmation of nati‐
onnnal‐cultural identity. 

Also,  necessity  of  solving  the  problem  of  patriotic  edu‐
cation  by means  of  various  artistic means  is  substantiated. 
Moreover, it is proved that an important reserve of activation 
of  patriotic  education  is  the  form  of  collective  and  group 
activities  that  can be quite effective both  in  the educational 
process,  in  educational  extracurricular  and  out‐of‐school 
work, as well as in public associations. Therefore, it is further 
recognized  that  the  implementation  of  not  only  traditional, 
but  also  innovative  technologies  to  the  process  of  patriotic 
education  by  means  of  art  makes  it  more  optimal  and 
effective.  Teachers  who  carry  out  patriotic  education  of 
pupils young people with artistic means are invited to use in 
their practice not only materials supplied in various Internet 
resources  but  also  a  series  of  reproductions  printed  in 
various  periodicals,  annual  scientific‐theoretical,  encyclope‐
dic  and methodological  literature  of  psychological‐  pedago‐
gical,  art  criticism and  folklore‐ethnographic  orientation,  as 
well as ‐ as well as ‐ to actively implement the process of pat‐
riotic education of student youth directly in the conditions of 
art museums, galleries, exhibitions, art workshops, etc. 

Possibilities of such modern pedagogical technologies as 
"CCW"  (collective  creative  works)  and  acquaintance,  per‐
ception and evaluation of works of Ukrainian artists during 
the patriotic upbringing of pupils' youth are presented. The‐
refore, the application of the integration of different types of 
arts (literature, music, choreography, theater, design, etc.) is 
further substantiated, which greatly increases their patriotic 
and educational  influence, since such a thematic orientation 
is  based  on  the  reflection  of  various  relevant,  in  particular, 
patriotic  problems  that  may  be  interesting  for  creative 
incarnation by each growing personality. 

The methodological  support  of  this  process  is  proposed 
for  its  introduction  into  the pedagogical  practice  of  various 
educational  institutions and public associations, and  in par‐
ticular  the  introduction  into  the  educational  process  the 
methods of the «CCW» on the topic «Ukrainian house». 

Key words:  patriotic  education,  student’s  young people, 
technologies of art, collective creative activity.  

  
Постановка  проблеми.  Застосування  арт‐тех‐

нологічних  засобів  для  патріотичного  виховання 
учнівської молоді у громадських об’єднаннях у су‐
часних  умовах  вбачається  особливо  актуальним, 
оскільки наше сьогодення підтверджує положення 
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про  важливість  виховного  впливу  мистецтва  на 
зростаючу  особистість.  Адже  загально  відомо,  що 
мистецтво  впливає  на  особистість,  певною  мірою 
виховуючи й удосконалюючи  її,  а особистість зна‐
ходить у мистецтві задоволення широкого діапазо‐
ну важливих для неї потреб і цінностей та підтри‐
мує  певну  емоційну  стійкість. Нині  виховна функ‐
ція  арт‐технологій  важлива  перш  за  все  тому,  що 
активізує  особистісні  можливості  кожної  людини 
завдяки  інтеграції  психолого‐педагогічного  впли‐
ву на неї саме таких засобів. У такому сенсі арт‐тех‐
нології можуть успішно застосовуватися не лише в 
якості  інструмента для колективної  інтерактивної 
«арт‐педагогіки» але і як мотиваційний фактор для 
самореалізації та самоствердження кожної окремої 
особистості у будь‐якій діяльності.  

Відтак,  цілком  послідовним  і  ефективним  кро‐
ком у вдосконаленні виховного процесу є реаліза‐
ція продуктивних ідей «емоційного балансу мисте‐
цтва» арт‐технологічними засобами, коли за допо‐
могою  таких  розповсюджених  по  всьому  світу  су‐
часних  мистецько‐педагогічних  напрямів,  як  арт‐
терапія та арт‐педагогіка може успішно здійснюва‐
тися  національно‐патріотичне  виховання  учнів‐
ської молоді у громадських об’єднаннях. 

Актуальні  проблеми  виховання  особистості  за 
допомогою мистецтва  було  ґрунтовно  досліджено 
відомим  естетиком  і  мистецтвознавцем  Г.  Рідом, 
який у середині минулого століття розробив оригі‐
нальну  педагогічну  концепцію  «Виховання  через 
мистецтво» («Education through Art»), що базувала‐
ся, передусім, на послідовній теорії Платона – «Ми‐
стецтво  має  бути  основою  виховання».  Дослідник 
називав  «виховання  через  мистецтво»  панацеєю 
для  сучасного  суспільства  та  рекомендував  вико‐
ристовувати його як універсальні ліки, котрі спри‐
ятимуть  цілісному  гармонійному  розвитку  не  ли‐
ше окремій особистості, але й суспільству в цілому.  

Мета статті полягає у розгляді й обгрунтуванні 
актуальності  проблем,  пов’язаних  з  використан‐
ням у процесі патріотичного виховання учнівської 
молоді арт‐технологічних засобів. 

Виклад  основного матеріалу. З метою  визна‐
чення  оптимального  балансу  використовуваних  у 
виховній  практиці  арт‐технологій,  передусім  як 
творчо  спрямованих  педагогічних  технологій,  до‐
цільно  розглядати  їх  дієвість  та  ефективність  не 
лише у різних навчально‐виховних закладах, але і в 
громадських об’єднаннях.  

Арт‐технологічні  засоби  у  вирішенні  проблем 
національно‐патріотичного  виховання  учнівської 
молоді  можуть  бути  максимально  ефективними, 
якщо  активніше  впроваджувати  до  зазначеного 
процесу ще й такі методи, як: евристичні,  інтерак‐
тивні,  особистісно‐орієнтовані,  колективні,  твор‐
чо‐стимулюючі,  емоційно‐регулюючі, проблемно‐
моделюючі,  поліекранні,  електронно‐інформатив‐
ні,  мультимедійні,  методи  проектів,  парадоксаль‐
них ситуацій та інші.  

Також важливо згадати, що вже тривалий час в 
арт‐технологіях  вдало  асимілюються  такі  новітні 
творчо‐виражальні  засоби,  як:  кіно,  відео,  телеба‐

чення,  голографія,  комп’ютерна  графіка,  художня 
фотографія  та  все  активніше  застосовуються:  ас‐
самбляж,  хеппенінг,  перформанс,  інтерактивні  ін‐
сталяції (кібер‐арт), ленд‐арт, стріт‐арт, флора‐арт, 
робота  з  різноманітними  природними  матеріала‐
ми,  зокрема,  зі  склом,  камінням,  піском,  пластилі‐
ном або глиною.  

Можна  реально  засвідчити,  що  саме  в  умовах 
громадських об’єднань можуть здійснюватися такі 
цікаві масові заходи як: тематичні мистецькі олім‐
піади, пересувні арт‐виставки, пошукові художньо‐
етнографічні  експедиції,  інтегровані  (з  різних  ви‐
дів мистецтва) конкурси,  свята й фестивалі  («Свя‐
то Європейської культури», «Місто майстрів Украї‐
ни», «Моє рідне село», «Свято Матері», «Українське 
весілля», «Українські народні рукомесники» тощо). 
Окрім того,  значний виховний вплив мають тема‐
тичні  добірки  пропонованих  зацікавленим  гляда‐
чам для ознайомлення, сприймання та оцінювання 
вітчизняних художніх творів, серед яких: «Народні 
звичаї  та  обряди  в  українському  образотворчому 
мистецтві»; «Образи рідної землі у творах українсь‐
ких майстрів  пензля»;  «Діти  в  творах  українських 
художників»,  «Шедеври  українського  образотвор‐
чого  мистецтва  в  художніх  музеях  та  галереях», 
«Традиційне  українське  вбрання»,  «Специфіка  ук‐
раїнського  іконопису»,  «Українська  народна  архі‐
тектура», «Образи героїв – захисників рідної землі 
у  скульптурі,  графіці,  малярстві»,  «Соняшник  як 
символ України». 

Таким  чином,  для  застосування  в  патріотич‐
ному  вихованні  учнівської  молоді  однією  з  най‐
більш ефективних є арт‐технологія, в якій викори‐
стовуються широко відомі у педагогічній практиці 
методи КТС (колективної творчої справи). 

 
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
арттехнології з використанням методів КТС  
за темою «УКРАЇНСЬКА ХАТА»  
Методичний коментар  
Загальновідомо, що колективні форми і методи 

творчої  діяльності  можуть  бути  досить  результа‐
тивними не лише в освітньому процесі, але й у по‐
зашкільній  роботі  громадських  об’єднань.  Адже  у 
процесі спільної взаємодії не лише одного, а навіть 
декількох  учнівських  гуртів  (або  громадських  об’‐
єднань)  може  здійснюватися  справжня  співтвор‐
чість, яка дарує радість та емоційно‐естетичне за‐
доволення як колективу в цілому, так  і його окре‐
мим представникам зокрема. 

Проведення  КТС  (творчої  колективної  справи) 
має  свою  плідну  історію  щодо  діяльності  різних 
навчально‐виховних  закладів  з  досвідом  організа‐
ції  та  здійснення  колективних  творчих  заходів  за 
окресленою методикою для залучення до них учас‐
ників  будь‐якого  віку,  в  тому  числі  й  учнівської 
молоді.  

Проте, варто підкреслити, що маючи багато схо‐
жих естетико‐виховних факторів впливу на зроста‐
ючу особистість, такі заходи все ж мають певні від‐
мінності від КТС (колективних творчих справ), ос‐
кільки  їх основним та найважливішим принципом є 
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масова колективна творчість учнівської молоді. Саме 
за такої умови КТС можуть стати вагомим фактором, 
що ефективно впливає на патріотичне виховання та 
стимулює  творчу  активність  як  кожного  задіяного 
учасника, так і будь‐якого колективу загалом.  

Традиційно КТС має  бути  відкритим  виховним 
заходом,  в якому беруть участь не лише його без‐
посередні  учасники,  але  й  усі  зацікавлені  особи 
(глядачі, вихователі, батьки, запрошені митці та ін‐
ші). Зазвичай їх тематична спрямованість базуєть‐
ся на відзеркаленні різних актуальних проблем, які 
можуть бути цікавими об’єктами  саме для патріо‐
тичного  виховання  шляхом  творчого  втілення 
його  основних  завдань  (наприклад:  «Моя  країна  – 
Україна», «Українська хата», «Неначе писанка – се‐
ло»,  «Моє  улюблене  місто»,  «Хліб  усьому  голова», 
«Школа ХХІ сторіччя» тощо). 

Доречним  та  цілком  відповідним  сучасним  ви‐
могам є застосування в організації процесу патріо‐
тичного  виховання  учнівської  молоді  інтеграції 
різних видів мистецтв (образотворчого мистецтва, 
музики, літератури, хореографії, театру, дизайну та 
інших), що  значно підвищить  їх  емоційно‐мотива‐
ційну та творчо‐активізуючу роль.  

Мета: в ході зезначеного процесу сформувати в 
учнівської  молоді  необхідні  знання  та  уявлення 
про родинну хату, але не лише як про місце прожи‐
вання українців, але й як про особисте та культурне 
середовище  з  національними,  релігійними,  сімей‐
ними  та  іншими  цінностями  в  якому  відбувається 
патріотичне становлення зростаючої особистості.  

 Організація підготовки та проведення 
Методика організації та проведення передбачає 

дотримання певної послідовності, характерної для 
будь‐якого творчого процесу (в педагогічній прак‐
тиці  вона  відповідає  відомій  освітній  технології  – 
колективній творчій діяльності або так званих КТС 
– колективних творчих справ). 

На  першому  етапі  (постановка  завдання)  у 
формі привабливого оголошення членів громадсь‐
кого об’єднання заздалегідь сповіщають про день, 
час,  тематику  та  умови  проведення  колективної 
творчої справи (КТС). 

До  оголошення  доцільно  додавати  й  іншу  ін‐
формацію (наприклад: список рекомендованої ми‐
стецтвознавчої та народознавчої літератури; пере‐
лік пропонованих для попереднього ознайомлення 
мистецьких творів, у тому числі: творів малярства, 
графіки,  декоративно‐ужиткового  мистецтва,  пі‐
сень,  віршів,  прислів’їв  та  ін.)  з  теми  майбутньої 
КТС. Все це допоможе учасникам колективної твор‐
чої  справи згодом не лише цікаво й творчо змага‐
тися між  собою,  але  і  продуктивно  збагатити  свій 
естетичний та пізнавальний досвід. 

На  другому  етапі  (підготовка  до  розв’язання 
завдання)  у певному  громадському  об’єднанні  по‐
передньо  обираються  члени  майбутніх  команд‐
учасниць (кількість – від 5 до 10 осіб) та їхні капі‐
тани.  На  цьому  ж  етапі  колективно  створюються 
емблеми, девізи команд, розподіляються  інші «ро‐
лі», плануються різні організаційні, художньо‐творчі 
та матеріально‐технічні моменти підготовки. 

Природно,  що  результативність  такого  вихов‐
ного  заходу  залежить  від  попередньої  підготовки 
плану  або  сценарію  його  проведення  з  дотриман‐
ням всіх необхідних у таких випадках організацій‐
них аспектів відповідного оформлення та оснащен‐
ня приміщення, дотримання певного порядку тощо. 

Важливо зазначити, що за структурою ця колек‐
тивна творча справа складається з декількох окре‐
мих  конкурсів  (наприклад,  на  наявність  емблеми 
команди, її девіз та згуртованість; роль лідера – ка‐
пітана  команди;  оптимальне  використання  робо‐
чого  часу;  оригінальність  творчого  задуму;  відпо‐
відність  колективної  роботи  запропонованій  темі 
та художньо‐естетична якість виконання творчого 
завдання; залучення інших видів мистецтва тощо). 

 Форми колективної творчої справи можуть бу‐
ти різноманітними: створення панно, плакатів, ве‐
ликих  колажів,  макетів,  малюнків,  проектів  та  ін. 
Художньо‐виражальні засоби – за довільним вибо‐
ром  учасників  (графічні,  малярські,  декоративні, 
пластичні, дизайнерські тощо). 

Зокрема, на КТС за темою: «Українська хата» ко‐
манди учасників можуть обрати один із запропоно‐
ваних  варіантів  відображення  української  хати: 
«Інтер’єр  української  хати»,  «Екстер’єр  української 
хати», «Українська хата у сільському пейзажі» та інш. 

Часовий діапазон подібної колективної творчої 
справи має  бути  оптимальним  і  повністю  відпові‐
дати віковим особливостям учасників (наприклад, 
від двох до трьох академічних годин). До організа‐
ційних складових входить і запрошення до участі в 
роботі  журі  вихователів,  вчителів,  членів  органів 
самоврядування,  гуртківців  та  старших  фахівців, 
які колись брали участь в аналогічних заходах. Під 
час проведення КТС члени журі мають спостеріга‐
ти за перебігом творчого процесу, фіксуючи та оці‐
нюючи  його  окремі  ланки  (за  десятибальною  або 
іншою системою). 

На третьому етапі  (формування задуму) відбу‐
вається  урочистий  вихід  команд  –  учасниць,  пре‐
зентація  їхніх  емблем, девізів  і  детальне ознайом‐
лення  присутніх  з  темою,  метою,  завданнями  та 
організаційними умовами такої колективної твор‐
чої справи, про що доповідає голова або один з чле‐
нів журі. А далі командами здійснюється колектив‐
не обговорення задуму, основних кроків у його вті‐
ленні, вибір виражальних засобів та розподіл «ро‐
лей» для членів команди. 

При формуванні задуму корисно взяти до уваги 
такі  змістові  положення,  як:  розгляд  української 
хати – як втілення естетичних й  етичних  ідеалів  і 
цінностей  та  острівець  родинної  любові;  хата  як 
джерело  знань про  історію та традиції  українського 
народу; українська хата – як об’єкт для художнього 
відтворення у мистецтві. 

На наступному, четвертому етапі (втілення за‐
думу) командам пропонується організовано  зібра‐
тись  на  окремому  робочому  місці  (актовий  або 
спортивний зал, світлиця тощо) для виконання ко‐
лективної роботи. 

Успіх у втіленні задуму значною мірою залежа‐
тиме від: 
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а)  організаторських  здібностей  лідера  учнів‐
ського гурту – його капітана; 

б)  згуртованості,  комунікабельності,  співдружно‐
сті,  етичності  та  рівня  художньо‐творчої  та  особис‐
тісно‐мотиваційної підготовленості членів команди; 

в) вдалого формування задуму, визначення по‐
слідовності  та  виражальних  засобів  для  його  вті‐
лення; 

г)  організованості,  вправності  та  емоційної  на‐
лаштованості  команди на  досягнення  успіху  в  цій 
діяльності. 

Створенню на даному етапі проведення КТС по‐
зитивно‐піднесеного настрою може допомогти не‐
голосне звучання добре відомих мелодійних пісень 
про українську хату (наприклад, «Смерекова хата», 
«Хата моя, біла хата», «Прилетіла ластівка» тощо). 

Після  закінчення  відведеного  для  виконання 
цього завдання часу, на останньому, п’ятому етапі 
(перевірка  результатів  та  доопрацювання)  члени 
журі  підводять  підсумки  здійсненої  колективної 
творчої  справи,  як  за  даними  окремих  конкурсів, 
так і за загальними результатами. 

Додатково  заохочуються  команди,  які  викори‐
стовували  в  ході  виконання  та  репрезентування 
своєї колективної творчої роботи т.зв. перформан‐
су із залученням інших видів мистецтв (поезію, му‐
зику, театралізацію, а також фольклор або інші). 

У фінальній частині КТС її учасники можуть здійс‐
нити «Коло пошани» або «Виставку пошани», демон‐
струючи свої творчі досягнення всім присутнім. 

Завершується  виконання  колективної  творчої 
справи урочисто, з музикою, поздоровленнями, оп‐
лесками, врученням грамот, подарунків, квітів. Од‐
разу після закінчення КТС усі створені в  її процесі 
колективні  художні  роботи  вивішуються  (чи  роз‐
кладаються)  для  масового  споглядання  на  місцях 
постійних або періодичних мистецьких виставок. 

Як  підтверджує  практика,  саме  в  такому  кон‐
тексті колективна творча справа стає насправді су‐
то  виховною подією,  стимулюючи не  лише  творчі 
потреби, спроможності та прагнення до прекрасно‐
го в учасників КТС, членів громадського об’єднан‐
ня,  але  і  загалом  сприяє  виконанню  всіма  без  ви‐
нятку основних завдань патріотичного виховання. 

 
Словник використовуваних термінів і понять:  
КТС – колективна творча справа. 
ХАТА (укр.) – житлова споруда, що відноситься 

до народної архітектури. 
ПІЧ (укр.) – димозабірний пристрій. 
ПОКУТЬ (укр.) – парадний кут у хаті. 
СТРІХА (укр.) – дах із соломи. 
ЕТНОДИЗАЙН  –  етнічні  ознаки  в  оформленні 

певного середовища чи споруди. 
ЕКСТЕР’ЄР (фр.) – зовнішній вигляд архітектур‐

ної споруди. 
ІНТЕР’ЄР  (фр.)  –  внутрішня  частина  споруди, 

приміщення. 
ПЕРФОРМАНС (фр.) – вид творчості, що об’єднує 

можливості  образотворчого  мистецтва  з  театралі‐
зованими засобами (декламування віршів, спів та ін.). 

 
Унаочнення для проведення КТС: 
І. ВІЗУАЛЬНО‐ІЛЮСТРАТИВНИЙ БЛОК: 
а) Твори образотворчого мистецтва: Т.Шевчен‐

ко. «Вдовина хата на Україні»; В.Орловський. «Хати 
в  літній  день»;  М.Ткаченко.  «Весна»;  П.Левченко 
«Біла  хата.  Путивль»;  Я.Станіславський.  «Хати  над 
Дніпром»; Г.Світлицький. «Хати в місячну ніч»; М.Бу‐
рачек. «Хата опівдні». 

б)  Художні  фотографії  та  аматорські  роботи  із 
зображенням українських хат. 

 
ІІ. ВЕРБАЛЬНО‐МУЗИЧНИЙ БЛОК: 
а) Народні прислів’я про хату: «В хаті як у віноч‐

ку»; «Своя хата й своя воля»; «Невелика річ – є у ха‐
ті  піч»;  «Красна  хата  кутами,  а  людина  ділами»; 
«Що хата має – тим і приймає»; «У своїй хаті й тріс‐
ка помагає»; «Купуй сукню шиту, а хату криту». 

б) Фрагменти із посібника Л.А.Гавриленко з укра
їнського  народознавства  «Джерело»:  «Українська 
хата  –  це  колиска  нашого  народу,  де  творилася 
його журавлина доля, де кохалися, народжували ді‐
тей,  вмирали,  щоб  поступитись  місцем  прийдеш‐
нім  поколінням. … Українська  хата  уявляється  ве‐
личезною, де долівка – земля, стіни – гори і ліси, а 
стеля  –  небо  з  зірками.  Своє  походження  народне 
житло  веде  від  трьох  первісних  коренів:  степової 
землянки чи напівземлянки, печер або напівпечер, 
наддніпрянських гір та поліського чи карпатського 
куреня, а потім зрубу. Деревина, солома і глина ста‐
ли основними будівельними матеріалами. Глина – 
біла, жовта і червона – дала змогу зробити архітек‐
туру  хати  багатобарвною.  Білі  стіни,  коричнево‐
червона призьба, золота або сірувата стріха внесли 
в колористику села України свою надію, стриману 
гаму, яка доповнювала кольори землі і буйної зеле‐
ні. «Хата – мов писанка» (розписували стіни). Біла, 
сяюча,  ласкава,  вона  і  в  негоду  зберігала  на  своїх 
стінах  відблиск  сонця. … Образ  народної  оселі  по‐
в’язується в нашій пам’яті з дитинства найвидатні‐
ших  діячів  української  культури:  Г.С.  Сковороди, 
І.П.  Котляревського,  Т.Г.Шевченка,  І.Я.Франка,  О.П. 
Довженка.  Cаме  хата  була  колискою  українських 
геніїв». 

в) Вірш В.Симоненка: 
Ти стоїш, не багата й не пишна, 
Виглядаючи з саду в луг. 
Рясний цвіт обтрусили вишні 
На солом’яний твій капелюх… 
Ти була мені наче мати, 
Ти служила мені як могла, ‐  
Кожна кроквочка, кожна лата 
Не жаліла для нас тепла. 
г) Українська коломийка «Наша хата»  
(в обробці Ф.Колесси): 
Під горбочком над рікою 
в нашім милім краю, 
Там село моє рідненьке 
Думкою вітаю. 
Під горбочком у садочку, 
Там моя хатина, 
А в хатині тато, мама, 
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Вся моя родина. 
Моя хатка, моя рідна, 
Чом така ти мила? 
Бо мені там, молодому 
Щастя – доля цвіла. 
д) Фрагмент пісні «Хата моя, біла хата»  
(муз. А. Пашкевича, сл. Д. Луценка): 
Хата моя, біла моя, 
рідна моя сторона. 
Пахне любисток і м’ята, 
Мальви цвітуть край вікна. 
Хата моя, біла хата, 
Казка тепла й доброти, 
Стежка від тебе хрещата 
В’ється в далекі світи… 
є) Фрагмент пісні «Смерекова хата»  
(муз. П.Дворського, сл. М.Бакая): 
Наснились мальви, рута, м’ята 
І скрип криничний журавля, 
І смерекова отча хата, 
Яку давно покинув я. 
Наснився сад в веснянім цвіті, 
Струнка смерічка край воріт 
І найрідніша в цілім світі 
Матуся сива на дворі… 
 
Висновки.  Таким  чином,  підсумовуючи  зазначене, 

вбачається  доцільним  підкреслити, що  у  нинішніх  умо‐
вах  наявною  є  потреба  у  здійсненні  цілеспрямованого, 
системного  та  послідовного  процесу  патріотичного 
виховання учнівської молоді не лише у закладах освіти, 
але  і  у  різних  громадських  об’єднаннях  із  широким 
застосуванням арт‐технологічних засобів й у тому числі 
– КТС (колективних творчих справ). 
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Сагач Г. М. Духовноморальні виміри культури, твор

чості, краси. Стаття присвячена актуальному питанню – 
аналізові духовно‐моральних вимірів культури, творчос‐
ті, краси на засадах філософії кордоцентризму Г. С. Ско‐
вороди  та  інших  видатних  філософів  в  умовах  кризи 
віри, моралі, естетичних вимірів буття. Вищі духовні цін‐
ності  у  філософії  системної  єдності  аналізуються  на 
онтологічних,  гносеологічних,  праксіологічних  засадах 
крізь призму християнської етики, з опорою на архетипи 
української  культури  –  антропоцентризм,  кордоцент‐
ризм,  софійність.  Краса  розглядається  як  всезагальний 
предикат  Універсуму  Єдиного,  бо  історично  вона  по‐
в’язана з античним розумінням світу як художнього тво‐
ру, пов’язаного із Благом та Істиною.  

Ключові  слова:  духовність,  кордоцентризм,  христи‐
янська етика, істина, добро, краса. 

 
Сагач Г. М. Духовнонравственные основы культу

ры, творчества, красоты. Статья посвящена актуально‐
му вопросу – анализу духовно‐нравственных основ куль‐
туры,  творчества,  красоты  на  принципах  философии 
кордоцентризма  Г.  С.  Сковороды и  других  выдающихся 
философов в условиях кризиса веры, нравственности, эс‐
тетических измерений бытия. Высшие духовные ценнос‐
ти в философии системного единства анализируются на 
онтологических,  гносеологических,  праксиологических 
основах через призму христианской этики с опорой на ар‐
хетипы  украинской  культуры  –  антропоцентризм,  кордо‐
центризм, софийность. Красота рассматривается как всеоб‐
щий предикат Универсума Единого, т.к. исторически она 
связана с античным пониманием мира как художествен‐
ного произведения, связанного с Благом и Истиной. 
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Sahach H. M. Spirituallymoral bases of culture, work, 

beauty. The article is devoted to the topical issue – the ana‐
lysis of the spiritual and moral dimensions of culture, creati‐
vity, beauty on the principles of the philosophy of cordocent‐
rism of G. S. Skorovoda and other eminent philosophers in a 
crisis  of  faith,  morality,  aesthetic  dimensions  of  being.  The 
highest  spiritual  values  in  the  philosophy  of  systemic  unity 
are analyzed on the ontological, epistemological, praxeologi‐
cal  foundations  through  the prism of Christian ethics based 
on  the archetypes of Ukrainian  culture – anthropocentrism, 
cordocentrism, sophianism Beauty  is  considered as  the uni‐
versal predicate of the Universe of the One, since historically, 
it  is associated with the ancient understanding of  the world 
as a work of art associated with the Good and the Truth. 
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Постановка  проблеми.  Істина,  добро,  краса  – 
вищі духовні цінності, які у філософії системної єд‐
ності  базуються  на  онтологічних,  гносеологічних, 
праксіологічних  засадах.  Виділяються  три  форми 
оцінювання  парними  категоріями:  етичний,  гно‐
сеологічний,  естетичніший,  як  істина  –  неправда, 
добро – зло, прекрасне – потворне. Істина включає 
в себе морально‐етичний, художньо‐естетичний мо‐
менти, бо є духовною істиною. 

Людина  має  різні  форми  духу  через  пізнання, 
волевиявлення,  почуття,  як  всезагальні  форми 
практичного світосприйняття. Отже, «...єдність ка‐
тегорій  добро,  істина,  краса  базується  на  єдності 
вольового,  пізнавального  і  чуттєвого  світосприй‐
няття,  що  є  всезагальними  формами  практики» 
[25].  Їхній розрив, антагонізм породжує  ірраціона‐
лізм, аморалізм, антиестетизм, які свідчать про вій‐
ну цінностей у сучасному світі у різних сферах жит‐
тя: економіці, політиці, культурі, освіті, науці, мис‐
тецтві. Вчителю, вихователю необхідно розвивати 
свій  професіоналізм,  вивищувати  духовні  цінності 
з метою адекватного пізнання цінностей реально‐
го й непередбачуваного життя, удосконалення дій‐
сності на основі ціннісно‐виховного значення ідеа‐
лу, прагнути гармонізувати реальність: пройти ха‐
ос,  перетворивши  в  космос  людське  буття.  Вчи‐
тель‐мислитель  гармонізує  світовідчуття  у  певну 
універсальну форму на рівні «категоріального мис‐
лення» [25]. 

У  Ліни  Костенко  є  афоризм:  «Усі  усіх  не  люб‐
лять. Це біда», що свідчить про необхідність гармо‐
нізації  внутрішньо  суперечливої  гетерогенності 
людських  цінностей.  Триєдність  цих  категорій 
створює інтегруючу гомогенність, примирюючу ос‐
нову для багатоманітності точок зору, плюралізму 
думок, різних форм життя. У сучасному світі актуа‐
лізується  проблема  раціоналізації,  універсалізації 
та  гармонізації  світоглядів,  як ціннісно‐смислових 
засад культури [28]. 

Мета. Проаналізувати духовно‐моральні виміри 
культури,  творчості,  краси  на  засадах  філософії 
серця  Г.  С.  Сковороди,  здобутків  видатних філосо‐
фів крізь призму християнської етики.  

Виклад  основного  матеріалу.  Одухотворена 
краса у нашому дослідженні становить ціннісне яд‐
ро  триєдиної  системи,  де  прекрасне  протиставля‐
ється потворному, добро протиставляється злу,  іс‐
тина протиставляється неправді.  

Як розвивалася тріада істини, добра, краси? Су‐
часна наука простежує спадковість ціннісного зміс‐
ту цих категорій поетапно: «Розвиток слабо дифе‐
ренційованої  цілісності  категорій  добра,  істини, 
краси (антична філософія) до посилюваного їх роз‐
різнення,  яке  доходить  до  повної  автономності 
етичної, пізнавальної та естетичної діяльності (фі‐
лософія Канта),  а  потім  і  до  їх  прямої  ворожнечі  і 
боротьби за абсолютну першість у духовному світі 
(філософія Шопенгауера і Ніцше). Цей період анта‐
гонізму в царині вищих духовних цінностей зміню‐
ється  потім  пошуком  єдності  добра,  істини,  краси 
спочатку  у  сфері  ідеального  (трансцендентного) 
буття (неокантіанство), потім у сфері  індивідуаль‐

ного духовного буття  (екзистенціалізм та  інтуїти‐
візм)  і,  нарешті,  завершується  усвідомленням  все‐
єдності істини, добра, краси (філософія В. Соловйова). 
Ця  всеєдність  існує  як  потенційна  можливість,  яка 
має бути втілена в реальній людській історії» [25]. 

Цей синтез вищих духовних цінностей покладе‐
но  в  основу  дидактичної  філософії  гуманізму,  бо 
має  справу  не  просто  з  ідеалом  світу,  а  з  ідеалом 
людини у світі. Це – основа гуманістичної духовно‐
сті, яка визначається як ідеальна форма буття сут‐
нісних сил людини, в якій інтегровані пізнавальна, 
волюнтативна, емотивна складові практичного сві‐
тобачення [25]. 

Духовний  і  креативний  учитель  виховує  ціліс‐
ний дух особистості через ідеал, в якому є перспек‐
тива гармонійного розвитку інтелектуальних, ети‐
ко‐естетичних здібностей на основі християнської 
етики,  як  ідеалу  християнської  педагогіки.  Моно‐
ціннісний підхід у вихованні є неефективним і не‐
перспективним,  бо  за  відсутності  духовної  триєд‐
ності  виховання  може  перетворитися  у  монстра, 
моральну  тиранію,  яка  пригнічує  особистість,  ро‐
бить її рабом абстрактної істини, абстрактного все‐
загального добра, абстрактної чистої краси. Не вся‐
ка духовність веде до гуманізму, а лише та, яка за‐
сновується  на  гармонії  істини,  добра,  краси,  оду‐
хотворених вірою, надією, любов’ю. 

Різні народи у різні епохи своєрідно відповідали 
на  питання:  що  таке  краса?  Назвемо  лише  най‐
більш типові: від утилітарного підходу корисності 
(шумери та інші), через чисельні концепції, які ви‐
значають  красу  як  творення  життя,  як  джерело 
його благ (Давній Єгипет), як вселенську гармонію, 
красу  світобудови  (Давня  Греція),  як  «гармонію  і 
число»  (Піфагор),  як  «динамічний,  рухомий  етап 
вогню – краси» (Геракліт), як «гармонійну єдність 
вогню, повітря, води й землі, об'єднаних любов'ю» 
(Емпедокл),  як  «міру  насолоди»  (Демокріт),  як  ес‐
тетично‐духовну  ідею додільного, корисного, при‐
ємного блага (Платон), як розмір,  співмірність, мі‐
ру,  порядок  (Арістотель),  як  Божественний  дар 
(Фома  Аквінськнй,  Тертуліан,  Франциск  Ассизь‐
кий), як «витонченість», «красу суспільного життя» 
(Буало),  як  «органічну  властивість  природи»  (Воль‐
тер, Дідро), як «об'єкт незацікавленого ставлення» 
(Кант), «Абсолютну ідею» (Гегель), «прекрасне – це 
життя» (М. Г. Чернишевський) тощо, до розуміння 
краси, прекрасного, джерелом яких виступає душа 
людини (Т. Ліппас, Ш. Лало, Е. Мейман) та ін. 

Християни  знають, що  Господь  створив  світ  за 
законами  краси.  Філософ  С.  Б.  Кримський  ствер‐
джує: «Об'єднує пошуки сповідників різних ідеалів 
одне  –  краса»  [16].  Розглянемо  основні  концепту‐
альні  положення  про  мистецтво,  культуру  і  красу 
найвидатніших представників філософської думки 
минулого і сучасності. 

Мистецтво  –  це  специфічний  різновид  цілісної 
системи, як форми суспільної свідомості, спрямова‐
ної на відображення реальної дійсності в художніх 
образах. З моменту зародження мистецтво є різно‐
видом  творчої  діяльності  –  створення  продукту 
утилітарного призначення з ознаками краси: міри, 
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гармонії, балансу, пропорції тощо. Сучасні науковці 
ґрунтовно  аналізують  історію  становлення  ми‐
стецтва  від  найдавніших  часів  до  наших  днів:  пер‐
вісне,  коли  синкретичне мистецтво розвивалося ра‐
зом з людиною та суспільством у різних жанрах – му‐
зика,  танець,  образотворче  мистецтво,  поезія  та  лі‐
тература, архітектура [21]. Мистецтво – потужний за‐
сіб дії на емоції та почуття людини, на  її серце, бо 
забезпечує комфорт та психологічну рівновагу, да‐
рує задоволення й натхнення духовної насолоди. 

Духовно‐моральні  виміри мистецтва у різні  ча‐
си  розглядали  видатні  мислителі,  підкреслюючи 
глибокий позитивний  вплив на  людину  ознак до‐
сконалості,  пропорції,  гармонії,  яскравості  –  базо‐
вих характеристик краси, бо протистояли елемен‐
там  потворності  у  світі,  а  через  гармонію  і  світло 
відкривався шлях до зміцнення віри, надії, любові, 
до відчуття Божого одкровення. 

Школа  Платона  підкреслювала,  що  краса  грає 
роль посередника між Божественною та створеною 
красою  [22;  23;  24].  Філософи  у  подальшому  об‐
ґрунтовували  концепт  краси  як  священну  силу 
мистецтва, яка виступає провідником Божої благо‐
даті,  сприяючи очищенню людини від  гріхів.  Син‐
тез  добра  і  краси  в  античному  світі  породив  ідею 
каллокагатії,  яка  надихає  людство  синтезом  ду‐
ховно‐моральної величі.  

Надбання  сучасної  науки  підкреслюють  активі‐
зацію  ідей Володимира Вернадського в єдності ноо‐
сфери  та  біосфери  з  пріоритетом  духовності  – 
пневматосфери [7; 8; 9]. Науковий принцип єдності 
матерії, енергії та інформації активізує осмислення 
існування  у  просторі  резонансних  зв’язків:  осмис‐
люється позитивний вплив творів мистецтва у ста‐
білізації  духовно‐морального  стану  особистості  і 
суспільства, врівноваження емоцій та почуттів лю‐
дини  як  живої  біосоціосистеми;  нині  ґрунтовно 
аналізуються  чинники  стабілізації  життя  людини 
рівня  негентропії  та  зниження  ентропії  у  процесі 
сприйняття творів мистецтва, у життєтворчості[9]. 

Духовно‐моральні  виміри  мистецтва,  краси, 
культури і творчості ґрунтовно аналізують христи‐
янські  філософи.  Мистецтво  та  ідеї  християнства 
мають  безліч  точок  гармонізації,  бо  сприяють  на‐
верненню  людей  до  віри  та  моралі.  Простежимо 
низку концептів найвидатніших геніїв духовної фі‐
лософії,  які  створили фундамент  сучасного осмис‐
лення  феномену  мистецтва  у  вимірах  матеріаль‐
ного та ідеального, раціонального та трансценден‐
тального. 

Філон  Олександрійський  одним  із  перших  ви‐
значив  суть  мистецтва,  намагаючись  примирити 
західний раціоналізм та східний ірраціоналізм. Він 
підкреслював,  що  почуття  мають  підкорюватися 
розуму, у мистецтві він бачив органічну єдність ро‐
зуму та почуттів  і писав: «Людина виникла, як об‐
раз та подоба Логосу, який був даний їй за допомо‐
гою вдихування через обличчя: саме там розташо‐
вано місце для почуттів, якими Творець одухотво‐
рив  тіло.  Уміщуючи  туди  розум,  що  царствує,  Він 
доручив  володарюючому  бути  охоронним  (ними) 
для сприйняття кольорів, звуків, смаків, запахів то‐

що, чого без почуттів (розум) сам по собі не здатен 
був  осягнути»  [35].  Філон  підкреслив  значення 
енергії дії на людину засобів виразності мистецтва, 
які  дарують  людині  ефект  задоволення  –  корис‐
ного або хибного. Пізнання людиною нового дарує 
їй когнітивне задоволення, яке посилюється насо‐
лодою  від  мистецтва,  бо  воно  активізує  зір,  слух, 
енергетичні процеси. Філон підкреслював, що мис‐
тецтво  даровано  людям Богом  для  духовної  насо‐
лоди,  основу  якої  становить  абсолютна  краса  від 
Бога. Філон підкреслював, що пошук краси створює 
ефект задоволення та насолоди: безпосередня чут‐
тєва насолода  зберігається в череві людини,  а  ви‐
ще задоволення міститься у голові людини[36]. От‐
же,  гармонійне  поєднання  почуттів  людини  з 
розумом пов’язане з отриманням нової  інформації 
із зовнішнього середовища, стимулює пізнання дов‐
кілля у стані піднесення та одухотворення. 

Кіпріан Карфагенський визначав роль мистецт‐
ва  у  вимірах  християнської  культури,  щоб  душа 
людини  запалала  великим  устремлінням до  пред‐
метів  корисних...  душа  більше  горіла  до  євангель‐
ської  чесноти  [13].  Він  закликав  споглядати красу 
лише через Писання, бо тільки там є джерела кра‐
си,  бо  там  є  Бог.  Він  критикував  видовища  як  по‐
требу ідолопоклонства, закликав людину наближа‐
тися  до  чеснот  через  збудження  устремління  до 
висот Євангелія [13]. 

Тертуліан  визначав  суть  мистецтва  в  двох  ас‐
пектах: чуттєве задоволення від різних видовищ та 
духовне  споглядання  творів  мистецтва,  які  дару‐
ють «найприємніше зачарування життя»  [32]. Як  і 
Кіпріан  Карфагенський,  Тертуліан  розрізняє  роль 
священних  істин  та  негативну  роль  нечестивості, 
підступності, які віддаляють людину від Бога. Тво‐
ри мистецтва сприяють урівноваженню духовного 
стану  людини,  отримання  нею  спокою,  стрима‐
ності, умиротворення. 

Климент Олександрійський відстоював христи‐
янське мистецтво у роботах «Напучування язични‐
ків»,  «Педагог»,  «Стромати»,  де  підкреслює  цін‐
ність мистецтва забирати печаль, даруючи спокій, 
забуття та істинні ліки від скорботи . Він пише, що 
тільки  справжнє  мистецтво  несе  в  собі  істину,  бо 
прекрасне є відображенням Бога, тому це мистецт‐
во є найпрекраснішим [14; 15]. 

Василій Великий дав класифікацію мистецтва у 
духовному вимірі: 1. Мистецтво, яке творить (архі‐
тектура);  2.  Мистецтво,  яке  пов’язане  з  дійством 
(танці,  атлетика);  3.  Мистецтво,  пов’язане  зі  спо‐
гляданням (діями розуму) [6]. 

Світ – це витвір Бога, який споглядає кожна лю‐
дина, долучаючись до абсолютної краси. Ці христи‐
янські ідеї активно розвивають інші мислителі, за‐
кладаючи  методологічний  фундамент  духовності 
нового мистецтва, як шлях пізнання Бога, глибин‐
ного, духовного осягнення божественної істини. 

Аврелій  Августин,  Блаженний  розвиває  прак‐
тично‐утилітарний підхід християнського розумін‐
ня мистецтва, як корисного чи шкідливого для лю‐
дини «нового града» [1]. Він ділить усі види мисте‐
цтва на вільні і корисні. Вільне мистецтво – високе 
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за суттю,  істинне, раціональне, призначене для ін‐
телектуальної діяльності, щоб душа зрозуміла кра‐
су Всесвіту. Витвори людських рук є корисним ми‐
стецтвом, воно має раціональність і приносить по‐
чуття задоволення, розумної насолоди. 

Найвищим  мистецтвом  Августин  вважає  музи‐
ку, бо вона дозволяє передати глибинний стан ду‐
ші  людини,  її  переживання  Божественного.  Абсо‐
лютною  красою  для  нього  є  Бог,  Творець  усього, 
найгеніальніший Художник, Який дарує блаженст‐
во від сприйняття та розуміння Прекрасного [2]. 

Апологети  християнства  розглядали  творчість 
як  сакральний  процес,  бо  світ  теж  є  результатом 
Божественної творчості за законами міри, гармонії, 
порядку,  краси.  Псевдо‐Діонісій  Ареопагіт  розгля‐
дав ієрархію Всесвіту, де сходження людини відбу‐
вається  наслідуванням  Бога,  а  передача  знання  – 
осяянням.  Він  пише,  що  дослідження  істини  по‐
казує, що  найсвятіша Премудрість,  джерело Пись‐
ма,  представляючи  небесні  розумні  Сили  в  чуттє‐
вих образах,  і  те й  інше так  влаштувала, що цим  і 
Божественні сили не принижуються, і ми не маємо 
крайньої  необхідності  прив’язуватися  до  земних  і 
низьких зображень. Він підкреслював, що прекрасне 
у світі є символом надприродної абсолютної краси. 

Іоанн  Дамаскін  описав  образність  мистецтва  у 
класифікації: образ природний; прообрази Сущого, 
які знаходяться в Богові; людина, як образ Божий; 
алегоричні,  пророчі  та  образи‐згадки  [12].  Іоанн 
Дамаскін  вважає,  що  якісне  відображення  Універ‐
суму можливе такою різнорідністю образів. 

Мислитель  Скот  Ерігуена  продовжує  ідеї  Псев‐
до‐Діонісія, визначаючи сутність прекрасного у ці‐
лісності  Всесвіту.  Він  розробляє  вчення  про  іс‐
нування розумного порядку, мудрості, гармонії, що 
є  виявом  божественної  досконалості.  Божественні 
ідеї  –  це  насіння  у  душі  людини,  яке  проростає  у 
матерію твору. 

Гуго Сен Вікторський розробив ієрархічне розу‐
міння краси: найвища є Божественна краса, як ос‐
нова усього і творіння Бога. Людина споглядає кра‐
су  за  допомогою  розуму  та  інтуїції.  Він  розрізняє 
творіння  Бога,  природи  і  майстра,  яке  наслідує 
природу [29]. Видима краса с природною та мисте‐
цькою: Бог є творцем природної краси, а мистецьку 
творить майстер. Цінність краси – духовна насоло‐
да, якій сприяє природа. Божественна краса звели‐
чує людську душу, наповнює її вищими смислами.  

Фома  Аквінський  вважає, що  краса  існує  об’єк‐
тивно, дарує задоволення людині якостями доско‐
налості, пропорції, яскравості. Бог – вираз абсолют‐
ної досконалої краси, як благо. Краса дарує задово‐
лення, а благо задовольняє певні потреби людини. 

Фома  Аквінський  виділяє  інтелектуальне  та 
чуттєве  пізнання:  первинне  чуттєве  пізнання,  яке 
передає  накопичений  матеріал  розумові.  Чуттєве 
та  раціональне  пізнання  існують  в  єдності,  співу‐
часті,  а  людина  отримує  безкорисливе  задоволен‐
ня від сприйняття прекрасного. 

Микола  Кузанський  трактує  красу,  як  сяйво 
форми,  первообраз  Божественного  розуму,  а  мис‐
тецтво – наслідування природи. Він описує Універ‐

сум  як  цілісну  систему  із  естетичною  структурою 
елементів:  частина  космосу  співвідноситься  із  ці‐
лим  через  гармонію  та  світло  одкровення.  Абсо‐
лютна  потенція  є  в  Бога  [20].  Людина‐творець  – 
продовжувач справ Бога, бо в реальному світі є тіль‐
ки копії, а самого Бога можна осягнути тільки розу‐
мом. Людина сприймає красу через здивування, по‐
шук  нових  джерел  пізнання,  але  людина  не  може 
пізнати таємниці Бога, бо лише дивується Його ве‐
личі [5]. 

Український філософ  і  ритор Феофан Прокопо‐
вич показав органічний зв'язок природи і мистецт‐
ва,  вважаючи,  що  мистецтво  є  людське,  творене 
людиною,  і є Боже, творене природою [26]. Доско‐
налішими  є  творіння  Бога,  природи.  Мірою  мис‐
тецтва є природа, мистецтво є наслідуванням при‐
роди, як «друга природа». Феофан Прокопович вва‐
жає, що  природа  і  мистецтво  збігаються,  але  при‐
рода  творить  справжні  речі,  а  мистецтво  –  уявні. 
Мета мистецтв  –  корисність  для життя.  Він  аналі‐
зує шкідливі мистецтва, які не узгоджені  з приро‐
дою  та  Богом.  Феофана  Прокоповича  хвилювала 
проблема  Божого  натхнення  мистецтва,  як  істин‐
ного мистецтва. 

Філософи  ХІХ–ХХ  ст.ст.  поглиблювали  розуміння 
духовно‐моральної суті сакрального мистецтва. Ро‐
боти отця Павла Флоренського актуальні і в XXI ст., 
він розглядав культуру як безумовну цінність, яка 
служить вірі [37; 38]. 

Мистецтво  ‐  центр  культури,  найдосконаліший 
вид людської діяльності, через який людина може 
пізнавати Божий світ. Поезію й музику він вважав 
спорідненими з філософією та наукою; архітектура, 
скульптура і театр пов’язані з технікою; живопис і 
графіка – це правдиве мистецтво. Найвищим досяг‐
ненням мистецтва є  іконопис, як «метафізика бут‐
тя» [37]. Отже, Павло Флоренський розуміє мисте‐
цтво  як  феномен  вищого  духовного  світу,  як  най‐
більш досконалу форму діяльності  людини. Отець 
Павло  Флоренський  вбачав  у  мистецтві  особливу 
речовину, опрацьовану духом, стійкою і впливовою 
протягом  тисячоліть.  Він  її  назвав  пневматосфе‐
рою у біосфері. [37:345]. 

Володимир  Соловйов  визначав  сутність  мисте‐
цтва через красу, яка є основним індикатором все‐
єдності  [31].  Відсутність  краси  свідчить  про  без‐
силля  ідеї,  яка має  бути  осяяна Духом,  і  тоді  буде 
прекрасною.  Соловйов  описав  матеріалізацію  ду‐
ховної  сутності  і  одухотворення  матеріального 
явища,  як  дві форми  ідеального  змісту.  Вище  зав‐
дання  мистецтва  –  втілення  духовності  у  реаль‐
ність,  реалізовувати  в  ній  абсолютну  красу,  ство‐
рювати  вселенський  духовний  організм  функцією 
духовного пророкування. 

Г. Федотов описує походження культури в робо‐
ті  «Про Святий Дух  у природі  і мистецтві»,  спира‐
ючись на слова Христа «Без Мене не можете твори‐
ти нічого». Культура – це справа людини, поставле‐
ної  між  Богом  і  космосом,  натхненної  Богом  на 
творчість  [33].  Г.  Федотов  описав  мистецтво,  яке 
має «божественний характер художнього натхнен‐
ня» [34]. Дух переважає у художній творчості, а Ло‐
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гос переважає у науковому пізнанні. Людську твор‐
чість  він  вважає  одухотвореною  Богом:  «На  самій 
вершині  безпосереднє  «стяжіння  Духа  Святого». 
Тут  немає  людської  творчості,  яка  спрямована  на 
Самого Святого Духа,  і форм, що  сприймає Його,  є 
людський  дух.  Цей  процес  протікає  поза  культу‐
рою,  якщо  не  вважати  культурою  аскетичне  очи‐
щення особистості. Це творчість святих. Нижче стоїть 
творчість,  натхнення,  яке  наповнює  життя  церк‐
ви... Спускаючись нижче, ми вступаємо в християн‐
ську  творчість,  звернену  до  світу  і  душі  людини. 
Вона завжди складна – чиста із гріховним – не свя‐
те, але освячуюче й освячене» [34]. 

Сучасні  науковці  аналізують  трансформацію 
релігійної свідомості у сакральному мистецтві, яке 
наділене  Божою  благодаттю,  розглядаючи  мисте‐
цтво у контексті синергетики як сучасної теорії са‐
моорганізації  складних  систем  [21].  Видатний  фі‐
лософ сучасності В. І. Шинкарук описує важливість 
прийняття  трансцендентального  світу  як  вищої 
реальності: «Світ цього життя – це світ, даний нам 
у  нашій  вірі,  надії  і  любові»  [39:  146].  Реальність 
буття  духовного  світу  грунтується  на  особливій 
чуттєвості – любові, як вищої духовної цінності. Він 
пише: «Для осяяння і прозріння вічності любов має 
животворитися вірою» [39: 147]. 

Отже, в цілому можна говорити про Красу, пре‐
красне  як  про  позитивну  загальнолюдську  цін‐
ність,  як  сферу  свободи  духу  людини,  як  історич‐
ний продукт,  як вузлову естетичну категорію,  яка 
облагороджує  і звеличує людину через засоби ми‐
стецтва,  пробуджує  в  ній  божественну  іскру  твор‐
чості,  бажання  творити  за  законами  краси  в  ім'я 
безсмертя, творити художньо‐релігійну цілісність. 

Наш драматичний час вимагає активізації спіль‐
них творчих зусиль в екології культури крізь при‐
зму екології цілющої краси, бо культура – могутній 
фактор розвитку людини як творчо‐діяльної, ціліс‐
ної, гармонійної особистості. Десакралізація люди‐
ни  і  життя  –  грізна  загроза  існуванню  людства, 
життєтворчості  Майбутнього  Планети  Земля.  Куль‐
тура – берегиня священного вогню цінностей люд‐
ського генія [19]. Культура – духовна альтернатива 
смерті,  вона  надає  статус  смисложиттєвої  події, 
слугує  кордоцентризму  особистості,  дерзанню  дум‐
ки,  творчості  духу  через  осяяні  смисли,  інсайтні 
стани гармонійної особистості. 

Культура  оптимізує  людський  фактор  соціаль‐
ного буття, утверджує людинорозмірний світ, аль‐
тернативний  механістичності  світу  інформаційної 
епохи, оцифрованої людини. Мистецтво – складова 
культури,  від  стану  яких  залежить майбутньотво‐
рення України, інших країн, усього світу. 

На думку С. Б. Кримського,  соціально‐духовний 
вузол  пов’язує  культуру  (цінності  життя),  історію 
(долю народу), націю (історичну особистість наро‐
ду). Культура – провідний чинник конституювання 
народу  як  «індивідуальної  іпостасі  людства»,  роз‐
криття його етнічного портрета, неповторне вира‐
ження загальнокультурного досвіду. Культура тран‐
сформує історичний досвід у знаменуванні цінностей 
життя, творчості, духу, в символічний лад спілкуван‐

ня соціальних значень, вірувань та ідеалів, ієрархії 
найвищих  людських  якостей,  формування  світу 
людини за вимірами блага, правди, краси [16: 40]. 

Національна  кордоцентрична  культура  втілює 
ціннісно‐смислове  домобудівництво  етносу:  Дім  – 
Природа (Поле) – Храм. Про це читаємо у Т. Г. Шев‐
ченка: «У своїй хаті – своя правда, і сила, і воля». До 
чого  прагне  особистість?  Як  і  етнос,  вона  шукає 
святе  довкілля  життя,  в  якому  вона  може,  як  у 
власній  хаті,  посісти  чільне  місце.  Український 
топос  –  земля, життєвий  простір,  Поле,  яке  забез‐
печує земними благами. Але душа прагне Неба, шу‐
кає  його,  свої  святині,  свій  Храм,  духовні  ідеали  і 
блага. Культура має вивищувати, звеличувати силу 
Абсолютного у вимірах святого, вічного, небесного. 
Етнокреативна сила культури актуалізує втілені в 
життя,  нездійсненні  можливості  історичного  про‐
цесу, допомагає будувати життя за допомогою до‐
свіду минулих поколінь. Зокрема, мистецтво Закар‐
паття,  Петриківський  розпис,  килими  та  вишивка 
білим по білому Решетилівки на Полтавщині – то‐
пос великої етнокреативної сили української куль‐
тури, де минуле, традиції – у пошані, мистецькому 
розвиткові. Це – мета нашої нової монографії «Скар‐
би краси». – К.: КВІЦ, 2019. – 296 с. 

Національна культура України розвивається на 
основі розкриття історії в метаісторичному вимірі, 
а носії традицій – як подвиг його пробудження (Ге‐
гель),  мистецтво  бачити  те, що  зберігає  Час,  а  та‐
кож  «намагнічує  тлінне  духом  вічності»[10;  11].  У 
чому  полягає  душа  Краси?  Для  більшості  людей  ‐ 
це Таємниця, для обраних, «народжених у Красі», – 
дар Божий, шлях до Вічності, Безкінечності  (Шпенг‐
лер),  як  вічна  любов  до  життя,  природи,  мрії  про 
Втрачений Рай. 

Бог створив людину і подарував їй Красу, а Отці 
Церкви  вчать  про  створення  світу,  щоб  людина 
далі  творила,  обробляла  землю,  співпрацювала  з 
Творцем, могла творити Красу, яка об’єднує людей 
в  різноманітності  –  єдності  –  соборності,  радості 
Буття,  вдячності  за  його  радощі.  Краса  породжує 
радість  сердець,  які  оберігають  її  святині,  ак‐
тивізує окриленість душі, творить образ людський 
і образ Божий [5]. 

До чого закликає сучасників аксіологія Культу‐
ри? Вона має пафос, етос спасіння природи, мисте‐
цтва, людини.  Ідеал спасіння душі – чисто христи‐
янська енергія місією служіння, дієвістю. Екологія 
Культури  дарує  можливість  примирити,  згармо‐
нізувати національні  та міжнародні  інтереси,  тво‐
рить основу апокатастису – всепрощення, милосер‐
дя,  інших духовно‐моральних цінностей християн‐
ства, інших традиційних вірувань. 

Падіння духовно‐морального рівня особистості, 
суспільства тісно пов’язане  із деградацією культу‐
ри в рамках бездушного, бездуховного капіталізму, 
а постмодернізм спотворює християнське світовід‐
чуття.  Примітивний  гедонізм,  наркотики,  опош‐
лення  ероса,  маскулінізація  жінки,  фемінізація  й 
ослаблення чоловіка, падіння культу високої зако‐
ханості  через  акцентуйовану  сексапільність  ство‐
рюють  загрозу  перетворення  світу на  величезний 
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гарем, а пропаганда сексуальних збочень породжує 
ризики патологій Содому й Гоморри: чим це закін‐
чилося, знає Історія[28]. 

Парадоксальність  та  апокаліптичність  нашої 
епохи – це духовно‐моральне тло, на якому розви‐
ваються  культура,  творчість,  краса  в  Україні  та  в 
усьому  світі.  Як  бачимо,  духовно‐моральні  виміри 
культури  сучасного  українського  суспільства  ви‐
кликають глибоку тривогу суспільства, митців різ‐
них жанрів мистецтва, які усвідомлюють роль кра‐
си у духовній безпеці Української Держави. Осмис‐
лення таємниці  краси,  яка  вабить людство протя‐
гом віків, тисячоліть, залишається «річчю в собі», в 
якій ховається Таємниця Життя. Краса завжди бу‐
ла золотим ключем до сердець людей у прагненні 
щастя й благодаті. 

Філософія серця Г. Сковороди, П. Юркевича, М. Го‐
голя,  В.  Зеньковського  та  інших  кордоцентристів 
утверджує життєтворящу роль серця, як епіцентру 
духовно‐моральної  краси  людини,  яка  прагне  до‐
сконалості й  святості.  Їй притаманні  християнські 
чесноти: віра, надія, любов, жертовність, смирення, 
самообмеження, співчутливість, натхнення. Техно‐
тронна  епоха  нищить  вищі  духовні  якості  особис‐
тості,  уніфікує  статі,  стимулює  раціоцентризм,  аг‐
ностицизм та атеїзм. У частини підростаючого по‐
коління поступово зникають божественні почуття 
сорому,  соромливості,  совісності,  милосердя,  нато‐
мість  культивуються  заздрість, жорсткість,  агресив‐
ність,  акцентуйована  сексуальність  та  чимало  ін‐
ших гріхів відносно себе, Часу, Простору, Краси... [30]. 

Де місце Гармонії, Красі в сучасному урбаністич‐
ному  світі  мегаполісів  з  безликими  скляними  ко‐
робками офісів та будинків? Чому зникають душе‐
наповнюючі  таємниці  деяких  райських  ландшаф‐
тів, які гинуть під пресом бетону й скла та руйнів‐
них дій грошового мішка? Хто і де буде вирощува‐
ти  свій Райський Саду  гонитві  за надприбутками? 
Чому так часто Красу витісняє її антитеза – потвор‐
ність? Чи усі ми усвідомлюємо цивілізаційні загро‐
зи  культурі,  мистецтву  епохи  постмодернізму,  як 
загрозі красі Всесвіту? Сучасній людині слід усвідо‐
мити  необхідність  боротьби  зі  злом,  гріхом  у  сер‐
цях  людей,  з  потворністю,  яка  наступає,  витісняє 
Божественні Істину, Добро, Красу. Місія творчої ін‐
телігенції, влади і суспільства – берегти саме жит‐
тя, красу, як Божий дар, творити Богослів’я Краси, 
зокрема, в історичних ландшафтах, у дизайні, у різ‐
них творах мистецтва, як молитву Богу, проповідь 
Добра і Краси, як священну духовну місію. 

Християнський,  духовно‐релігійний  погляд  на 
Красу притаманний чистим серцям духовних май‐
стрів, митців, художників, композиторів, скульпто‐
рів, архітекторів, музикантів і співаків, поетів і про‐
заїків – усім творчо‐мистецьким професіям. Сучас‐
них  майстрів  надихають  благословенні  творіння 
минулих  часів  та  епох,  їхня  пасіонарність,  як  від‐
блиски Небесної  Краси.  Захист  культури,  екологія 
душі – це захист, екологія життя людини, її Богопо‐
дібності. Криза віри  і моралі – загроза Красі,  її Бо‐
жественній  сакральності,  загроза  втрати  естетики 
життя в тривогах і викликах нашого Ноєвого часу. 

Древні  говорили:  «Життя  коротке,  мистецтво 
вічне» (лат.: «Ars longa, vita brevis»). Мистецтво да‐
рує  людям  естетичне  задоволення,  духовне  очи‐
щення  (катарсис),  задовольняє  любов  людини  до 
прекрасного. Мистецтво  –  це майстерність  викли‐
кати  захоплення  і  натхнення.  Прадавні  наскельні 
графіті  є  мистецтвом,  а  створення  комп’ютерних 
ігор нещодавно в США теж визнали мистецтвом. Із 
часів  античності  мистецтво  вважалося  практикою 
філософії, у XIX ст. мистецтво розглядалося як про‐
дукт  взаємодії  між  красою  та  істиною.  В  усі  часи 
краса  органічно  пов’язана  із  добром,  як  етико‐ес‐
тетична цілісність.  

Мистецтво – один із ефективних способів пізнан‐
ня світу і себе у світі вербальним і невербальним спо‐
собами. Антична думка, зокрема, Сократ і Платон, ро‐
зуміли  мистецтво  як  спосіб  відчути  свій  зв’язок  із 
Всесвітом,  як  символічний  спосіб  донесення  Вічних 
Істин. Людина розумна прагне до прекрасного, смисл 
життя може бачити у творчій діяльності. Давні греки 
потребу  людини  творити  вважали  показником  бо‐
жественності. У праці Арістотеля «Поетика» мистецт‐
во розглядається, як мімезис, тобто уподібнення, від‐
творення, які дарують людині задоволення. 

Біблія  –  невичерпне  джерело  розуміння  краси 
загального характеру через позитивне сприйняття 
природи,  людини,  речей,  певної  події.  Краса  ви‐
являє потужну позитивну дію, як дія фізичної кра‐
си (Іс. 52:7) жінок, чоловіків, дітей: «Я – саронська 
троянда,  я  долинна  лілея!  Як  лілея  між  тереном, 
так подруга моя поміж дівами!»(Пісн. 2:1‐2). У Біб‐
лії  високо  цінується  внутрішня  характеристика 
особистості, краса людей: 20 разів підкреслюється 
краса жінок, і краса чоловіків не залишається поза 
увагою  (1.  Цар.  25:3;Цар.  14:5;  Іс.  44:13).  Гармонія 
зовнішньої і внутрішньої краси людей виявляється 
у притчах: «Окраса юнацтва – їхня сила, а пишність 
старих  –  сивина»  (Пр.  20:29).  Тут  сивина  –  ознака 
мудрості.  Романтичне  кохання  тісно  пов’язано  із 
красою:  у  «Пісні  Пісень»  закохані  захоплюються 
красою одне одного (Пісн. 1:14‐16). 

Християнські філософи й богослови розвивають 
ідеї  Платона  про  творчість,  як  вияв  Божественної 
сутності людини, як жадобу іншого світу, як молит‐
ву, як медитацію. Ірраціональне натхнення живить 
майстра, який має віру в Бога, хтось вірить в Музу, 
але  для  всіх  творчість  –  переображення  сердець 
людей і самоспасіння. Свої переживання, страждан‐
ня митці перетворюють у мистецькі твори, в яких є 
гармонія  Істини – Добра – Краси, які дарують спо‐
кій, благодать, надію на спасіння душі у Вічності. 

Володимир  Соловйов  вважав,  що  істинне  мисте‐
цтво – це не дидактична проповідь, а натхненне про‐
роцтво.  Андрій  Тарковський  багато  роздумував  про 
роль мистецтва і писав, що мистецтво є гарантія люд‐
ської  спільності  і  картина  соціальної  гармонії, щось 
схоже на зізнання у любові... неусвідомлений акт, який, 
проте, відображає смисл життя – любов і жертву [31]. 

Отже,  філософсько‐богословська  традиція  має 
спільну  фундаментальну  духовну  основу  –  найви‐
щу християнську чесноту на ім’я любов, а краса ви‐
кликає любов, символ Божественної досконалості. 
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С.  Б.  Кримський  відкрив  глибинні  смисли муд‐
рості, культури, творчості українського народу[16; 
17; 18].  Головним внеском С. Б. Кримського є роз‐
робка  концепції  архетипів  української  культури, 
яка є продовженням філософських ідей Д. І. Чижев‐
ського.  Найважливішими  архетипами  української 
культури є кордоцентризм (філософія серця), ант‐
ропоцентризм,  софійність,  відчуття  паралелізму 
стану людини і природи в їхній спорідненості. У на‐
шому дослідженні ми спираємося на філософію куль‐
тури С.Б. Кримського, яку він виводив із загально‐
слов’янського  культурного  фонду,  як  синтез  схід‐
нохристиянської, візантійської культури, культури 
Київської  Русі,  життєвого  досвіду  козацької  епохи 
(пасіонарного  ядра  українського  народу),  а  також 
широких  верств  селянства,  містян  і  духівництва, 
сконцентрованого  найбільше  у  Києво‐Печерській 
Лаврі та Києво‐Могилянської академії. 

Архетип серця (кордоцентризм) – це мікрокосм, 
внутрішня  людина,  основа  людяності  (Григорій 
Сковорода),  принцип  індивідуальності  та  орган 
відчуття  Бога  (Памфіл  Юркевич),  шлях  до  ідеалу  і 
гармонії з природою (Тарас Шевченко), джерело надії 
і  передчуття  (Пантелеймон Куліш),  ключ до «госпо‐
дарства  душі»,  шлях  душі  у  вічність,  сферу  добра  і 
краси  (Микола  Гоголь).  Архетип  антропоцентризму 
виявлявся у творчості Г. Сковороди, Т. Шевченка, Ле‐
сі Українки, М. Коцюбинського, П. Тичини та інших 
діячів  культури,  зокрема,  представників  українсь‐
кої діаспори – Д. Чижевського і В. Зеньковського. 

Висновки.  Архетип  софійності  розглядає  світ, 
як Книгу, Текст Бога, тобто реальні речі розуміють‐
ся не тільки у природному статусі, але  і як симво‐
ли,  знаки Премудрості Божої. У Сковороди, напри‐
клад, це образи зерна, рослини,  змія,  тіла,  тіні,  го‐
луба  і  орла,  зірки  і  сонця  тощо.  С.  Б.  Кримський 
описує східно‐християнську концепцію софійності, 
як премудрість світу, створеного Богом, яка прони‐
зує українську культуру, починаючи зі «Слова про За‐
кон  і  Благодать»  митрополита  Іларіона  Київського. 
Храм  Софії  Київської  для  С.Б.  Кримського  та щирих 
патріотів України є зримим ідеалом духовної культу‐
ри народу, символом безсмертя Істини – Добра – Кра‐
си, а також Віри – Надії – Любові – Софійності. Цент‐
ральний образ Оранти – це образ Стіни Непорушної, 
яка є духовним оберегом Києва, України, світу. 

Краса  –  це  всезагальний  предикат  Універсуму 
Єдиного (лат: Unum), бо історично вона пов’язана з 
античним  розумінням  світу  як  художнього  твору, 
пов’язаного  із  Благом  (лат.:  Bonum),  а  також  Істи‐
ною  (лат.: Verum). Платон визначав Красу,  як  «чу‐
дову благодать» та  істину, ренесансну  інтерпрета‐
цію краси, як «відблиск істини». 

Архетипи  культури  українського  народу  –  прояв 
зустрічі  минулого  і  майбутнього,  яке  перекинуте  в 
минуле. Процеси присутності майбутнього в минуло‐
му  і теперішньому культурному процесі України на‐
дихають на пошуки інваріантів культури крізь стриж‐
неві  християнські  цінності  людства:  Бога,  Правди, 
Добра,  Краси,  Долі,  індивідуальності,  які  стверджу‐
ють  людину  в  її  жадобі  безкінечного  й  вічного,  бо 
творчістю людина виправдовується перед Богом.  

Перспективними напрямами будуть дослідження 
духовно‐моральних засад творчості видатних митців 
Закарпаття, Срібної Землі мистецької України. 
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Філіпчук Н.  О. Розвиток  української  музейної  пе

дагогіки у ХХ столітті: здобутки і втрати. У статті оха‐
рактеризовано особливості розвитку української музей‐
ної  педагогіки  в  умовах  ідеологічного  тиску  радянської 
доби. Визначено пріоритети прогресивного поступу му‐
зейної  справи  в  Україні  на  сучасному  етапі  у  контексті 
утвердження  національних  цінностей.  Охарактеризова‐
но прогалини у розвитку музеєзнавства, музейної педа‐
гогіки в часи української бездержавності.  Сучасні функ‐
ції  музейних  інституцій  пов’язані  насамперед  з  утвер‐
дженням  принципів  культуровідповідності,  гуманізму, 
зв’язку теорії і практики, інноваційності. На сьогодні со‐
ціокультурні  функції  музейної  педагогіки  зумовлені 
культуро‐,  державозберігаючою  місією  музеїв.  З‐поміж 
них  виокремлюються  такі  напрями:  освіта  і  виховання, 
розповсюдження  знань,  пропаганда  (причому  виховна 
направленість стосується патріотичного, морального, ес‐
тетичного, трудового виховання);  зростання  культурного 
рівня конкретних соціальних верств населення; створен‐
ня соціокультурного середовища відповідно до специфі‐
ки  регіону;  формування  мотивації  і  сприятливого  сере‐
довища для розвитку творчих здібностей, громадянської 
активності  серед  різних  соціальних  і  вікових  груп  на‐
селення. 

Ключові  слова:  музейна  педагогіка,  музеєзнавство, 
Україна,  культуровідповідність,  радянський  період,  ра‐
дянські ідеологеми, національні цінності. 
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Филипчук  Н.  А.  Развитие  украинского  музейной 
педагогики в ХХ веке: достижения и потери. В статье 
охарактеризованы  особенности  развития  украинской 
музейной  педагогики  в  условиях  идеологического  дав‐
ления  советской  эпохи.  Определены  приоритеты  про‐
грессивного развития музейного дела в Украине на сов‐
ременном  этапе  в  контексте  утверждения  националь‐
ных ценностей. Охарактеризованы пробелы в  развитии 
музееведения, музейной педагогики во времена украин‐
ской безгосударственности. 

Ключевые  слова:  музейная  педагогика,  музееведе‐
ние,  Украина,  культуровидповиднисть,  советский  пери‐
од, советские идеологемы, национальные ценности. 

 
Filipchuk N.  А. The development of Ukrainian museum 

pedagogy in the twentieth century: achievements and losses. 
The peculiarities of the Ukrainian museum pedagogy de‐

velopment in the conditions of the ideological pressure of the 
Soviet era are described in the article. 

The priorities of the of the museum business progressive 
development in Ukraine at the present stage in the context of 
the  establishment  of  national  values  are  determined.  The 
gaps  in  the development of musicology, museum pedagogic 
in the time of Ukrainian non‐statehood were described. It  is 
proved  that  the museum  policy  ideologically  boasted  of  its 
«бachievements» in relation to cultural activities, forcing his‐
tory,  art,  science,  aesthetics  to  serve  not  the  truth,  but  to 
authorities, dogmas, which had nothing in common with the 
principles  of  culture  conformance,  natural  correspondence, 
human‐centeredness  and  humanism.  Values  propagated  in 
the  Soviet  period,  the  educational  ideals  that  were  estab‐
lished  in  a  totalitarian  state,  had nothing  to do with world‐
wide  ideological,  political,  ideological  orientations based on 
the  principles  of  cultural  correspondence,  respect  for  the 
values of the nation, state, and man, although museums were 
considered  as  cultural  and  socio‐pedagogical  institutions 
that served as educational institutions.  

It  is proved that museum pedagogic; museum science at 
the  present  stage  should  establish  a  value  system  of  histo‐
rical,  cultural,  national,  ideological,  universal  humanistic 
beliefs  in  society.  In  the  legislative  documents,  scientific 
works  the unified universal  view on  the  significance of  cul‐
tural‐educational,  scientific,  tourist‐excursion  functions  of 
museums of Ukraine is substantiated. Culture‐saving, nation‐
building function of museums is to mediate the upbringing of 
the nation  in  a  spirit  of  patriotic,  civic  attitude  towards  the 
Ukrainian  people,  their  native  land,  the  homeland,  respect 
for  national  culture,  traditions  of  ancestors,  historical  me‐
mory,  which  essentially  distinguish  the  content,  purpose, 
task  of  museum  history  of  the  Soviet  period,  which  until 
recently was implemented in the public space. 

It  is  generalized  that  in  order  to  overcome  the  Soviet 
ideologue,  the  modern  museum  must  perform  a  range  of 
functions related to the adoption of the principles of culture 
correspondence,  humanism,  the  connection  theory  and 
practice,  innovation.  Today,  the  socio‐cultural  functions  of 
museum  pedagogy  are  due  to  the  cultural,  preserving  the 
mission  of museums.  Among  them  are  the  following  areas: 
education and upbringing, distribution of knowledge, propa‐
ganda (and educational orientation refers to patriotic, moral, 
aesthetic,  labor  education);  growth  of  the  cultural  level  of 
specific  social  strata;  creating  a  socio‐cultural  environment 
in  accordance with  the  specifics  of  the  region;  formation of 
motivation  and  favorable  environment  for  development  of 
creative abilities, civic activity among various social and age 
groups of the population. 

 Key words: museum pedagogy, museology, Ukraine, cul‐
tural correspondence, Soviet period, Soviet ideologues, natio‐
nnal values. 

Постановка  проблеми.  З  метою  об’єктивного 
осмислення  витоків  ціннісних  основ  прогресив‐
ного  поступу  України  важливо  актуалізувати  до‐
свід розвитку музейної педагогіки, що в історичній 
ретроспективі  ґрунтувався на аксіокультурних за‐
садах  національної  наукової,  суспільно‐політичної 
думки, отримуючи уроки, збагачуючи світоглядни‐
ми  україноцентричними  ідеалами.  Тому  для  того, 
щоб  удосконалювати  такий  ефективний  інстру‐
мент виховання української нації, творенню націо‐
нальної  ідентичності,  зміцненню  державності,  як 
музейна  педагогіка,  слід  здійснювати  багатоас‐
пектний,  міждисциплінарний  аналіз  у  просторі  і 
часі,  послуговуючись  не  чужими,  а  власними  до‐
робками,  знаннями,  цінностями.  Володіючи  уні‐
кальними  пам’ятками  духовної,  інтелектуальної, 
матеріальної  культури,  що  знаходяться  в  україн‐
ських музейних  закладах,  зберігши  історичну  тяг‐
лість і національну пам’ять, маючи добротний спа‐
док теоретичних і практичних педагогічних досяг‐
нень, варто вибудовувати націєтворчу сучасну му‐
зейну  педагогіку.  Її  оновлення,  якісне  збагачення 
змістової  діяльності  можливе  в  тому  разі,  коли 
відповідно духу часу, принципам сталого розвитку 
глобального  і  національного  світу,  інтересам Осо‐
бистості, Народу і Держави зуміємо закласти і зре‐
алізувати цінності, сенси, смисли і мету українства. 
A  вони  полягають  у  розвитку  ідентичності  і  дер‐
жавності. Бо необхідно зберегти не лише Людину, 
Світ,  а насамперед Україну.  Так мислили всі  поко‐
ління  видатних  українців,  пізнаючи  минуле,  тво‐
рячи образ національного майбутнього. 

Мета статті  полягає у  виявленні особливостей 
розвитку української музейної педагогіки в умовах 
ідеологічного  тиску  радянської  доби;  визначення 
пріоритетів прогресивного поступу музейної спра‐
ви в Україні на сучасному етапі у контексті утвер‐
дження національних цінностей. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій. 
Теоретичні  аспекти  розвитку музейної  педагогіки 
розкрито у працях таких учених, як: Л. Гайда, О. Ка‐
раманов, М. Костриця, П. Луньов, Т. Мацейко, Ю. Пав‐
ленко, О. Топилко та ін. Особливості діяльності му‐
зеїв  різного  спрямування  досліджували  Н. Ганну‐
сенко, Г. Елькін, І. Медведєва, З. Огризко, Ю. Омель‐
ченко, Т. Соломонова, В. Туманов та ін. Однак у ба‐
гатьох працях фрагментарно висвітлено специфіку 
ідеологічної  заангажованості  музейної  педагогіки, 
музеєзнавства  у  період  радянської  ідеології,  а  та‐
кож  не  окреслено  шляхи  подолання  пострадян‐
ських  ідеологем  в  умовах  сучасного  утвердження 
державності України. 

Виклад основного матеріалу. Національна му‐
зейна політика, музеєзнавство  та музейна педаго‐
гіка  розвивається  на  основі  сучасної  ідеологеми  – 
музей  як  суспільний  інститут  дедалі  системніше 
виконуватиме  функцію  виховання  особистості 
(громадянського,  духовного,  естетичного,  інтелек‐
туального, національно‐патріотичного). Жорстокий і 
суперечливий світ, вимагаючи передусім «олюднен‐
ня Людини», разом з тим формує нагальну необхід‐
ність  для  держав  і  народів  інтенсивного  впрова‐
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дження  консолідуючих,  націєтворчих  і  націєоб’єд‐
нуючих  ідей,  механізмів.  Для  реалізації  таких  зав‐
дань,  від  яких  залежить  як  конкурентоспромож‐
ність,  так  і  виживання  конкретного  народу  в  гло‐
бальному  середовищі,  будуть  все  активніше  залу‐
чатися ті суспільні  інституції, які здатні виконува‐
ти роль щодо виховання нації.  

Основні  напрями  музейної  діяльності,  що  ви‐
значені Законом України «Про музеї та музейну ді‐
яльність»  –  «культурно‐освітня,  науково‐дослідна, 
комплектування  музейних  зібрань,  експозиційна, 
фондова,  видавнича,  реставраційна,  пам’ятко‐охо‐
ронна робота» [1] прямо й опосередковано налаш‐
товані на реалізацію цього завдання. Aле сьогодні 
замало однієї формальної окресленості, сучасна те‐
орія, методика і практика, музейна наука і просвіт‐
ництво  мають  бути  всеціло  підпорядковані  цілям 
«окультурення» громадянськістю і патріотичністю 
своєї нації. Такий підхід аж ніяк не означає, що вар‐
то уподібнюватися до антигуманної практики агіт‐
прому в СРСР, коли все підпорядковувалося ідеям і 
цілям  класової  боротьби  на  основі  марксистсько‐
ленінського світогляду. Тоді, перетворивши музей‐
ну  діяльність  у  мітинговість,  майданну  пропаган‐
ду,  класові  лозунги,  суспільство досягло бажаного 
«ідеалу», що церква існуватиме без хреста (?). Фор‐
ми, зміст, засоби й, нарешті, ідеологія, які були по‐
кладені в основу освітньо‐виховної, а також науко‐
во‐дослідницької діяльності, були повністю дефор‐
мовані  класовою  нетерпимістю,  тоталітаризмом, 
партійними  директивами  і  доктринами.  Лозунг, 
плакат, реклама, догма підмінювали музейну куль‐
туру.  Ідеологія  зовнішнього  фасаду  прийшла  на 
зміну  культурним  і  духовним  цінностям.  Навіть 
унікальні пам’ятки історії закутувалися в обгортки 
«ідеалів» політичного режиму. Занурення у пам’ять і 
пам’ятки  історичного  минулого,  що  завжди  було 
завданням музею, відбувалося тільки в межах «про‐
крустового  ложа»,  мірка  якого  підганялася  відпо‐
відно усталених ідеологем.  

Внутрішня  сутність  культури  поступилася  зов‐
нішньому  пропагандистському  лоску,  відкинувши 
на  узбіч  як  історичну  правду,  так  і  реальності  су‐
часного світу. Сформована парадигма,  теорія  і прак‐
тика музеєзнавства були направлені лише на утвер‐
дженні  влади  і  сили  пануючого  режиму.  Найвищі 
злети людського духу,  таланту підпорядковували‐
ся  найнижчому  інстинкту  владності  і  панування. 
Заради  цього  створювалася  розгалужена  мережа 
музейних закладів,видавалися декрети й циркуля‐
ри  щодо  організації  і  змісту  музейної  діяльності, 
але під шкарлупою і зовнішньою оздобою знаходи‐
лося мертве (нездорове) ядро.  

Історія містить чимало подібних і явищ, в основі 
яких була  така ж мотивація. Aнтичний мислитель 
Сенека в «Діалогах» осмислював аналогічні інтере‐
си таким чином. «Коли в Aлександрії згоріло чоти‐
риста тисяч книжок – пишний пам’ятник царсько‐
го  багатства»,  –  пише  автор,  –  «то  були  такі,  що 
схвалювали  той  надмір,  –  ось,  мовляв,  знамените 
свідчення царського смаку й високої турботи. Aле, 
як на мене, не був то смак чи турбота, а радше вче‐

на розкіш, ба, й не вчена, бо не для студій, а для по‐
казу творили цю книгозбірню. Це щось подібне до 
того,  як  для  необізнаних  у  літературі  навіть  най‐
нижчої  проби  книги  слугують  не  для  набування 
знань, а для окраси їхніх їдалень. Отож книги треба 
набувати за потреби, а не для того, щоби хизувати‐
ся ними» [4:200]. Комуністична практика, в середо‐
вищі якої «виховувався» український народ у часи 
своєї  бездержавності,  на  рівні  музейної  політики 
так само ідеологічно хизувалася своїми «досягнен‐
нями»  щодо  культурної  діяльності,  примушуючи 
історію,  мистецтво,  науку,  естетику  служити  не 
правді, а владі, догмам, які нічого спільного не ма‐
ли з принципами культуровідповідності, природо‐
відповідності, людиноцентризму, гуманізму. 

В Україні  є  чимало опонуючих  сторін  і  позицій 
сказаному,  незважаючи на  те, що  відбувається  аг‐
ресія  проти  української  ідентичності,  йде  за  оцін‐
ками  істориків  російсько‐українська  війна.  Мен‐
тальність,  світоглядні  орієнтири продовжують,  на 
жаль, формуватися під впливом  імперсько‐колоні‐
альних цінностей, інерції ідей соцреалізму й інтер‐
націоналізму. Їхній погляд і оцінки щодо тодішньо‐
го музеєзнавства, теоретичної і практичної політи‐
ки ніби формально, структурно, функціонально ви‐
будовані  логічно.  Aдже  в  ті  часи  «ідейність»  була 
головним мірилом для музейної діяльності, а соці‐
альні  функції  найтісніше  пов’язувались  з  суспіль‐
ством, соціумом.  

Пріоритетність  культурно‐освітньої,  освітньо‐
виховної  функції  музеїв,  активна  соціалізація  осо‐
бистості  впродовж  життя  була  притаманною  ри‐
сою діяльності в галузі музейної справи. Не торка‐
ючись окремих  складових виховної  діяльності му‐
зеїв,  зокрема  «атеїстичного»  виховання,  можна 
певною  мірою  визнавати  доцільність  функціону‐
вання  такої  системи  виховного  впливу  на  особис‐
тісний і суспільний розвиток. Проте це не стосуєть‐
ся найголовнішого – змісту формування світогляд‐
них цінностей, сутності патріотичного  і громадян‐
ського виховання тощо.  

Цінності, які пропагувалися тоді, виховні ідеали, 
що утверджувалися в тоталітарній державі, не ма‐
ли нічого спільного в контексті ідейно‐політичних, 
світоглядних  орієнтирів.  Хоча  зовнішні  ознаки 
структурно‐функціонального  характеру  й  уподіб‐
нювались, адже визнавалося, що музей як культур‐
на і соціально‐педагогічна інституція виконує роль 
виховно‐освітньої установи. Ця місія понад сто ро‐
ків тому чітко окреслилась на міжнародній конфе‐
ренції  в  Маннгеймі,  яка  проходила  під  промовис‐
тою назвою «Музей як освітня і виховна установа». 
Тоді  у  доповіді  директора  Гамбурзької  картинної 
галереї  A. Лихтвaркa  музеям  було  в  ієрархії  сус‐
пільно‐значущих інститутів виділено свою особли‐
ву  роль.  Була  проголошена  їхня  відкритість  усіх 
для  всіх  як  стандартна  позиція  культурних  наро‐
дів, акцентуючи на освітньо‐виховній ролі, а голов‐
не, що було запропоновано новий діалогічний під‐
хід у сфері музейної діяльності. Проте ХХ ст. «обда‐
рувало» людство не тільки діалогом культур чи де‐
мократизацією освітньо‐виховного процесу.  
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Важливо прийти до розуміння, що з обкраденим 
національним  культурним  доробком  неможливо 
формувати адекватну вимогам часу виховну систе‐
му,  важко  вести  рівноправний  діалог  у  міжнарод‐
ному просторі, зміцнювати державність і виховува‐
ти українську ідентичність. Ще недавно навернен‐
ня  Людини,  суспільства  до  власної  народності, 
культурності, правдивої історії табуювалось і кара‐
лось. Замість правди – напівправда,  замість націо‐
нальної  історії  –  історія, написана  зайдами  і  кола‐
борантами,  замість  націокультурності  –  деформо‐
вана полікультурність. 

У  таких  середовищах  найкраще  приживаються 
псевдоцінності  культури,  але  не  сама  культура. 
Проте  українська політична  нація  потребує  не  ус‐
талених  гуманітарних  штампів,  запозичених  ідео‐
логем,  імпортованих  вартостей,  що  не  співвідно‐
сяться ні  з національними, ні  з планетарними (за‐
гальнолюдськими) цінностями. Комунікація зі своєю 
культурною  спадщиною,  історією має  відбуватися 
передусім  у  сферах  своїх  національних  освітніх  й 
інформаційних систем. Саме вони є найбільш інте‐
грованими з музейною справою, музеями як скарб‐
ницями  історично‐культурної  пам’яті  народу,  в 
яких не просто зберігаються культурні надбання, а 
представлене його світопочування, світоглядність, 
ідентичність,  психоментальна  самобутність.  Укра‐
їнці, попри всю трагіку  історії підневільного наро‐
ду, зуміли зберегти для прийдешніх поколінь, люд‐
ства не тільки етнокультурну спадщину, але й ви‐
датні пам’ятки світового значення.  

Разом з тим хоча за індикаторами збереженості 
культурної спадщини Україна посідає належне місце 
серед  цивілізованих  націй,  володіючи майже  12 млн. 
пам’яток  матеріальної  і  духовної  культури,  абсо‐
лютна більшість їх (до 90%) продовжує бути недо‐
ступними для публічного доступу. Причини такого 
стану  –  відомі,  механізми  й  сучасні  технології,  які 
оптимально  сприятимуть  вирішенню  проблеми 
доступності  народу  до  цінних  експонатів  історії, 
культури  та мистецтва  –  також. Ці  завдання наді‐
лені універсальними характеристиками і засобами 
реалізації. Aле постколоніальна, постгеноцидна ук‐
раїнська  нація,  яка  продовжує  своє  становлення, 
змушена  в  режимі  доволі  короткої  перспективи 
вирішувати своєрідні завдання, які можна віднести 
до стратегічних. Aдже ще зовсім недавно, у 80‐і ро‐
ки  ХХ  ст.,  для  університетів,  художніх  вищих  нав‐
чальних закладів, тодішніх університетів культури, 
музейних  працівників,  педагогів  і  студентів  вида‐
валися  (рекомендовані Міністерствами) навчальні 
посібники з музеєзнавства, які містили полярні сві‐
тоглядні  парадигми  тим  цінностям,  які  почали 
стверджуватися в незалежній Україні. 

Так,  на  матеріалах  музеїв  Української  РСР  у 
1980 р. був виданий навчальний посібник «Музеє‐
знавство» як курс лекцій для студентів гуманітар‐
них  факультетів  університетів,  працівників  куль‐
тури. Попри всі ідеологічні посили визначальним у 
цій книзі був, як сказано у передмові, концепт, що 
«надійним  орієнтиром  у  розв’язанні  складних 
проблем  музеєзнавства  служили  ленінські  теоре‐

тичні положення про культуру, культурне будівни‐
цтво»  [2:4].  Безумовно,  така  «методологічна»  база 
заперечувала  саме  існування  понять  «українська 
культура»,  «український народ»,  «національна  спад‐
щина»  тощо.  Натомість  наскрізно  введені  їхні  за‐
мінники – «матеріальна і духовна культура радян‐
ського народу», «духовний світ громадянина Краї‐
ни Рад», «Ленінська національні політика», «радян‐
ський музей». Отже, зазначалося в І розділі «Роль і 
значення музеїв. Музеєзнавство як наука», що «ра‐
дянські музеї є важливими ідеологічними заклада‐
ми…, методологічною основою радянського музеє‐
знавства  стало  марксистсько‐ленінське  вчення  і 
радянське музеєзнавство активно спростовує псев‐
донаукові  теорії  сучасної  буржуазної  музеології, 
послідовно  обстоює  свої  марксистсько‐ленінські 
методологічні засади»  [2:7–8]. Звісно, у такій  ідео‐
логічній ніші  було неможливо впроваджувати  ідеї 
української національної справи.  

Навіть  побіжний  аналіз  джерельної  бази  таких 
підручників, навчальних посібників чи монографій 
переконливо доводив, що музеєзнавство опирало‐
ся лише на політику й  ідеологію радянського  (ро‐
сійського) музейного будівництва. Такі  автори як: 
В. Ленін, К. Маркс, М. Калінін, Н. Крупська,  A. Луна‐
чарський,  М. Горький,  Л. Брежнєв,  що  визначали 
методологічний тонус подібних праць, чи рішення 
компартійних  з’їздів  унеможливлювали навіть на‐
ближення до усвідомлення необхідності утверджу‐
вати  ідею  української  національної матеріальної  і 
духовної спадщини, пропагувати і популяризувати 
саме культуру українського народу. Будь‐які нама‐
гання  акцентувати  на  цьому  увагу,  здійснювати 
наукові розвідки, тим більше публічно проголошу‐
вати національні цінності, розглядалися як прояви 
буржуазного націоналізму, переслідувалися і кара‐
лись. Тому своєрідне трактування пам’яток  історії 
та  культури,  природничо‐наукові  знання визнача‐
лися  радянською  суспільно‐політичною  концеп‐
цією,  метою  якої  було  формування  марксистсько‐
ленінського  світогляду,  здійснення  комуністично‐
го виховання.  

Зміст виховних процесів, що відбувався в музей‐
ному  середовищі  практично  залишався  і  в  радян‐
ську  епоху  таким  же  імперським,  великодержав‐
ним,  «великоруським»  та  антинаціональним,  що  і 
за часів царської Росії. Питання національного куль‐
турного розвитку народів, насамперед українсько‐
го, як природного права, могло розглядатися лише 
в  контексті  «наукової»  ленінської  теорії  з  націо‐
нальних проблем.  Усе, що не  збігалося  з  цими по‐
стулатами,  не  втискувалося  в  цю  ідеологічну про‐
граму.  Ідеали  європейського просвітництва не  бу‐
ли популярними ні в царській Росії, ні в СРСР. У той 
час,  коли  серед  ідеологів  Просвітництва  набувало 
поширення  поняття  «громадянин  світу»,  пропагу‐
валося співгромадянство і братство, засуджувалось 
зневажання  інших  народів,  підтримувався  добро‐
зичливий  інтерес до етнокультурних своєрідностей, 
тоталітарні  режими,  серед  яких  виділявся  біль‐
шовицько‐сталінський устрій, в теорії і на практиці 
здійснювали політику «плавильного казана».  
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У СРСР за півстоліття, починаючи з геноцидних 
1930‐х рр.  і до 1989 р., зникала (знищувалася) що‐
року одна мова, культура, а, отже, етнос, народ. За 
таких обставин музейна справа в Україні функціо‐
нувала  в  площині  денаціоналізації,  «совєтизації»  і 
русифікації. Тому хоча напередодні проголошення 
Незалежності,  у  80‐і  роки ХХ  ст.,  в  Україні  й  діяло 
понад  4  тисяч  музеїв  на  громадських  засадах,  по‐
над  150  державних  з  багатими  й  різноманітними 
колекціями  й  музейними  предметами,  усі  до  єди‐
ного знаходилися під тотальним впливом комуніс‐
тичного режиму. Багатотомні «Очерки по истории 
музейного дела в СССР», «Труды НИИМ», низка мо‐
нографічних  праць,  наукові  доробки  фахівців‐му‐
зеєзнавців  (В. Гарданов,  Г. Закс,  Г. Михайловська, 
С. Овсянникова,  A. Разгон,  В. Дьяконов)  передусім 
були зорієнтовані на ідеологію і політику партії. 

В Україні хоча і в повоєнний час відбувалося по‐
жвавлення музеєзнавчої роботи, завдяки появі но‐
вих музейних альбомів, путівників, буклетів, ката‐
логів,  збірників  праць  значно  активізувалася  про‐
світницька,  яка  радше  була  пропагандистською, 
діяльність,  проте  музейне  будівництво  у  повній 
мірі  відповідало  партійно‐більшовицьким  дирек‐
тивам  з  їхніми  русифікаторськими  принципами. 
Ряд  учених‐фахівців  з  музейної  справи  (М. Катер‐
нога,  Г. Мезенцева,  М. Бондар,  Л. Славіна,  A. Васи‐
ленко,  К. Матейко,  І. Буланий,  І. Явтушенко  та  ін.), 
займаючись  різноплановими  аспектами  культур‐
ної і музейної діяльності, творили відповідно уста‐
лених догм,  ідеологем, принципів, направлених на 
виховання «радянського народу», розкриття змісту 
експозицій  і  музейних  фондів  в  науково‐теоре‐
тичному,  культурно‐освітньому  контексті  через 
ідеологічний  та  політичний  виміри  тогочасного 
суспільного  укладу.  Скажімо,  підготовлена  (роз‐
роблена)  програма  спецкурсу  «Історія  музейної 
справи  і  її  сучасний  стан»  (1972  р.)  у  Київському 
державному  університеті  імені  Т.  Г. Шевченка  на 
кафедрі  археології  та  музеєзнавства  відображала 
сутнісно  і  структурно  ті  ідеологічні  замовлення, 
які характеризували політичну систему. Обов’язко‐
ва  і  додаткова  література,  що  пропонувалася  до 
розділів програми формувала її змістову й концеп‐
туальну  складову.  Твори  В. Леніна,  праці  з  історії 
музейної справи в Росії та СРСР, основа радянсько‐
го  музеєзнавства,  завдання  перебудови  краєзнав‐
чих музеїв та формування музейної експозиції, ви‐
дані  у Москві  із  закладеними  в  них  «цінностями», 
формували  й  відповідні  знаннєві  характеристики 
та  світоглядні,  а  не  тільки  вузькопрофесійні,  ба‐
чення музейної  справи в Україні. Позитивно, що в 
програмі Київського університету чимало (для тих 
часів!) питань присвячено українському  (?) музеє‐
знавству:  розвиток  Київського,  Миколаївського, 
Одеського, Феодосійського, Керченського, Львівсь‐
кого,  Чернігівського,  Харківського,  Катеринослав‐
ського музеїв; історичних музеїв та історико‐архео‐
логічних, військово‐історичних та краєзнавчих; лі‐
тературно‐мистецьких  музеїв  та  архітектурно‐іс‐
торичних  заповідників, музеїв мистецтв та народ‐
ної творчості. 

У  програмі  також  презентуються  імена  україн‐
ських письменників  (Т. Шевченка,  І. Франка, Л. Ук‐
раїнки,  О. Кобилянської  та  ін.),  а  також  музеї  AН 
УРСР  –  ботанічний,  зоологічний,  археологічний.  З 
одного  боку,  українознавча  тематика  музеєзнав‐
ства змушена була знаходитися в суспільному про‐
сторі,  оскільки  це  відповідало  інтересам  комуніс‐
тично‐тоталітарного режиму,  якому необхідно де‐
коративною політикою гасел національного харак‐
теру і надалі утримувати Україну в тисках російсь‐
кого  (імперського)  інтернаціоналізму.  З  іншого, 
ідеологія і практика «уресерівського» музеєзнавст‐
ва були зорієнтовані таким чином, щоб до кожного 
факту,  явища,  музейного  предмету,  історичної  та 
культурної  пам’ятки  україністики  прив’язувалось 
таке  «наукове»  публічне  трактування,  такий  ідео‐
логічний  тягар  та  усталений  колоніальний  руди‐
мент, щоб українська культура, історія, мистецтво, 
наука,  література,  політика,  державність  або  роз‐
чинялися  у  великоросійській,  або  фальшувались, 
або привласнювались, або вони як національний до‐
робок виглядали вторинними і неповносправними.  

У вступі програми з музеєзнавства, де формува‐
лися  мета  і  завдання  навчального  курсу,  зазнача‐
лося:  «Роль  музеїв  у  комуністичному  будівництві. 
Постанови КПРС і Радянського уряду про музеї. Ле‐
нін  про  культурне  надбання.  Ідейно‐виховна  та 
пропагандистська  діяльність музеїв.  Завдання му‐
зеїв у світлі рішень ХХІV з’їзду КПРС» [2] тощо. Про‐
те  на  порядок  більше  в  програмі  поставлених  пи‐
тань,  що  стосуються  культури,  історії,  науки,  му‐
зейної  діяльності  в  Росії  та  СРСР. Привласнені  Ро‐
сією  древньоруські  зібрання,  які  належали  Київ‐
ській  державі,  петровська  кунсткамера,  ермітаж, 
М. Ломоносов,  В. Стасов,  Л. Толстой;  кунсткамера  і 
розвиток  науки,  Московський  історичний  музей, 
творчість усіх  відомих російських художників; му‐
зеї революції, К. Маркса і Ф. Енгельса, музеї Леніна 
в  Москві  і  Ленінграді,  воєнно‐історичні  музеї  (па‐
норама «Бородіно»), оборона Севастополя, воєнно‐
морський музей в Ленінграді, музей Радянської Aр‐
мії в Москві, музей Чорноморського флоту, Третья‐
ковська  галерея, музей образотворчого мистецтва 
в Москві, театральний музей ім. Бахрунина, палаци 
Москви,  Ленінграда,  Останкінський  палац,  палаци 
в  Петергофі  та  м. Пушкін,  музеї  російських  пись‐
менників, музеї революції і трудової слави, вистав‐
ки в Москві та інших містах Росії. Цей перелік не є 
висмикуванням чи констатацією фактів. Він перед‐
усім засвідчує витіснення української культури, іс‐
торії,  мистецтва,  про  підміну  їх  «братніми»  куль‐
турно‐історичними  імперативами,  а  то  і  політич‐
ним сурогатом. Очевидно, ця зла стратегія чинила‐
ся не лише від нетерпимості, підступний погляд ся‐
гав далеко за горизонт.  

Сьогоднішній статус музеєзнавства не може за‐
довольняти  суспільний  інтерес.  Сутність  цієї  нау‐
кової  дисципліни  передусім  полягає  в  тому,  щоб 
нація  змогла  осягнути  власну  історико‐культурну 
спадщину,  а  пізнавши  її,  самовиховати  повагу  до 
себе,  свого  народу,  Батьківщини  національної  куль‐
тури. Безперечно, що новітні посібники, навчальні 
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програми,  науково‐методичні  розвідки  докорінно 
за  своїм  змістом,  ідеологічною направленістю від‐
різняються від попередніх теоретичних  і практич‐
них  напрацювань.  Сучасні  українські  дослідники, 
вчені,  педагоги,  музеєзнавці  синтезували  кращий 
світовий досвід з музеології, культурології, освіти з 
надбаннями  національної  культури,  доробками 
провідних українських музеєзнавчих шкіл. У цьому 
є нагальна необхідність, адже музейні установи Єв‐
ропи, Північної Aмерики, розвинутих країн Aзії, Aвст‐
ралії  національну  культурну  спадщину  інтегрува‐
ли, насамперед через Інтернет, у світовий культур‐
ний простір.  

За допомогою культурного діалогу відбувається 
утвердження  міжнародного  авторитету  конкрет‐
них держав і народів. Удосконалюючи завдяки му‐
зейній  політиці  історично‐культурну,  реакреацій‐
ну  туристичну  інфраструктуру,  такі  держави фор‐
мують до себе сталу привабливість, зміцнюють як 
економічні  так  і  гуманітарні  позиції  всередині 
країни та за  її межами. Україна на рівні державної 
політики  мусить  достатньо  відповідально  стави‐
тись до цієї важливої сфери не лише гуманітарно‐
го, але й політичного, соціально‐економічного, еко‐
логічного напрямів. У навчальному посібнику «Му‐
зеєзнавство»  М. Рутинського  та  О. Стецюк  (Львів‐
ський національний університет імені Івана Фран‐
ка) зазначено: «Високі державні урядники байдужі 
до музейно‐культурної  спадщини власної окраїни. 
Неабияке занепокоєння викликає стан приміщень, 
в яких зберігаються фонди музейних пам’яток кра‐
їни, млявість роботи по каталогізації, обліку й реві‐
зій фондової спадщини, через що лише за роки не‐
залежності  сотні  найбезцінніших  експонатів  «мі‐
грували» із закритих музейних фондів у закордонні 
приватні  колекції.  Досі  не  розкрито  найрезонанс‐
ніші  злочини  зі  зникнення  коштовних  пам’яток  з 
музейних фондів,історичних  архівів  і  художніх  га‐
лерей» [3:8]. 

Оцінка, дана фахівцями, містить системну проб‐
лему в національній музейній справі, без вирішен‐
ня якої країна, що володіє унікальними художніми 
пам’ятками, втрачатиме шанс стати врівень з куль‐
турними  націями.  Музеєзнавство  має  стати  аде‐
кватним викликам часу і найголовніше у цьому по‐
ступі – ціннісна система історично‐культурних, на‐
ціональних, ідеологічних, загальнолюдських світо‐
глядних переконань. Існує багато точок зору щодо 
основних  завдань  національної  музейної  мережі. 
Вони  всі  наділені  правом  на  існування  відповідно 
профілям  і  видам музеїв.  Достатньо  поширеним  є 
абсолютно функціонально правильним підхід, «що 
музеї  нашої  країни  перетворилися  на  невід’ємну 
складову  туристичного  обслуговування  й  дедалі 
глибше  інтегруються у туристичний бізнес»  [3:354]. 
Не заперечуючи важливість удосконалення турис‐
тичних промоцій,  є один універсальний погляд на 
значущість  культурно‐просвітницької,  наукової, 
туристично‐екскурсійних функцій музеїв України.  

Позитивно, що ця домінанта закладена в сучас‐
них  програмах,  підручниках,  навчальних  посібни‐
ках. У вище згаданому навчальному посібнику ствер‐

джується, що «музейні заклади мають значний вплив 
на  виховання  підростаючого  покоління,  розвиток 
повноцінної особистості, формування національно‐
патріотичного  світогляду,  пізнання  історично‐куль‐
турного  надбання  української  нації»  [3:354].  Саме 
такі сенси і смисли музейних цінностей з акцентом 
і ударним наголосом на виховання нації в дусі пат‐
ріотичного,  громадянського  ставлення  до  Україн‐
ського  народу,  рідної  землі,  Батьківщини,  поваги 
до  національної  культури,  традицій  предків,  істо‐
ричної  пам’яті  посутньо  відрізняють  зміст,  мету, 
завдання  музеєзнавства,  яке  донедавна  впрова‐
джувалося в суспільному просторі. 

Сучасні  функції  музейних  інституцій  пов’язані 
насамперед  з  утвердженням  принципів  культуро‐
відповідності, гуманізму, зв’язку теорії  і практики, 
інноваційності. На сьогодні соціокультурні функції 
музейної педагогіки зумовлені культуро‐, державо‐
зберігаючою  місією  музеїв.  З‐поміж  них  виокрем‐
люються  такі  напрями:  освіта  і  виховання,  розпо‐
всюдження  знань,  пропаганда  (причому  виховна 
направленість  стосується  патріотичного,  мораль‐
ного,  естетичного,  трудового виховання);  зростання 
культурного  рівня  конкретних  соціальних  верств 
населення;  створення  соціокультурного  середови‐
ща  відповідно  до  специфіки  регіону;  формування 
мотивації і сприятливого середовища для розвитку 
творчих  здібностей,  громадянської  активності  се‐
ред різних соціальних і вікових груп населення. 
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Волощук А. В. Становлення позашкільної освіти в 

Україні  в  ХХ  столітті  Розвиток  позашкільної  освіти  в 
історії української педагогіки є процесом складним, дов‐
готривалим,  сповненим  численних  суспільно‐політич‐
них й культурно‐мистецьких впливів. ХХ століття проде‐
монструвало  різні  ідеологічні,  організаційно‐структурні 
підходи до реалізації завдань, поставлених суспільством 
перед позашкіллям. Позашкільна виховна діяльність роз‐
глядалася як важлива педагогічна проблема, була об’єк‐
том  зацікавленості  національних  урядів  часів  визволь‐
них змагань 1917 – 1920 рр., турботи держави в радянсь‐
кій Україні, ініціативності національно‐культурних уста‐
нов  та  діячів  на  західноукраїнських  землях  в  дорадян‐
ський час, а після возз’єднання в єдиній повоєнній Украї‐
ні  сферою  відповідальності  ще  й  органів  освіти,  педа‐
гогічної  науки  та  громадськості,  які  прагнули  її  урізно‐
манітнювати та удосконалювати.  

Сфера  художнього  позашкілля  в  багатьох  випадках 
виступала передумовою розвитку професійної мистець‐
кої  освіти,  оскільки  становлення  системи позашкільних 
навчальних  закладів  створювало  сприятливі  умови  для 
виявлення й ствердження талантів у художній сфері се‐
ред  дітей  та  підлітків,  сприяло  підвищенню  рівня  за‐
гальної  й  естетичної  культури  населення.  Роль  худож‐
ньої позашкільної освіти як  засобу всебічного розвитку 
особистості залишається актуальною і в наш час.  

Ключові  слова:  позашкільна  освіта,  художня  освіта, 
позашкільні установи. 

 
Волощук А. В. Становление внешкольного образо

вания в Украине в ХХ веке. Развитие внешкольного об‐
разования  в  истории  украинской  педагогики  является 
процессом сложным, длительным, полным многочислен‐
ных общественно‐политических и культурных влияний. 
ХХ  век  продемонстрировал  различные  идеологические, 
организационно‐структурные подходы к реализации за‐
дач, поставленных обществом перед внешкольным обра‐
зованием.  Роль  художественной  внешкольного  образо‐
вания  как  средства  всестороннего  развития  личности 
остается актуальной и в наше время. 

Ключевые слова: внешкольное образование, художе‐
ственное образование, внешкольные учреждения. 
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Voloshchuk A. The emergence of extracurricular edu
cation  in  Ukraine  in  the  twentieth  century.  The  deve‐
lopment of extracurricular education in the history of Ukrai‐
nian  pedagogy  is  a  process  of  complex,  long‐lasting,  full  of 
numerous socio‐political, cultural and artistic influences. The 
ХХ century demonstrated various ideological, organizational 
and  structural  approaches  to  the  realization of  tasks  set  by 
society before extracurricular. 

Extracurricular  educational  activity  was  seen  as  an 
important pedagogical problem, was the object of interest of 
national governments during the liberation struggle of 1917 
‐ 1920, the state's concern in Soviet Ukraine, the initiative of 
national  cultural  institutions  and  figures  in  the  Western 
Ukrainian lands in the post‐Soviet era, and in the only post‐
war  Ukraine,  the  sphere  of  responsibility  also  includes  the 
bodies of education, pedagogical science and the public, who 
sought to diversify and improve it. 

The field of artistic extracurricular activities was in many 
cases a prerequisite for the development of professional art 
education,  since  the  establishment  of  a  system  of  extracur‐
ricular educational  institutions created  favorable conditions 
for the identification and promotion of talents in the artistic 
sphere  among  children and adolescents,  and  contributed  to 
the improvement of the general and aesthetic culture of the 
population. The role of artistic extracurricular education as a 
means  of  comprehensive  personality  development  remains 
relevant today. 

Key words: extracurricular education, artistic education, 
extracurricular institutions. 

 
Постановка  проблеми.  Особливістю  загально‐

го  процесу  за  різних  історичних  обставин,  залеж‐
них від державного інтересу та вимог освітянської 
галузі була незмінність акцентів на формуванні гар‐
монійно розвиненої особистості, набуття нею загаль‐
нолюдських,  художньо‐естетичних  цінностей.  Тен‐
денції  розвитку  педагогічних  процесів  початку  ХХ 
століття  співзвучні  сьогоденню  в  тім,  що  як  тоді, 
так  і  в наші  дні  представники української  педаго‐
гічної  думки  намагалися  синтезувати  раціональні 
зерна досвіду освітнього процесу за різних суспіль‐
но‐політичних  умов  із  національними  українськи‐
ми традиціями виховання.  

 На  1900–1916  припадає  формування  теорети‐
ко‐педагогічних  засад  позашкільного  навчання  та 
виховання, його виділення в самостійну педагогіч‐
ну проблему. Значну просвітницьку діяльність що‐
до поширення позашкільного навчання та виховання 
проводив педагогічний щомісячник «Світло», який 
на  своїх  сторінках  піднімав  питання  естетичного 
виховання,  давав  практичні  поради  вчителям  та 
батькам  із різноманітних виховних проблем  [1:283]. 
Просвітницькі товариства на Наддніпрянщині (Ки‐
ївське товариство грамотності, Товариство сприян‐
ня початковій та середній освіті, Фребелівське то‐
вариство, Товариство  імені К. Ушинського, Київсь‐
кий  педагогічний  клуб  (в  якому  у  різні  часи  пра‐
цювали відомі педагоги,  вчені  і  громадські  діячі  – 
Б. Грінченко, В.Дурдуківський, Т. Лубенець, С. Русо‐
ва, С. Сірополко та  інші) та  громадські культурно‐
освітні товариства на Західній Україні («Галицько‐
Руська Матиця», «Просвіта», «Рідна Хата», «Скала») 
дбали  про  розгортання  мережі  початкових  та  не‐
дільних шкіл для широких мас сільського, робітни‐
чого  населення;  знайомили  з  історією  та  культу‐
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рою України; значну увагу приділяли позашкільній 
освіті,  в  якій  вбачали  потужний  потенціал  для 
загального розвитку молоді [2:198].  

Провідні педагоги‐теоретики і практики, психо‐
логи, громадськість акцентували увагу на необхід‐
ності використання позашкільної освіти, яка різни‐
ми засобами повинна сприяти розвитку природних 
нахилів  і  здібностей  дітей;  утверджувати  гуманні 
відносини між учнем  і  педагогом;  створювати особ‐
ливу  емоційну  атмосферу  і  середовище,  в  якому 
найповніше розкриються юні таланти. Подібні по‐
гляди  знайшли  своє  відображення  в  стратегічних 
напрямах виховання учнівської молоді поза межа‐
ми  школи,  прийнятих  на  Харківському  педагогіч‐
ному форумі (1915). Було наголошено, що за допо‐
могою  організації  «розумних  розваг»,  які  охоплю‐
ють низку заходів, переважно мистецьких, спрямо‐
ваних  на  відродження  і  розвиток  національної 
культури,  через  впровадження  різних  форм  (літе‐
ратурних  читань,  музичних  і  танцювальних  вечо‐
рів,  пересувних  художніх  та  художньо‐промисло‐
вих  виставок)  забезпечується  гармонійний  розви‐
ток дітей у позашкільний час. Харківський з’їзд ви‐
значив  необхідність  спеціальної  підготовки  пра‐
цівників для позашкільної  галузі, поширення про‐
світницької  діяльності,  яка  б  пропагувала  важли‐
вість позашкільного навчання та виховання.  

На зборах Київського обласного педагогічного то‐
вариства  (1916)  було  визнано,  що  школа  не  спро‐
можна  на  належному  рівні  організувати  позанав‐
чальне  виховання  учнів,  задовольнити  необхідність 
їх  у  самоактивізації,  самореалізації,  тому  вносилася 
пропозиція  щодо  створення  різноманітних  просвіт‐
ницьких клубів, які б спрямували діяльність дітей по‐
за межами школи, проводячи екскурсії на природу, на 
околиці міста, до історичних пам’яток. В результаті, у 
великих містах (Києві, Харкові, Ніжині та  інших) з’я‐
вилися позашкільні установи – будинки юнацтва, ді‐
яльність яких об’єднувала дітей різних верств насе‐
лення,  поширювала  рух  щодо  об’єднання  молоді  в 
гуртки і клуби за інтересами [3].  

На 1917–1920 рр. припадають спроби включен‐
ня  позашкільного  виховання  в  загальну  систему 
народної освіти, привнесення національного духу в 
освітньо‐педагогічні процеси. Становлення худож‐
ньої освіти в позашкільних закладах, на відміну від 
дореволюційних  періодів,  докорінно  відрізнялося 
зламом багатьох усталених уявлень про роль, зна‐
чення, цілі освіти та виховання. Високі ідеали укра‐
їнської  національної  революції  перепліталися  з 
гострою боротьбою за владу ідеологічно антагоніс‐
тичних  сил  (національні  уряди  змінювалися  ра‐
дянськими). Ситуація була ускладнена громадянсь‐
кою війною, іноземною інтервенцією, хаосом і руй‐
націями, що спричинили гострий дефіцит гуманіз‐
му, нівечили суспільну мораль. Все, що відбувалося 
в культурному та освітньому середовищі, всупереч 
реаліям,  підпорядковувалося  не  лише  перспекти‐
вам остаточної перемоги того чи іншого табору, а й 
мало,  хоча  б  частково,  компенсувати  зневіру  лю‐
дей, додати сил аби пережити драми та трагедії ре‐
волюційних переломів. На перший план в освітньо‐

виховній політиці  були висунуті  естетичні чинни‐
ки,  спроможні  забезпечити  підняття  духу,  відро‐
дження національних традицій.  

У період Українського державного відродження 
(1917–1920)  були  створені  передумови  для  онов‐
лення  змісту  освіти  на  Україні,  позашкільне  і  до‐
шкільне виховання включалися в загальну систему 
народної освіти. Організатори освітнього руху О. Аст‐
ряб, О. Дорошкевич, Т. Лубенець, Я. Мамонтов, О. Му‐
зиченко, І. Огієнко, С. Сірополко, П. Холодний, Я. Че‐
піга  та  ін.  наголошували  на  можливостях  поза‐
шкільних  закладів формувати  цілісну  особистість, 
здатну до активної самореалізації. Виникають чис‐
ленні  різноманітні  за  змістом  та  організаційною 
структурою  клуби,  дитячі  майданчики,  секції,  які 
головним завданням діяльності вбачають естетич‐
не  виховання  молоді,  прищеплення  загальнолюд‐
ських цінностей.  

Одним із дієвих чинників гармонійного розвит‐
ку дитини визначалося мистецтво, тому дисциплі‐
ни  художньо‐естетичного  циклу  широко  впрова‐
джувалися в освітянські проекти.  

На Першому (квітень 1917) та Другому (серпень 
1917) Всеукраїнських учительських з’їздах активно 
працююча  позашкільна  секція  розробила  основні 
положення  діяльності  позашкільних  закладів,  які 
націлювалися на активізацію інтересу дітей до різ‐
них галузей знань; розвиток творчих потенцій мо‐
лоді  [3].  Пошуки  удосконалення  процесу  вихован‐
ня  засобами  мистецтва  у  позашкільних  закладах 
були  відображені  у  резолюціях,  прийнятих  «Нара‐
дою земських і міських діячів на полі позашкільної 
освіти»  (1917),  де  підкреслювалося  важливе  зна‐
чення різних видів мистецтва, в тому числі й образо‐
творчого в діяльності позашкільних закладів [4:239]. 
Суттєвий  імпульс  для  розгортання  позашкільної 
галузі  надав  підвідділ,  створений  при  Народному 
комісаріаті  освіти  (1918),  який  займався організа‐
цією дитячих колоній та клубів. Ним були розроб‐
лені положення, в яких зазначалося, що саме поза‐
шкільна робота з учнями надає можливість ширше 
розвивати розумові  сили дітей,  готувати  їх до праці 
та  життя,  забезпечувати  їх  гармонійний  розвиток. 
Особливий акцент робився на вихованні естетичних 
почуттів у школярів засобами мистецтва [5:194].  

Проблеми  художнього  виховання  у  системі  по‐
зашкільної  освіти  обговорювалися  на  «Нараді  дія‐
чів  із підготовки викладачів» у Києві  (20–23 серпня 
1918),  де  мистецтво  розглядалося  вагомою  складо‐
вою діяльності позашкільних закладів [4:242]. А. Ба‐
кушинський один із перших розробив методику фор‐
мування  здатності  учнів  сприймати  і  розуміти  ху‐
дожні  твори,  образотворче мистецтво  різних  епох 
та  напрямів,  спираючись  на  особливості  психоло‐
гічного переживання у різновікових категоріях ді‐
тей.  Так,  на  думку  вченого,  систематичні  відвіду‐
вання  музеїв,  подальше  обговорення  відчуттів, 
розбір живописних полотен, витворів різних видів 
мистецтва (музики, літератури, театру, кіно тощо) 
необхідно залучати тільки в юнацькому віці,  коли 
зростають пізнавальні  інтереси, формується  само‐
свідомість підлітків. 
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Активною  була  діяльність  Департаменту  поза‐
шкільної освіти при освітянських відомствах, який 
відповідав за створення позашкільних закладів за‐
для духовного розвитку підростаючого покоління, 
їх  творчого  самовираження,  спілкування,  прове‐
дення організованого вільного часу.  Головна мета 
полягала у вихованні естетично та гармонійно роз‐
виненої  особистості,  для  чого  використовувалися 
різні види образотворчої та декоративно‐приклад‐
ної діяльності  – ліплення з  глини,  гончарство, ма‐
лярство,  різьблення  по  дереву  тощо.  Керівництво 
здійснювали досвідчені фахівці, які мали спеціаль‐
ну мистецьку підготовку. 

Проблемі  естетичного виховання молоді  відво‐
дилося  важливе  місце  у  затвердженому  Наркомо‐
сом «Положенні про Єдину трудову школу в Украї‐
ні» (1919). Мистецтво у новому законодавчому до‐
кументі  визначалося  невід’ємним  компонентом 
змісту шкільної та позашкільної освіти на всіх ета‐
пах навчання. Різні види мистецької діяльності ма‐
ли забезпечити «всебічний розвиток фізичних і ду‐
ховних  сил дитини,  а  також  здатність  особистості 
до естетичного сприймання явищ природи і мисте‐
цтва».  У  документі  підкреслювалося:  «…якщо  ми 
прагнемо виховати цілісну особистість, ми повинні 
навчити її цілісному сприйманню світу, …мистецт‐
во в усіх його проявах повинно стати сприятливим 
середовищем,  у  якому  будуть  розвиватися  почуття 
дитини.  ...живопис,  музика,  співи  повинні  супрово‐
джувати дитину у навчанні та відпочинку» [46:240]. 
Один із чотирьох основних розділів положення при‐
свячувався організації позакласних та позашкільних 
занять,  де  пропонувався  орієнтовний  навчальний 
план і напрями естетично спрямованої роботи. 

Поширення  «Шкіл  робітничої молоді»  в  радян‐
ській Україні  (1919),  які  за  характером організації 
навчально‐виховного процесу поєднували риси за‐
гальноосвітнього  і позашкільного закладу, надало 
можливість  підліткам  12–17  років  одночасно  нав‐
чатися  і працювати на виробництві. Орієнтуючись 
на те, що мистецтво є важливим елементом у ста‐
новленні особистості, викладанню мистецтв і орга‐
нізації  позашкільних  занять  приділялася  значна 
увага. Із циклу художньо‐естетичних дисциплін бу‐
ли впроваджені співи, малювання, ліплення, ручна 
праця. З метою розвитку художнього смаку прово‐
дилися  лекції  з  прикладного  мистецтва,  організо‐
вувалися  конкурси  учнівських  робіт,  відвідування 
художніх виставок, музеїв [4:239].  

На  1921‐1939  рр.  припадає  становлення  поза‐
шкільного навчання та виховання, виокремлення ху‐
дожньо‐естетичного  напряму,  поглиблення  його 
взаємозв’язку з становленням професійної художньої 
освіти  в  умовах  приналежності  українських  земель 
до різних суспільно‐політичних та державних систем.  

Після остаточного утвердження радянської вла‐
ди в Україні приймаються нормативні документи з 
питань народної освіти: «Декларація Наркома осві‐
ти  УСРР  про  соціальне  виховання  дітей»  (1920), 
«Кодекс  законів  про  народну  освіту  УСРР»  (1920), 
постанова «Про дитячі будинки» (1920), які визна‐
чили  мету  й  завдання  виховання  підростаючого 

покоління, в тому числі і в позашкільних закладах. 
Значна увага в цих документах приділялася гармо‐
нійному,  естетичному  вихованню  дитини,  наголо‐
шувалося на повазі до  її  особистості,  забезпеченні 
умов  для  максимального  розвитку  її  творчих  сил. 
Однак, тогочасна політична та соціально‐економіч‐
на  ситуація  змусила  державу  відійти  від  прогно‐
стичних планів  і вирішувати більш нагальні проб‐
леми, які залишилися тяжкою спадщиною дорево‐
люційного  часу,  воєн  та  революцій.  Найголовні‐
шою з них були збереження, повернення суспільст‐
ву ледве не цілого покоління дітей та підлітків, які 
залишилися  без  батьків,  притулку,  засобів  до  іс‐
нування  та  боротьба  з  неписьменністю  серед  до‐
рослого  населення  та  молоді  [6:20].  Справедливо 
треба відзначити, що зусилля державних та освіт‐
ніх закладів не були марними. У цей період виника‐
ють  нові  типи  позашкільних  закладів,  започатко‐
вуються  нові  форми  виховання  –  дитячі  табори 
відпочинку,  школи‐клуби,  дослідні  станції,  хати‐
читальні, трудові комуни, дитячі театри і бібліоте‐
ки, наукові  і екскурсійні станції, туристські  і крає‐
знавчі центри [6:21]. Позашкільні виховні заклади, 
які  впливали  на  безпритульне  підростаюче  поко‐
ління (майже 40 %), відкрилися в Херсонській, Чер‐
каській губерніях, найбільшого поширення набули 
на Катеринославщині, Харківщині. Станом на 1 січ‐
ня 1922 р. в Україні налічувалося 163 клуби, які пе‐
ребували  на  державному  утриманні.  Інші  заклади 
такого  типу працювали на  громадських  засадах,  а 
тому офіційно не враховувалися. В клубах отриму‐
валися певні навички, надавалися  загальноосвітні 
знання,  здійснювалася  колективна  праця  в  різно‐
манітних гуртках, головною метою яких було про‐
ведення виховної  роботи,  художньо‐естетичне ви‐
ховання, виявлення і розвиток творчих здібностей 
дітей  і підлітків  [7]. Художньо‐естетичний напрям 
вважався  необхідним  складовим  педагогічного 
процесу в різних формах позашкільної роботи. Ак‐
тивне  впровадження  естетичного  компоненту  в 
зміст позашкільної освіти і виховання спрямовува‐
лося, передусім, на загальний розвиток учнів, фор‐
мування у них морально‐естетичних якостей,  удо‐
сконалення творчих здібностей [4:239]. 

Особливості  розвитку  позашкільної  освіти  за 
радянських  часів  полягали  в  її  підпорядкованості 
політико‐ідеологічним реаліям суспільного життя. 
Освіта, як  і культура, були дієвими  інструментами 
формування  громадян  нового  типу  –  будівничих 
соціалізму та комунізму. Попри неминучу ідеологі‐
зацію  цього  процесу,  держава  створювала  при‐
йнятні  умови  для  виховання  молоді  у  позашкіль‐
них  навчальних  закладах.  Радянський  уряд  нада‐
вав  особливої  уваги  зміцненню матеріальної  бази 
позашкільних закладів, залучаючи до їх будівницт‐
ва та устаткування заводи, фабрики. До підтримки 
позашкільної  діяльності  мобілізовувалися  проф‐
спілки,  ВЛКСМ,  піонерська  організація,  передові 
працівники, діячі науки, культури, мистецтва.  

Загалом,  1920–1930‐ті  рр.  позначені  комплекс‐
ним  підходом  до  формування  та  розвитку  поза‐
шкільних закладів, метою яких стає виховання гар‐
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монійно розвиненої особистості задля культурного 
процвітання країни. Позашкільні об’єднання своєю 
діяльністю реалізовували принцип зв’язку освіти з 
життям, активно реагуючи на всі зміни як в потре‐
бах самої дитини, так  і  суспільства. На цьому фоні 
почалося виокремлення у самостійний напрям ви‐
ховання обдарованих дітей, створення умов для їх 
творчого розвитку, демонстрація  їх здобутків гро‐
мадськості  через  огляди, фестивалі,  концерти,  ви‐
ставки художніх робіт.  

Із середини 1930‐х рр. триває масове відкриття 
комплексних  позашкільних  закладів  –  Палаців  та 
будинків піонерів і жовтенят, Будинків художнього 
виховання,  які  виявляють  здібності,  розвивають 
таланти  дітей.  Школярам  надавалась  можливість 
включатися  в  різні  види  художньо‐прикладної  ді‐
яльності також і в дитячих кімнатах, організованих 
при житлокооперативах та клубах [6]. Головна ува‐
га  зосереджувалася  на  реалізації  таких  принципів 
як  масовість,  громадська  спрямованість,  комуніс‐
тична ідейність, зв’язок із життям, працею, загаль‐
нодоступність, добровільність,  сприяння розвитку 
ініціативи  і творчості,  естетичне виховання; впро‐
ваджувалися  групові  та  індивідуальні  форми  ви‐
ховної роботи.  

Класи живопису, малюнку та креслення, відкри‐
ті у Києві на початку ХХ ст., стали передумовою для 
створення першої в Україні художньої школи імені 
Т. Г. Шевченка (1937). Її становлення тісно пов’яза‐
не  з  іменами  таких  видатних  українських  митців, 
як: Ф.  Красицький, Ф.  Кричевський,  В. Менк, О.Му‐
рашко, В. Ніколаєв, Н. Пимоненко, Х. Платонов, К. Тро‐
хименко, Г. Яблонський, Ю. Ятченко, які здійснили 
вагомий внесок у формування середньої художньої 
освіти,  заклали  міцні  підвалини  для  подальшого 
становлення навчального  закладу  для найобдаро‐
ваніших дітей. 

У міжвоєнний час інші тенденції розвитку поза‐
шкільної освіти були притаманні Західній Україні, 
різні частини якої перебували під владою Польщі, 
Чехословаччини,  Румунії.  На  відміну  від  України 
радянської  тут  більшою  мірою  збереглася  еволю‐
ційність та традиційність  її форм та проявів,  скром‐
нішими були і кількісні характеристики.  

Демократична  освітня  політика  Чехословаччи‐
ни контрастувала  з  асиміляторсько‐шовіністични‐
ми  кроками  польської  та  румунської  влад.  1939–
1940 рр. спричинили радикальні зміни в цій галузі 
після  приєднання  Волині,  Галичини,  Буковини  до 
Радянської України та наступної  «радянізації».  За‐
карпаття  ж  знову  повернулося  до  несприятливих 
реалій через окупацію краю гортіївською Угорщи‐
ною  та  поразку  Карпатської  України.  Лише  об’єд‐
нання українських земель в єдиному державно‐по‐
літичному  утворенні  УРСР  (1945)  створило  уніфі‐
ковані  умови  для  розвитку  освіти  та  позашкілля 
радянського типу. 

1940–початок  1950‐х  рр..  характеризує  вплив 
воєнного лихоліття на позашкільну навчально‐ви‐
ховну  діяльність,  розгортання  перебудови  поза‐
шкільної  галузі  Західної  України  за  радянською 
моделлю  після  возз’єднання  з  Радянською  Украї‐

ною. Позашкільний напрям у роки війни був пере‐
націлений на підтримку починів в  ім’я конкретної 
допомоги фронту, підготовку до захисту Вітчизни, 
шефство над госпіталями, посильне виконання сус‐
пільно‐корисної роботи. В післявоєнний час в умо‐
вах відбудови зруйнованого господарства держава 
намагалася  сприяти відновленню діяльності поза‐
шкільних установ, які мали взяти на себе важливі 
соціальні функції.  

Західна Україна проходила етап оновлення осві‐
ти та позашкілля за сценарієм України Радянської 
міжвоєнного часу в контексті «радянізації». На Все‐
союзних  нарадах  із  народної  освіти  (1945,  1946, 
1948) були прийняті документи «Про заходи з по‐
ліпшення  позашкільної  роботи  з  дітьми»  (1946), 
«Про розвиток позашкільної роботи з дітьми» (1948), 
де  наголошувалося  на  необхідності  подальшого 
становлення  мережі  позашкільних  закладів,  зміц‐
нення  їх  матеріально‐технічної  бази,  укомплекту‐
вання  кваліфікованими  педагогічними  кадрами, 
широке використання досвіду роботи педагогів [6].  

1950–1980‐ті  р.  спонукали  до  створення  розга‐
луженої  інфраструктури  позашкільної  освіти  як 
результат комплексного підходу держави до проб‐
лем  галузі;  утвердження  тенденцій  її  гуманізації, 
змістовного урізноманітнення; масове охоплення її 
впливом різновікових категорій дітей та юнацтва. 
Період  позначений  найбільшими  позитивними 
зрушеннями в галузі художньої освіти в позашкіль‐
них  установах.  Статистичні  дані  зафіксували  ство‐
рення широкої мережі позашкільних закладів (2 121 
одиниця, що на 500 більше, ніж у повоєнний пері‐
од). Увага держави до проблем позашкільної освіти 
знайшла відображення в Постанові Ради Міністрів 
СРСР  «Про впорядкування мережі,  введення типо‐
вих штатів  і  встановленні  посадових  окладів  пра‐
цівникам  позашкільних  установ»  (квітень  1952), 
положенні  «Про  позашкільні  дитячі  заклади Міні‐
стерства  освіти  РСФСР»  (1953),  «Про  поліпшення 
роботи позашкільних закладів» (1958), де прийма‐
лася єдина номенклатура позашкільних установ; ви‐
значався правовий  статус  працівників;  намічалися 
шляхи  подальшого  розвитку;  затверджувався  зміст, 
форми  і  методи  роботи;  запроваджувалася  систе‐
матична  звітність  перед вищими органами  управ‐
ління  освітою;  передбачався  обов’язковий  облік 
кількості гуртків та дітей в них, склад педагогічних 
кадрів,  матеріальне  забезпечення,  надання  відо‐
мостей  щодо  невирішених  проблем  [8].  Комплек‐
сно впорядковувалася діюча система позашкільної 
освіти,  яка  спрямовувалася  на  задоволення  різно‐
манітних потреб дитини, розвиток її творчих здіб‐
ностей  у  гуртках  художньо‐естетичного  спряму‐
вання; на новий рівень вийшла культурно‐просвіт‐
ницька  робота  з  обдарованими  дітьми;  в  учнівсь‐
ко‐педагогічних  середовищах  панувала  атмосфера 
креативності  та  пошуку;  традиційними  стали  сис‐
тематичне  проведення  міських,  районних,  облас‐
них та республіканських виставок дитячої творчо‐
сті, в яких брала участь талановита молодь [9:119]. 

Впродовж  1970–1980‐х  рр.  триває  масове  роз‐
гортання  позашкільних  закладів,  охоплення  їх 
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впливом найчисельнішої кількості дітей та юнацт‐
ва, позашкільна освіта включає гурткову і секційну 
діяльність  за  межами  програм  загальноосвітньої 
школи і змістовне культурне дозвілля. У 1970‐х рр. 
в  СРСР  функціонувало  12  тисяч  позашкільних  за‐
кладів, з них понад 4 тисячі – комплексні Палаци і 
будинки піонерів, де належна увага надавалася ми‐
стецько‐художньому спрямуванню [10].  

В другій половині 1980‐х рр., навіть на фоні за‐
стійних явищ в суспільстві, тривав творчий пошук 
нових концептуальних підходів  і  змістовних форм 
у роботі з дітьми в загальноосвітніх та позашкіль‐
них  установах.  Замовчування  недоліків,  проблем, 
одноманітність  у  навчально‐виховній  роботі  були 
неминучими  в  загалом  авторитарній  педагогіці.  У 
непростих  умовах  соціально‐економічних  та  сус‐
пільно‐політичних  трансформацій,  розпочатих  на 
фоні  горбачовської  «перебудови»  для  тисяч  хлоп‐
ців  і  дівчат  позашкільні  заклади  залишилися  єди‐
ними безкоштовними установами, в яких вони мали 
змогу  задовольняти  свої  культурно‐творчі  потреби. 
Кризові явища не оминули сферу позашкільної осві‐
ти:  болісною  тенденцією  було  скорочення  мережі 
позашкільних освітньо‐виховних установ, відтік кад‐
рів  педагогів,  недостатнє  фінансування  в  умовах 
економічної  кризи.  Спільними  зусиллями  цент‐
ральних та місцевих органів влади, громадськості, 
освітян, які розуміли освітній і виховний потенціал 
позашкільної освіти, її роль в розвитку природних 
задатків дитини, вихованні її характеру, підготовці 
до  свідомого  вибору  професії,  вдалося  уникнути 
повного занепаду позашкільної освіти.  

На початок 1990‐х  і до наших днів припадає роз‐
гортання трансформаційних процесів у позашкільній 
галузі в умовах національно‐державного відроджен‐
ня України: формується її багаторівнева система; роз‐
ширюється  мережа  навчальних  закладів;  створюю‐
ться профілюючі  заклади різних  типів;  встановлює‐
ться класифікація гуртків, груп, творчих об’єднань за 
трьома рівнями (початковий, основний, вищий); роз‐
гортаються нові напрями позашкільної освіти; акти‐
візовується  модернізація  навчально‐виховного  про‐
цесу в позашкільних закладах.  

Отже,  у  сучасному  світоглядному контексті  по‐
зашкільний процес  є  безперервним,  логічно  побу‐
дованим, трансформується із однієї стадії в  іншу – 
від  створення  умов  для  творчої  діяльності  дітей  і 
підлітків  до  забезпечення  їх  співробітництва  у 
творчому процесі чи реалізації особистісного твор‐
чого  потенціалу.  В  основу  процесу  покладено  за‐
стосування  сукупності  традиційних  та  інновацій‐
них форм, методів і засобів, які реалізуються в сис‐
темі, взаємодоповнюючих один одного.  

Для  розвитку  сучасної  позашкільної  освіти  не‐
обхідно  дотримуватися  принципів  гуманізації,  єд‐
ності загальнолюдських  і національних цінностей, 
демократизації, практичної спрямованості, систем‐
ності,  неперервності,  наступності,  зберегти  нако‐
пичений  у  попередні  роки  досвід  роботи,  напов‐
нити  його  новим  змістом  й  впровадити  у  сього‐
дення.  
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Костюк  М.  П.  Теоретикометодичні  основи  фор

мування  полікультурної  компетентності  майбутніх 
спеціалістів  мистецької  галузі  художнього  спряму
вання у процесі вивчення англійської мови. У    статті 
представлено  розуміння  поняття  полікультурності  в 
сучасній  психолого‐педагогічній  літературі,  визначено 
його  сутність,  вказано  на  проблеми  формування  полі‐
культурної компетенції у   художніх закладах освіти, ви‐
значено  теоретичні  основи  формування  даних  компе‐
тенцій у навчальному   процесі.   

Запропоновані підходи до формування полікультур‐
ної компетенції   є теоретичною базою для створення на‐
вчального  середовища  для  вивчення  англійської  мови, 
яке  сприяло  б  активізації полікультурної  поведінки     
учасників  навчального‐виховного  процесу,  розкриттю  
та  розвитку  можливостей  майбутнього  митця  як  осо‐
бистості, так і професіонала  в  реальному житті. 
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мирования  поликультурной  компетентности  буду
щих  специалистов  художественной  области  художе
ственного направления в процессе изучения англий
ского  языка.  В  статье  представлены  понимания  поня‐
тия поликультурности в современной психолого‐педаго‐
гической литературе, определены его сущность, указано 
на проблемы формирования поликультурной компетен‐
ции в художественных учебных заведениях, определены 
теоретические основы формирования данных компетен‐
ций в учебном процессе. Предложенные подходы к фор‐
мированию поликультурной компетенции является тео‐
ретической базой для создания учебной среды для изу‐
чения английского языка. 
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Kostiuk M. P. Theoretical and methodological  founda
tions  of  formation  of multicultural  competence  of  future 
specialists of the artistic sphere of artistic orientation in the 
process  of  studying  English  language.  In  the  words  of  the 
peaceful development and survival of civilization, every ethnic, 
cultural  and  religious  group  is  perceived  as  equivalent  and 
equal.  The  question  of  the  peaceful  coexistence  of  different 
cultures  is  prerequisite  for  peaceful  development  and  the 
survival  of  civilization.  The  solution  of  this  question  is 
impossible without the application of new scientific approaches 
and  concepts.  The  article  defines  the  essence  of multicultura‐
lism, an understanding of the concept in modern psychological 
and  pedagogical  literature  is  presented,  theoretical  aspects  of 
data  formation  competencies  and  activation  of  multicultural 
awareness in the learning process are indicated.  The article exa‐
mines the problem of the formation of the multicultural compe‐
tence of students of higher art schools. The criteria for the level 
of formation of multicultural competence in terms of communi‐
cation‐oriented learning are defined.  

The necessity of implementing the model of multicultu‐
ral competence of students of artistic specialties  in  the pro‐
cess  of  studying  English  is  substantiated.  In  conditions  of 
academic preparation of an educational institution, personal 
features,  inherent  in  creative people,  are  singled out.  Struc‐
tural‐functional  model  of  formation  is  developed,  which 
contains four main blocks:  1) the target characterizing social 
order, purpose, tasks, theoretical and methodological appro‐
aches  the  investigated  process;  2)  content  that  reflects  the 
content of student  training,  taking into account the general‐
educative and specific principles  that  form the basis  for  the 
activities of the teacher and students in the system of profes‐
sional and artistic training; 3) procedural, which involves the 
selection and use of a wide range of traditional and innovati‐
ve forms of organization and teaching methods characteristic 
of  the  higher  art  school;  4)  productive,  which  allows  using 
the appropriate criteria and  indicators  to establish  the con‐
crete  results of  the  implementation of  the  investigated pro‐
cess,  objectively  assess  the  transition  of  students  to  higher 
level of readiness for intercultural communication, which in‐
cludes motivational, cognitive and operational components. 

In  this  study, we considered  the  formation of  the multi‐
cultural competence of a young specialist, will automate the 
skills  of  professional  speech  for  the  implementation  of  in‐
tercultural communication by means of the English language 
helping the individual to solve the problems independently.   

In  further  researches, perspective  tasks are outlined  to 
identify  attempts  to find  a model  for  the  development  of  a 
multicultural  competent  artist  (painter)  in  the  context  of 
transition to creative and pedagogical education. 

Key words: multiculturalism, multicultural approach. Fo‐
reign languages, future artist, multicultural competence. 

 
Постановка  проблеми. Переорієнтація  навчаль‐

ного  середовища  на  умови  застосування  нових 
наукових підходів, концепцій є важливим кроком у 
розвитку  суспільства.  У  наш  час  полікультурна 
компетентність  допомагає  фахівцеві  ефективно 
вирішувати різноманітні  завдання, які  стосуються 
його  як  професійної,  так  і  побутової  діяльності. 
Особливу  роль  у  формуванні  полікультурної  ком‐
петентності особистості майбутнього фахівця мит‐
ця  відіграє полікультурний підхід  і  у  системі  про‐
фесійної  підготовки  у  галузі  культури  та  мисте‐
цтва. Особливий розвиток багатомовності та муль‐
тикультурності притаманний для мультиетнічного 
Закарпаття,  яке  постійно  знаходиться  в  ореолі 
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нових освітніх пошуків, тенденцій та змін. Саме тут 
проблема мирного  співіснування різних культур  є 
необхідною  умовою мирного  розвитку  і  виживан‐
ня.  Саме  тому  закарпатська  провінція  вже  понад 
два десятиліття  є регіоном,  який вивчається  з по‐
зиції полікультуралізму.  

Якісна  підготовка  майбутніх  спеціалістів  з  об‐
разотворчого  та  декоративно‐прикладного мисте‐
цтва до полікультурної діяльності набуває першо‐
рядного  значення  в  умовах  поліетнічного  середо‐
вища України. Проведений нами  аналіз  педагогіч‐
них  джерел  засвідчує,  що  якість  освіти  на  всіх  її 
ступенях  останнім  часом  значно  погіршала  і  це 
призвело  до  необхідності  кардинальних  змін  у 
структурах  освітніх  підсистем.  У  передмові  до  Ре‐
комендацій  Комітету  міністрів  при  Раді  Європи 
підкреслюються, що  враховуючи  потреби мульти‐
лінгвальної  і  мультикультурної  Європи  потрібно 
наполегливо  розвивати  здатність  європейців  до 
спілкування  один  з  одним  крізь  мовно‐культурні 
кордони. А от свою принципову позицію щодо змін в 
системі освіти висловлював академік В. Кремень. Він 
наголошував на необхідності  змін функцій навчаль‐
ного процесу в освітніх закладах різних рівнів [5].  

Як зазначає В. Кремень, поряд із засвоєнням ба‐
зових знань перед сучасною освітою постає завдан‐
ня навчити навчатися, виробити потребу в навчан‐
ні  впродовж  життя,  використовувати  отриманні 
знання у своїй практичній діяльності – професійній, 
громадсько‐політичній,  побутовій  та  ін.  Оскільки 
митець,  як  і  вчитель  є  провідником  культурного 
спадку  етносів,  націй,  спільнот,  носієм  загально‐
людського  досвіду,  передає  його  молодому  поко‐
лінню, він має бути підготовленим до полікультур‐
ної  діяльності  в  багатонаціональному  просторі  та 
залучати  майбутнє  покоління  до  численних  куль‐
турних цінностей, традицій, виховувати в дусі вза‐
ємоповаги,  взаємопізнання,  взаємозбагачення  та 
співробітництва. Усне мовлення митця  XXI  століт‐
тя,  який  живе  в  умовах  різноманітного  расового, 
національного,  релігійного  і  культурного  оточен‐
ня, набуває якісно нового розвитку стосовно зміс‐
товності,  більшої  конкретності,  природності,  вмо‐
тивованості та інформативності.  

Актуальність проблеми. Розуміння важливості 
і необхідності полікультурного навчання знайшло 
своє відзеркалення у низці державних документів 
(Конституція  України,  Національна  доктрина  роз‐
витку  освіти  України  (2002),  Закон  України  «Про 
вищу  освіту»  (2016).  Першочерговим  завданням 
сучасної професійної освіти є оволодіння молоддю 
міжкультурними  компетенціями:  повага  один  до 
одного,  здатність  жити  з  людьми  інших  культур, 
мов та релігій, що, у свою чергу, буде перешкоджа‐
ти виникненню у світі расизму чи ксенофобії [5].  

Мета статті полягає у теоретичному досліджен‐
ня утворення та розвитку такого поняття як «полі‐
культурна  компетентність»  та  виявленню  основ‐
них особливостей, які у найбільшій мірі характери‐
зують вищезгадану компетентність студентів саме 
мистецького‐художнього  спрямування.  Завдання‐
ми  статті  передбачається  визначити  та  обґрунту‐

вати  основи  формуванні  полікультурної  компе‐
тентності  майбутніх  митців‐живописців  та  дизай‐
нерів на заняттях з англійської мови.  

Виклад  основного  матеріалу.  Спрямованість 
педагогічної науки на реформування системи про‐
фесійної освіти в Україні в умовах помітних змін в 
житті та свідомості громадян, прийняття таких за‐
конодавчих актів як Національна стратегія розвит‐
ку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Закон Украї‐
ни «Про вищу освіту» (2016) ставлять і перед викла‐
дачем іноземної мови завдання виростити людину 
нової формації, виховану на принципах демократії, 
висококультурну, високоосвічену і працьовиту. Ли‐
ше  шляхом  кращого  оволодіння  сучасними  євро‐
пейськими  мовами,  зазначено  Комітетом  освіти 
при Раді Європи, можна полегшити спілкування та 
взаємодію між європейцями з різними рідними мо‐
вами  заради  підтримки  європейської  мобільності, 
взаєморозуміння  і співпраці, подолати упереджен‐
ня  й  дискримінацію  [3:  23].  Що  стосується  полі‐
культурності,  то  слід  відмітити,  що  на  сучасному 
етапі вживається декілька термінів – полікультур‐
ність,  багатокультурність,  мультикультуризм,  ін‐
теркультуризм,  транскультуризм,  міжкультурність. 
Зміст цих понять достатньо ґрунтовно досліджено 
українськими педагогами (О. Ковальчук, М. Лещен‐
ко, О. Сухомлинська та ін.). Всі дослідники підкрес‐
люють, що  головною  цінністю  полікультурності  є 
принцип  плюралізму культур, а терміни, за  твер‐
дженнями О. Ковальчук,  «полікультурність»,  «муль‐
тикультурність»,  «багатокультурність»  є  варіанта‐
ми  одного  і  того  ж  терміну,  при  утворенні  якого 
перша частина слова означає наявність якоїсь мно‐
жини культур [4:23].  

Дослідження,  присвячені  вивченню  міжкуль‐
турної  компетентності  у  вітчизняній  педагогіці, 
здійснювалися такими вченими: Л. Мітіною, О. Ов‐
чарук,  Ю.  Пассовим,  С.  Радул,  О.  Садохіним,  та  ін. 
Поняття  «міжкультурна  компетентність»  уперше 
виникло у західній науці на початку 1970 року, ко‐
ли  відбувалося  становлення  міжкультурної  ко‐
мунікації як самостійного наукового напрямку. Під 
час цього процесу, на межі 70–80‐х років ХХ ст. ак‐
туальності  набуває  питання  –  ставлення  до  іншої 
культури  і  її  цінностей,  подолання  етнокультур‐
ного центризму [7:189].  

Фахівцями сучасними у галузі полікультурної ос‐
віти та виховання в різних регіонах України є Г. Роз‐
луцька, О.Івашко (Закарпаття), В. Курило, С. Савченко 
(східно‐український  регіон),  О.  Борейко,  Н.  Рудни‐
цька, Н. Сейко (Волинь), Р. Кравець(Поділля, північ‐
но‐західні  регіони)  під  поняттям  «полікультурна 
компетентність майбутнього фахівця» розуміється 
інтегративна  якість  особистості,  до  складу  якої 
входять  полікультурні  знання,  уміння,  навички, 
професійно‐особистісні мотиви, ціннісні орієнтації, 
досвід, правила поведінки, соціальні норми, які до‐
зволяють фахівцю розв’язувати професійні завдан‐
ня  та  конструктивно  взаємодіяти  в  сучасному  ба‐
гатокультурному  світі  із  представниками  різних 
іноземних  компаній  під  час  виконання  функціо‐
нальних обов’язків. 
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Полікультурна  освіта  орієнтує  заклади  освіти 
на  культурне  збагачення  всіх  студентів,  на  засво‐
єння програм, які сприяють збереженню та розши‐
ренню  культурного  плюралізму.  А. Джуринський, 
М. Лещенко, К Ковальчук вважають, що усвідомлення 
різноманітності,  багатокультурності  світу  та  його 
цілісності, взаємозв’язку, взаємозалежності культур є 
базовою ідеєю концепції полікультурного виховання 
[4:78]. Таким чином, основною ідеєю полікультурної 
освіти є діалог (взаємодія) культур. У процесі взаємо‐
дії культур зростає об’єм тих культурних цінностей, 
що  сприяють  розширенню  світогляду,  формуванню 
критичного мислення. Важливо у взаємодії та діалогу 
різних культур те, що загальнолюдські цінності допо‐
магають  зрозуміти  цінності  своєї  культури,  її  оригі‐
нальність і місце в світовій культурі.  

Однак,  час  і  переосмислення  ролі  полікультур‐
ної  компетентності  у  знанні  англійської  мови  ви‐
магають додаткових досліджень. Звернемось до ос‐
новних  програмних  вимог  з  навчальної  дисциплі‐
ни  «Іноземна  (Англійська  мова)».  На  вивчення 
навчальної  дисципліни  відводиться  300  годин/10 
кредитів ECTS. Метою викладання навчальної дис‐
ципліни є формування у студентів комунікативної, 
лінгвістичної, полікультурної  і  соціокультурної ком‐
петенції;  позитивного  ставлення  до  оволодіння  як 
мовою,  так  і культурою англомовного  світу;  вихо‐
вання  та  розвиток  у  студентів  почуття  самосвідо‐
мості;  формування  вміння  міжособистісного  спіл‐
кування, необхідного для повноцінного функціону‐
вання  як  у  навчальному  середовищі,  так  і  за  його 
межами.  Основним  принципом  програми  курсу 
“Іноземна  мова  за  професійним  спрямуванням”  є 
принцип наступності, який враховує наявні знання 
та попередній мовний досвід студентів  і  сприяє  їх 
адаптації до навчання. Ще один принцип комуніка‐
тивності передбачає зміст навчання, який тісно по‐
в’язаний  з  особистим  і  громадським  життям  сту‐
дентів, їх навчальним процесом. 

У  сфері  полікультурної  освіти питанням  термі‐
нології приділяли увагу вчені: В. Огнев’юк, С. Сисо‐
єва,  О.  Хижняк,  Дж.  Бенкс,  П.  Макінтош,  П.  Ґорскі, 
тощо.  Кожен  дослідник  висвітлив  власний погляд 
на  проблему, що призвело до  використання  вели‐
кої  кількості  термінів.  Термін  «мультикультура‐
лізм» вживається здебільшого у працях американ‐
ських учених (Річесон, Раян, Парк Смит, та ін.) Тер‐
мін «полікультуризм» історично вживався на тере‐
нах Європи. Згідно з «Загальною декларацією прав 
людини», ухваленою ООН, усі цивілізації можна по‐
ділити на полікультурні  та монокультурні. Однак, 
сьогодні дуже широко вживається термін «мульти‐
культурний» у європейському науковому дискурсі. 
Різниця  між  двома  термінами  суто  географічна, 
оскільки  термін  «мультикультурний»  розповсю‐
джений у Західній та Північній Європі, а «полікуль‐
турний» – у Східній та Південній Європі. 

Впровадження  ідеї  полікультуралізму  з  2000 
року  принесло  багато  позитивних  змін  в  освітній 
процес. Перш за все, відбувається зміна підходу до 
організації  навчання.  Пропонуються  численні  змі‐
ни у змісті навчання і організації навчального про‐

цесу, наприклад, внесення у зміст підручників відо‐
мостей з спецкурсів щодо культури інших націй та 
етносів;  вживання  імен  в  контексті,  що  належать 
різним культурам, читання текстів та діалогів для 
ознайомлення  студентів  з  новими  інформаційни‐
ми  даними  та  розробка  завдань  з  організації  дис‐
кусій  і  полемік,  серед  тих,  які  належать  до  різних 
культурних  або  етнічних  спільнот,  спілкування 
приводить до взаєморозуміння. Хоча подібний ко‐
мунікативно‐культурний  обмін  несе  багато  пози‐
тивних рис, деякі історичні факти, наприклад, раб‐
ство  або  колонізація,  можуть  мати  негативний 
вплив на  створення  атмосфери  взаєморозуміння  і 
взаємоповаги  [4:123].  Полікультуралізм  наголо‐
шує,  що  усі  нації  однаково  визнаються  суспільст‐
вом.  Мультикультуралізм  роз’єднує  нації,  наголо‐
шуючи на  їхніх  відмінностях  та  дозволяючи  їм  іс‐
нувати  поряд  одна  з  іншою  [2:137].  Шляхом  ви‐
вчення культурних, расових чи етнічних відмінно‐
стей, приділяючи такому навчанню спеціальну ува‐
гу  вважається  за  можливе  зменшити  виникнення 
стереотипів та відчуженості. Прихильники полікуль‐
турного підходу вважають, що упередженість у між‐
особистих  відносинах  людей  витікає  з  недостат‐
нього  знання про  історичну  спадщину  та  сучасної 
взаємодії між представниками різних етносів. 

Основною  відмінністю  між  мультикультураліз‐
мом та полікультурністю вбачається те, що у муль‐
тикультуралізмі  кожна  нація  розглядається  окре‐
мо,  взаємодія  між  представниками  різних  етносів 
обмежена,  навчання  проводиться  у  відокремлено‐
му  навчальному  просторі,  знання  про  іншу  куль‐
туру  носять  поверхневий  характер.  Мультикуль‐
туралізм націлений на створення поняття «своїх» і 
«чужих», що негативно впливає на процес навчан‐
ня. Полікультуралізм підтримує  ідею спілкування, 
обміну,  взаємодії  та  взаємовпливу  [8:140].  Полі‐
культурний підхід передбачає, що усі учасники на‐
вчального процесу усвідомлюють те, що культури 
постійно взаємодіють, здійснюють взаємовплив та 
діляться одна з одною. Дослідниця Чаркина Т.  ви‐
значає, що головними є взаємоповага і усвідомлен‐
ня внеску інших культур до спільного культурного 
надбання  цивілізації,  що  покращує  повагу  і  розу‐
міння  представників  різних  етнічних  чи  культур‐
них груп у процесі навчання. Полікультуралізм до‐
помагає побачити зв’язок між власною культурою, 
етносом  чи расою й  іншими. Наголос  робиться  на 
відмінностях, а не на різниці. Полікультуралізм до‐
помагає побачити взаємозв’язок, а не відчуженість 
расових  та  етнічних  груп,  допомагаючи  усунути 
психологічні  бар'єри  та  зменшити  стереотипізацію. 
[8:41].  Однак,  він  не  вимагає  ігнорування  власної 
культурної  ідентичності  задля  того, щоб  бути  ви‐
знаним представниками інших етносів чи культур‐
них  груп,  а,  навпаки,  підтримує  ідею  гордості  за 
свій  етнос  і  культуру  та  рівних  можливостей  для 
усіх. Полікультуралізм наголошує на історичній та 
постійній  взаємодії  та  взаємозв’язку  між  різними 
етносами,  що  призводить  до  покращення  взаємо‐
розуміння  між  комунікаторами.  Як  освітній  прин‐
цип, полікультуралізм може сприяти відносинам у 



I S S N  2 5 2 0 - 6 4 1 9 .  2 0 1 9  р і к .  В И П У С К  1 2  

  190 

межах групи чи всього колективу, може виправити 
деякі  недоліки  попередньо  згаданих  принципів  і 
створити кращу  атмосферу  у  гетерогенних  колек‐
тивах, що сприятиме навчанню чи праці.  

Основною ідеєю полікультурної освіти є процес 
взаємодії  різних  культур,  коли  виявляються  особ‐
ливості  кожної  окремої  культури.  У  цій  взаємодії 
важливо  те, що  загальнолюдські  цінності  допома‐
гають  зрозуміти  цінності  своєї  культури,  її  оригі‐
нальність  і  місце  в  світовій  культурі.  В  процесі 
взаємодії культур зростає об'єм сприйманих куль‐
турних  цінностей,  що  сприяє  розширенню  світо‐
гляду, формуванню критичного мислення. 

Стосовно  полікультурної  компетенції,  вона мо‐
же бути представлена знаннями і практичним ово‐
лодінням рідною культурою,  повагою та  гордістю 
за власну націю, власний народ, а також знаннями 
про  полікультурність  навколишнього  світу,  умін‐
ням й  навичками пізнання  цього  світу,  повагою й 
розумінням культурних, расових, релігійних та  ін‐
ших  відмінностей,  толерантного  ставлення,  умін‐
нями  й  навичками  співробітництва  й  взаємодії  з 
метою  збереження миру й  розвитку. Один  з  авто‐
рів американської концепції полікультурної освіти, 
Д. Бенкс,  зазначив, що полікультурний зміст необ‐
хідно  інтегрувати  в  навчальні  дисципліни  впро‐
довж  всього  періоду  навчання,  тобто  основною 
умовою реалізації  полікультурного  змісту  є  засто‐
сування міждисциплінарного підходу. Жодна, окре‐
мо взята, навчальна дисципліна не може пояснити 
всі  аспекти життя,  культури  і  соціальні проблеми. 
Особливу роль у цьому випадку відіграє двомовна і 
багатомовна освіта, що полегшує спілкування, ово‐
лодіння  різноманітними  стилями мислення,  спри‐
ймання та поведінки [2: 54]. 

Отже,  переконуємось,  що  полікультурна  спрямо‐
ваність освіти повинна пронизувати зміст всієї ос‐
віти та всі складові навчально‐виховного процесу. 

Полікультурна  спрямованість  освіти  повинна 
пронизувати  всі  складові  навчально‐виховного 
процесу разом із змістом всієї освіти. Таким чином, 
можемо зробити висновок про те, що майже всі єв‐
ропейські дослідники характеризують міжкультур‐
ну  компетентність  як  індивідуальну  якість,  уміння 
чи досвід спільного міжкультурного співіснування, 
спів дії,  і тому виділяють різну кількість її складо‐
вих  компонентів.  Проте  майже  всі  визначають  у 
структурі  міжкультурної  компетентності  знання, 
які  пов’язані  з  когнітивними  процесами  здобуття 
та відбору інформації; комунікативний компонент, 
який  відповідає  за  вибір  сценарію поведінки  в  ін‐
шому соціокультурному середовищі, та психологіч‐
ний компонент, за допомогою якого людина адап‐
тується та пристосовується до іншого культурного 
середовища. Водночас, усі західні дослідники одно‐
стайно вважають, що основна функція міжкультур‐
ної  компетентності  –  набуття  досвіду  в  процесі 
міжкультурної взаємодії.  

Формування  полікультурної  компетентності 
можливе у межах полікультурної освіти. У збірнику 
статей  за  матеріалами  конференції  «Полікультур‐
на освіта в Україні» з 1999 року, у навчальних пла‐

нах  та  підручниках  Міжнародного  фонду  «Відро‐
дження»,  знайдено  таке  визначення  полікультур‐
ної освіти – це процес освіти дітей і дорослих, який 
забезпечує  рівні  права  і  можливості  отримання 
освіти для всіх, незалежно від расової,  етнічної чи 
культурної відмінності, спрямоване на збереження 
і розвиток культури [8:144].  

Проведений  нами  аналіз  наукової  літератури 
засвідчив, що вітчизняні дослідники підкреслюють 
актуальність  та  значимість  досліджуваного  фено‐
мена  в  сучасних  умовах.  О.  Садохін  визначає  між‐
культурну  компетентність  як  сукупність  соціо‐
культурних  та  лінгвістичних  знань,  комунікатив‐
них умінь і навичок, за допомогою яких будь‐який 
суб’єкт культури може успішно спілкуватися з но‐
сіями  інших культур на всіх рівнях міжкультурної 
взаємодії,  зазначаючи  при  цьому  невід’ємність 
міжкультурної  компетентності  від  комунікації  [7]. 
На  думку  О.СадохІна,  міжкультурна  компетентність 
складається з низки ознак, а саме: з відкритості до 
пізнання  іншої  культури  та  сприйняття  психоло‐
гічних, соціальних та інших міжкультурних відмін‐
ностей; психологічного налаштування на коопера‐
цію з представниками іншої культури; уміння роз‐
межовувати колективне та індивідуальне в комуні‐
кативній  поведінці  представників  інших  культур; 
здатність  долати  соціальні,  етнічні  та  культурні 
стереотипи;  володіння  набором  комунікативних 
засобів  та  уміннями  їхнього  вибору  в  залежності 
від ситуації спілкування. 

Як  підтверджує  практична  діяльність,  процес 
формування  полікультурної  компетентності  пе‐
редбачає оволодіння способами її оновлення за ра‐
хунок самостійних дій, накопичення досвіду в про‐
фесійній  діяльності  та  системної  організації  полі‐
культурного  освітнього  процесу  у  навчальних  за‐
кладах, де готують до життя в соціумі, здійснюють 
великий вклад в гармонізацію міжкультурних від‐
носин  народів.  Знайомство  з  культурами  людей 
різних національностей, формування навичок між‐
культурної  взаємодії  в  процесі  навчання  веде  до 
вирішення  проблем  міжетнічних  відносин  в  полі‐
культурному суспільстві.  

На нашу думку, полікультурна компетентність – 
це знання про звичаї, побут, життєві звички, знан‐
ня  індивідуальних мотивацій, форм поведінки, на‐
ціонально‐культурних  традицій  та  загалом  сис‐
теми  цінностей.  Розвиток  полікультурної  компе‐
тенції  студентів  на  заняттях  з  англійської  мови 
здійснюється  також  і  через  вироблення  навичок 
читання й безперекладного розуміння прочитано‐
го,  збагачення  лексичного  запасу,  що  оновлює 
думку, зняття комплексів та мовних бар’єрів у спіл‐
куванні,  навчання  роботі  з  різними  джерелами, 
запам‘ятовування, мислення  і  спілкування  з  пред‐
ставниками різних рас, національностей, віроспові‐
дувань та культурного оточення. Саме шляхом кра‐
щого  оволодіння  знаннями  про  інші  народи,  дер‐
жави, етноси можна полегшити спілкування та вза‐
ємодію  між  ними,  заради  підтримки  європейської 
мобільності, взаєморозуміння,  співпраці, подолати 
упередження та пригноблення. 
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Отже, полікультурна компетентність  сприяє не 
тільки  засвоєнню  культурологічних  знань,  але  й 
формуванню  здібностей  та  готовності  розуміти 
ментальність носіїв іншої мови та своїх національ‐
них особливостей, стимулює лінгвістичний та соці‐
альний розвиток особистості. Потрібно наполегли‐
во шляхом взаємного пізнання національних та ре‐
гіональних мов, звичаїв, традицій; вивчення історії 
держав,  їх  культури  розвивати  здатність  до  спіл‐
кування понад мовні та культурні кордони. 

Висновки  та  перспективи  подальших  дослі
джень. У  нашому  дослідженні  ми  розглянули  пи‐
тання формування полікультурної компетентності 
молодого спеціаліста, що допомагають особистості 
самостійно вирішувати завдання, які виникають в 
процесі її інтеграції у полікультурне суспільство.  

У подальших дослідженнях перспективним зав‐
данням окреслено визначити спроби пошуку моде‐
лі  розвитку  полікультурної  компетентної  особи 
митця‐художника в умовах переходу до креативно‐
педагогічної освіти. 
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Приймич М. В. Спроба історичного аналізу гераль

дичного знаку у розписах Горянської ротонди у кон
тексті датування живопису. У статті розглядається пи‐
тання  створення  та  особливості  виконання живопису  у 
ц.  Покрови Пресвятої    Богородиці  (Горянська  ротонда), 
одного  із  унікальних  об’єктів  культурної  спадщини  не 
тільки України, але і всієї Центральної Європи. Появу за‐
значеного живопису  у  храмі  пов’язує  з  родиною Друге‐
тів, які мали виховання на новій художній естетиці пів‐
нічної  Італії. Поява герба з пазурем свідчить про непро‐
сті стосунки цього роду найвірогідніше з родом Каніжай. 
Виконання  цього  зображення  могло  відбутися  після 
воєн  на  підтримку  нового  короля  Угорщини  Карла‐Ро‐
берта Анжу (1301–1320). 

Незважаючи на те, що пам’ятка потрапила в коло за‐
цікавлень дослідників уже з 1894 р., проте відповідей на 
сьогодні  є  значно  менше  ніж  залишається  запитань. 
Храм у сівй час досліджувався багатьма вченими, зокре‐
ма  угорськими  – Отто Стегла, Йожефом Гускою,  україн‐
ськими  –  Володимиром  Залозецьким,  Володимиром  Сі‐
чинським,  Григорієм  Логвиним,  Іваном  Могитичем,  
чеським – Богумілом Вавроушеком.  

Ключові  слова:  живопис,  Середньовіччя,  Горянська 
ротонда, іконографія, фреска. 
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Pryimych M.   V. An attempt of historical analysis of 
blazons in Horiany rotunda murals in the context of the 
wall painting dating. The article deals with the question of 
the dating and peculiarities of the painting in the Protection 
of  the  Blessed  Virgin  Mary  church  (Horiany  rotunda). 
Though the monument became the object of interest as early 
as in 1894, there are nowadays less answers than questions 
left.  At  one  time  the  temple  was  investigated  by  many 
scientists:  Hungarians  Otto  Stegla  and  Jozsef  Huszka, 
Ukrainians  Volodymyr  Zalozetskyi,  Volodymyr  Sichynskyi, 
Ivan Mohytych, Czech Florian Zapletal. 

There  are  three  tiers  of  painting  in  the  temple:  one  in 
conchs and the next two on the walls. The composition that 
we  want  to  pay  special  attention  to  is  Resurrection,  which 
crowns  the  cycle  that  began  with The Agony  in  the Garden 
and  proceeded  with  Taking  Prisoner  and  Judas  kiss  thus 
forming  the Passions  cycle.  The  logic  of  the  scenes  elabora‐
tion is interrupted for unknown reason by the Coronation of 
Mary,  situated  in  the  conch  opposite  to  old  portal,  which 
allows  to  speak  of  the  supposed  placement  of  the  altar.  It 
should  be  noted  that  Coronation  of  Mary  theme  became 
popular  in  Western  Europe  in  the  12th  century.  It  was 
painted  by  Yakopo  Torriti  in  1295  in  the  Rome  temple  of 
Santa  Maria  Maggiore.  That  is  we  see  the  concordant  ten‐
dencies in Horiany and Italy of that time. 

In  Resurrection  scene  we  see  Christ  in  white  vestment 
going  out  of  the  coffin  with  angel  holding  a  censer  behind 
him.  Below  the  figure  of  angel  one  can  guess  the  image  of 
warrior in armour leanining upon a shield. The iconography 
of  this  scene  resembles  the  works  brought  forth  by  Gothic 
art.  Taking  this  into  account  a  question may  appear  if  one 
should  connect  these  frescoes  with  after‐Giotto  painting. 
Similar phenomenon exists in the North Italian painting, pre‐
sented, for example, by Nando di Cione, whose art is charac‐
terized as Italian Gothic, even though the painter widely used 
the achievements of volume modeling. Thus the composition 
iconography  itself  brings  certain  nuances  into  painting  in 
rotunda, where the use of Gothic iconography doesn’t reject 
the proximity of rotunda painting to North Italian art of the 
14th century. 

In  Resurrection  scene  we  would  like  to  accentuate  the 
figure of the warrior holding the shield with heraldic picture 
of eagle claw depicted on it. The sign is very interesting be‐
cause  the  investigation  of  the  historical  material  can  bring 
certain accents  into solving  the question of dating  the pain‐
ting complex. The black eagle claw on the red shield is quite a 
rear sign. Very similar coat of arms belonged to “Gaspar Bekes 
alias  Kornyathy”.  Taking  into  account  his  hostile  attitude  to 
Catholic Church we can assume that the warrior with shield is 
connected with this Antitrinitarian. However this should lead 
us  to  assume  that  in  the  16th  century  the  painting  compo‐
sitions were changed, for which we have no ground. 

If we  accept  the  second  half  of  the  14th  century  as  the 
date of painting in rotunda, we note the Osl family using the 
coat of arms with eagle claw  in  that  time. The same coat of 
arms  had  the  Kanizsay  family.  Basing  on  historical  events 
one can assume that this coat of arms could appear after the 
wars  in  support  of  new  Hungarian  king  Karl‐Robert  Anjou 
(1301‐1320),  when  the mentioned  families were  promoted 
and  got  estates  for  their  fidelity.  The  appearance  of  such  a 
coat of arms can also be connected with events of 1401‐1403 
– the magnates resistance, maintained also by Kanizsay and 
Drughet families, against king Zsigmond.  

Key words: painting, Middle Ages, Horiany rotunda,  ico‐
nography, fresco. 
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Постановка проблеми. Живопис у храмі розта‐
шовано  трьома  ярусами:  перший  виконано  у  кон‐
хах, наступні два – під першим стрічками на стінах. 
Композиція «Воскресіння»,  якій  хочемо приділити 
особливу  увагу,  завершує  цикл  сцен,  що  почина‐
ються «Молінням про чашу» і розвиваються «Взят‐
тям під стражу», «Поцілунком Юди» і т. д., через що 
їх можемо назвати «Страсним циклом». Логіка роз‐
витку сцен чомусь переривається «Коронацією Ма‐
рії», яка знаходиться у консі навпроти старого пор‐
талу, що дало підстави припустити місце розташу‐
вання престолу. Важливо відзначити, що тема «Ко‐
ронації Марії»  набула  популярності  у  Західній  Єв‐
ропі у ХІІ ст. і відома в Італії у абсиді храму Санта‐
Марія‐Маджоре  в  Римі,  де  була  виконана  Якопо 
Торріті у 1295 р. Тобто бачимо суголосні тенденції 
у Горянах і тогочасній Італії. 

Таким  чином  у  сцені  «Воскресіння»  бачимо фі‐
гуру Христа, який виходить з труни і зодягнений у 
білі  шати,  а  позаду  нього  –  зображення  ангела  з 
кадилом. Нижче  ангела  у  лівому кутку композиції 
угадується  зображення  воїна  в  обладунках,  який 
спирається на щит. Така іконографія цієї сцени ду‐
же  нагадує  твори,  породжені  мистецтвом  готики. 
Зважаючи на це, постає питання, чи варто ці твори 
пов’язувати з післяджоттівським живописом. Про‐
те,  у  північно‐італійському  мистецтві  існує  схоже 
явище,  представлене,  наприклад,  Нандо  ді  Чіоне 
(Nando  di  Cione),  живопис  якого  характеризують 
зразкам італійської готики. І це при тому, що  Нандо 
ді Чіоне широко використовував досягнення об’єм‐
ного  моделювання.  Таким  чином,  уже  сама  іконо‐
графія  композиції  вносить окремі нюанси у трак‐
тування живопису  у  ротонді,  де  використання  го‐
тичної  іконографії  не  заперечує  думку  про  близь‐
кість  живопису  у  ротонді  до  зразків  північно‐іта‐
лійського мистецтва XIV ст. 

У  сцені  «Воскресіння»  хочемо  виділити  фігуру 
воїна на щиті якого виконано геральдичне зображен‐
ня  орлиного  пазура.  Цей  знак  дуже  цікавий,  бо  до‐
слідження історичного матеріалу може внести певні 
акценти у розв’язанні питання датування комплексу 
живопису. Чорний орлиний пазур на червоному щиті 
є досить рідкісним знаком. Дуже схожим гербом во‐
лодів Каспара Бекеша з псевдонімом Корняті (Gaspar 
Bekes  alias  Kornyathy).  Зважаючи  на  його  вороже 
ставлення  до Католицької  церкви,  можна  б  припус‐
тити, що воїн зі щитом міг би пов’язуватися з цим ан‐
титринітарієм. Однак, це б змушувало нас припусти‐
ти, що в ротонді у XVI ст. відбувалися зміни у живо‐
писних композиція, підстав на що не маємо. 

Якщо погодитися з датуванням живопису у ро‐
тонді другою половиною XIV ст. вірним, то у цьому 
ж часі герб з пазуром орла можемо зауважити у ро‐
дині Осло (Osl). Цей же герб бачимо і у родини Ка‐
ніжай.  І якщо прив’язуватись до  історичних подій, 
то  виконання  цього  зображення  могло  відбутися 
після воєн на підтримку нового короля Угорщини 
Карла‐Роберта Анжу (1301–1320), коли і виділили‐
ся  ці  роди,  отримавши  за  вірність  значні  маєтки. 
Або поява такого герба може бути пов’язана з поді‐
ями 1401–1403 рр. – магнатським спротивом коро‐

лю  Сигізмуду,  до  якого  безпосереднє  відношення 
мали роди Каніжай, а також   Другети. 

Аналіз  останніх  публікацій  та  досліджень. 
Церква Покрови Пресвятої  Богородиці (Горянська 
ротонда) є одним із унікальних об’єктів культурної 
спадщини не  тільки України,  але  і  всієї Централь‐
ної  Європи.  Об’єкт  досліджувався,  починаючи  з 
1894 р. [12: 55–61], проте на сьогодні залишається 
більше  запитань,  ніж  відповідей  як  щодо  форму‐
вання  архітектури,  так  і  особливостей  виконання 
живопису.  Храм  досліджувався  багатьма  вченими, 
зокрема  угорськими  –  Отто  Стегла,  Йожефом  Гус‐
кою [5: 61–73], українськими – Володимиром Зало‐
зецьким [3], Володимиром Січинським [13: 62–91], 
Григорієм Логвиним  [7:  129–133],  Іваном Могити‐
чем  [9:  167–175],  чеським  –  Богумілом  Вавроуше‐
ком [16]. Проте на сьогодні залишаються відкрити‐
ми  питання  датування  як  самої  круглої  будови  – 
ротонди, так і нави, а також часу виконання ранніх 
та  пізніших  розписів.  Зважаючи  на  сказане,  а  та‐
кож, щоб продемонструвати наскільки мало опра‐
цьованим  залишається  зазначений  матеріал,  ме
тою статті стала спроба детальніше проаналізува‐
ти одну композицію – «Воскресіння Господнє», роз‐
ташовану  недалеко  від  первісного  порталу,  який 
вів до круглого храму. 

Виклад основного матеріалу. Обстеження жи‐
вопису,  зокрема  сцени  «Воскресіння  Господнє»  у 
просторі Горянської ротонди, дало можливість з’я‐
сувати особливості його живописної манери та іко‐
нографії. Комплекс живопису у храмі розташовано 
трьома  ярусами:  перший  виконано  у  конхах,  на‐
ступні два – під першим стрічками на стінах. Сама 
композиція «Воскресіння» завершує цикл сцен, які 
починаються «Молінням про чашу» і розвиваються 
«Взяттям під стражу», «Поцілунком Юди» і т. д., че‐
рез  що  їх  можемо  назвати  «Страсним  циклом», 
який чомусь переривається сценою «Коронації Ма‐
рії».  Остання  композиція  знаходиться  навпроти 
старого  порталу,  тому  видається,  що  вона  могла 
бути зображена у апсиді, де колись міг знаходити‐
ся престіл. Цікаво, що у такій формі як «Коронація 
Марії» тема небесного царства з’являється разом з 
композицією «Успіння Пресвятої Богородиці» у аб‐
сиді  храму  Санта‐Марія‐Маджоре  в  Римі,  де  була 
виконана Якопо Торріті у 1295 р. [2: 161]. Це у свою 
чергу  дає  нам  підстави  говорити  про  раннє  про‐
никнення  столичних  художніх  ідей  на  периферію 
тогочасного  Угорського  королівства,  якою  на  ту 
пору  був  Ужгород.  Разом  із  тим,  цю  тему  розкри‐
вали і художники, на яких ми зупиняємося у статті. 
Зокрема,  Джотто  ді  Бондоне,  який  «Коронацію 
Марії»  виконав  у  1334  р.,  а  композиція  Нандо  ді 
Чіоне датується 1340–1360 рр. [15]. З цього бачимо 
якої популярності набула ця тема в Італії у часі ко‐
ли міг виконуватися живопис у ротонді. 

Нижній ярус живописних композицій на півден‐
но‐західній  частині  споруди  завершується  сюже‐
том, на якому чітко бачимо фігуру Христа, зодягне‐
ну у білі шати, а позаду нього – зображення ангела 
з кадилом. Христос виходить з труни, тримаючи бі‐
лу хоругву з хрестом, що символізує перемогу над 
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смертю.  Нижче  ангела  у  лівому  кутку  композиції 
угадується зображення воїна в обладунках, який у 
сні  спирається  на  щит.  Така  іконографія  «Воскре‐
сіння»  дуже  цікава,  бо  нагадує  твори,  породжені 
скоріше  мистецтвом  готики,  аніж  проторенесанс‐
ними  зразками  північної  Італії.  Фігури  виконані 
вправно однією лінією, яка підкреслює форму тіла 
завдяки моделюванню складок. Виходячи зі сказа‐
ного, постає питання, чи варто ці твори пов’язува‐
ти з післяджоттівським живописом, якщо на ньому 
помітно  проступають  ознаки  готики.  Проте  у  пів‐
нічно‐італійському  мистецтві  існує  схоже  явище, 
представлене, наприклад Нандо ді Чіоне (Nando di 
Cione), живопис якого приписують зразкам  італій‐
ської готики. І це при тому, що  Нандо ді Чіоне ши‐
роко  використовував  досягнення  об’ємного  моде‐
лювання,  яке  було  запропоновано  Джотто  ді  Бон‐
доне. Таким чином, уже сама іконографія  компози‐
ції  вносить окремі нюанси у трактування живопи‐
су у ротонді, де використання готичної іконографії 
не заперечує думки про близькість живопису у ро‐
тонді  до  зразків,  характерних для північно‐італій‐
ського мистецтва XIV ст. 

Твір також відображає  історичні перипетії,  про 
що  свідчить  правий  верхній  кут  зображення,  зо‐
крема  руки  Христа,  які  побиті  насічкою.  А  це  дає 
підстави говорити про умисне пошкодження перед 
тиньком  поверхні  живопису,  вірогідно,  у  часі  ре‐
формації. Недалеко, ліворуч від композиції, під су‐
часним  вікном  бачимо  прошкрябаний  поверх  жи‐
вопису  напис,  який  потім  перекреслено  таким  же 
чином,  що  ускладнює  його  прочитання  і  вимагає  
дослідження графолога. І якщо цей напис вписаний 
у  форму,  створену  тканиною,  то  напис  на  східній 
стіні ротонди виконано прямо поверх живописних 
композиції  «Вбивство  немовлят  у  Віфлиємі»,  що 
свідчить  про  його  цілеспрямоване  пошкодження. 
Напис …..HAVANI / IANOS також прошкрябаний гост‐
рим  предметом,  що,  так  би  мовити,  мало  приниз‐
ити духовну цінність цих євангельських сцен. Зна‐
ючи ставлення реформаційних рухів до фігуратив‐
них зображень, найвірогідніше, це сталося у XVI ст. 
На  території  Угорського  королівства  ідеї  проте‐
стантизму  активно  просувалися  протягом  першої 
половини  XVI  ст.,  що  завершилося  1567  р.  прове‐
денням протестантського конституційного синоду.  

Маємо підстави вважати, що ротонда також пе‐
рейшла  до  протестантів,  бо  графський  рід  Друге‐
тів, які володіли Ужанською жупою, підтримав но‐
ве  віровчення.  Проте  храм  у  руках  протестантів 
мав перебувати не так довго, бо уже 1609 р. актив‐
ний прибічник протестантизму Вілмош Другет по‐
мер  (вірогідно  від  отруєння),  а  через  три  роки  і 
його син. Підтвердженням цьому є також факт, що 
у 1644 р. храм уже належав католицькій церкві. Ві‐
рогідно, що цю конверсію слід пов’язувати з діяль‐
ністю  ревного  католика  Івана  Другета  Х.  Можна 
припустити,  що  пошкоджений  живопис  покрили 
тиньком саме у цьому часі, проте це малоймовірно. 
Як  свідчать  і  інші  середньовічні  пам’ятки,  появу 
тиньку поверх живопису слід пов’язувати з другою 
половиною XVI ст. – часом ширення реформації. 

Можливо, відомості про ці події вдалося б отри‐
мати  з написів, що потребують  свого  ґрунтовного 
дослідження. Однак, поряд із написами та специфі‐
кою  живописної  манери,    а  також  особливостями 
іконографії,    інтерес  можуть  викликати  деталі  на 
зображеннях, які можуть внести додаткові акценти 
у розкриття ситуації, в якій постали зазначені тво‐
ри.  Серед таких у сцені «Воскресіння» можемо виді‐
лити  фігуру  воїна  зі  щитом,  на  якому  виконано  ге‐
ральдичне  зображення  орлиного  пазура.  Поява  ге‐
ральдичного знака не є річчю умовною, особливо ко‐
ли говоримо про Середньовіччя, кожен такий знак є 
історично‐достовірним  і  базується  на  конкретних 
історичних подіях  і обумовлений ідейно. Геральдич‐
ний  знак  пазур  дуже  цікавий,  бо  дослідження  істо‐
ричного матеріалу може внести певні акценти у роз‐
в’язанні питання датування комплексу живопису.  

Чорний орлиний пазур на червоному щиті є до‐
сить рідкісним знаком, який не часто трапляється 
в  угорській  геральдиці.  Дуже  схожим  гербом  на 
зразок у Горянах є герб Каспара Бекеша з псевдоні‐
мом  Корняті  (Gaspar  Bekes  alias  Kornyathy)  [14].  З 
історичних  та  довідкових  джерел  зауважуємо,  що 
ця  особа  жила  у  той  час,  коли  почалися  активні 
протестантські  рухи  в  Угорському  королівстві.  А 
також  відомо,  що  він  народився  у  Трансільванії  і 
навіть  виступав  претендентом  на  трансільвансь‐
кий престол, із‐за чого з 1571 р. певний час був су‐
противником  Стефана  Баторія.  Після  обрання  ос‐
таннього  королем  Польщі,    Каспар  Бекеш  прими‐
рився  з  королем  і  з  1577  р.  переїхав  до  Великого 
князівства  Литовського,  де  став  відомим  своїми 
військовими звитягами. За свої заслуги, зокрема у 
експедиції на відвоювання Полоцька, у 1579 р. був 
зарахований до шляхетського стану Великого кня‐
зівства Литовського. Помер Каспар у м. Гродно (Бі‐
лорусь), проте, як безбожника його не захотіли хо‐
вати на своїх кладовищах ані католицька, ані пра‐
вославна церкви. Тому за наказом короля його бу‐
ло поховано на Лисій горі у Вільнюсі, що  і дало  їй 
сучасну назву – Гора Бекеша. Навколо Каспара Бе‐
кеша  групувалися  представники  антитринітариз‐
му у Литовському князівстві [1].  

Бекеш  вважався  безбожником  (який  за  леген‐
дою навіть вигнав священика, що прийшов уділити 
йому останні таїнства), однак    займав важливі по‐
сади  при  угорських  королях,  наприклад,  –  скарб‐
ник Яноша Сигізмунда Заполі, і навіть останнім був 
призначений  Воєводою  Трансільванії.  Тож,  зважа‐
ючи на його вороже ставлення до Католицької церк‐
ви, можна б припустити, що воїн зі щитом міг би по‐
в’язуватися  з  антитринітарієм  Каспаром  Бекешем. 
Однак це б змушувало нас припустити, що в ротонді у 
XVI  ст.  відбувалися не  тільки втручання,  які пошко‐
дили живопис, але і відбувалися зміни у живописних 
композиція, підстав на що також не маємо. 

А  якщо  так,  то  необхідно  шукати  інше  похо‐
дження  зазначеного  герба,  особливо  звертаючи 
увагу на час виконання живопису. Створення пізні‐
шого живопису  у ротонді  пов’язують  з Миколою  І 
Другетом 1354 р. А Григорій Логвин у одному зі до‐
сліджень  називає  дату  1367  р.  [8],  хоча  не  вказує 
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джерело, звідки походить дата. У попередніх своїх 
дослідженнях він вказував приблизні рамки вико‐
нання розписів – 1360–1370‐х рр. [6: 386–389], що у 
подальшому повторяли багато дослідників [10:36–
40]. Тож, якщо вважати датування другою полови‐
ною XIV ст. вірним, то у цьому ж часі потрібно шу‐
кати  рід,  у  гербі  якого  використовувався  б  пазур 
орла. На цю пору схожий герб можемо зауважити у 
родині Осло (Osl). Родина Осло відома володіннями 
на  заході  Угорського  королівства  –  Дунантул,  де 
виконувала функції охорони кордонів королівства 
та відома пожертвами на підтримку Чорнайського 
монастиря  (Csornai monostort).  Цей же  герб  заува‐
жуємо і у родини Каніжай, що не випадково, бо пред‐
ком цього роду вважається Ловрінц Осло. Своє ім’я 
родина отримала за назвою міста Каніжа (Кањижа, 
Сербія),  що  перейшло  їм  у  володіння  після  бунту 
попереднього  власника  проти  визнання  королем 
Карла‐Роберта Анжуйського. А якщо так, то може‐
мо  припустити  існування  якихось  стосунків  між 
прихильниками Карла‐Роберта – родами Каніжаїв і 
Другетів.  Обидва  роди  своїми  маєтками  завдячу‐
ють новому королю, які отримали за вірну службу. 

Проте появу герба на фресках каплиці Другетів 
союзницькими  стосунками  між  родами  пояснити 
важко. Однак існує і безпосереднє відношення роду 
Каніжай у цьому часі до Закарпаття,  адже Янош  ІІ 
Каніжай з 1384 р. був єпископом Егеру, а з у 1387 р. 
і до смерті 1418 р. –  архієпископом Естергомським. 
Тобто римо‐католицька церква у Горянах безпосе‐
редньо  підпадала  під  зверхність  цього  єпископа  з 
1384 р. Навіть більше, можемо припустити перебу‐
вання Янош ІІ Каніжай на Ужанщині у 1395 р., коли 
він разом з Лауштаком Ілошваї блокували війська‐
ми можливість збурення немешів на «верхній зем‐
лі» (фелвідийк) з боку магнатів, близьких до коро‐
леви Ядвіги. Цікаво, що з цього часу збереглася пе‐
чатка Яноша Каніжаї з пазуром орла, яка датується 
1396 р. Таким чином поява такого герба наприкінці 
XIV ст. могла би бути обумовлена гербом Егерського 
єпископа, а потім Естергомського архієпископа. Про‐
те постає питання, що зумовило поставити герб Егер‐
ського єпископа на щит воїна, який мав убезпечити 
охорону  тіла  Христа. Що  мало  відбутися,  щоб  єпис‐
копський  герб  з’явився на щиті  Христового против‐
ника, у замковій  каплиці родини Другетів. 

Обумовити появу воїна з гербом Каніжаї на жи‐
вописі ротонди    історичними подіями XIV  ст.  важ‐
ко.  Такий момент  скоріше можна  пояснити  подія‐
ми початку XV ст., після поразки угрупування Кані‐
жаї [11]. У 1401 р. Палатин Дітріт Бебек та канцлер, 
естергомський  єпископ Янош Каніжаї  арештували 
у  замку  Буди  короля  Сигізмунда  (1368–1437).  А  у 
1403 р. це переросло у відкрите протистояння ко‐
ролю, бо повстанці,  серед яких важливу роль віді‐
гравали Каніжаї,  визнали  королем  Угорщини  Вла‐
дислава Неаполітанського і коронували його у м. За‐
дар (Хорватія). Однак рішучі дії короля Сигізмунда 
призвели  до  швидкої  поразки  магнатерії,  змусив‐
ши їх покладатися на милість переможця. Повсталі 
роди  були  переважно  представниками  магнатерії, 
які  здобули  своє майно у  часі  династії Анжу  [4].  З 

цієї причини можна б припустити, чи не втрата по‐
літичного впливу і помітні майнові обмеження ро‐
ду Другетів зумовили появу зображення герба Ка‐
ніжаї. Чи не мало воно означати прогавленої пере‐
моги короля Сигізмунда, незважаючи на  силу,  яку 
зібрали  навколо  себе  повстанці.  А  якщо  припус‐
тити цю думку,  то  слід вважати, що  зображення у 
цій частині ротонди з’явилося на початку XV ст.  

Однак, тоді постає питання часу ліквідації захід‐
ної конхи і появи великої стрільчастої арки між на‐
вою і святилищем. Очевидно, що це не відбулося у 
часі  виконання  живопису  у  XІV  ст.,  бо  одна  з  від‐
критих  фігур  просто  обрізана.  Якщо  припустити 
спорудження нави у XІV ст., тоді цим часом слід да‐
тувати  замурування  порталу  до  ротонди  та  вико‐
нання  живопису  по  новій  штукатурці.  Відповідно 
фрагмент фігури, який зараз розчищено, можна по‐
яснити тільки втручаннями у архітектуру у часі пе‐
реходу  храму  до  протестантів.  У  протестантських  
храмах простір не має поділу і має бути відкритим 
до  центральної  частини  –  місця  проповіді.  Це  до‐
зволяє припустити, що ці розширення арки могли 
з’явитися уже у XVІ ст. Тому маємо усі підстави го‐
ворити  про  виконання живопису  до  цього  розши‐
рення арки, тобто до середини XVІ ст. 

Очевидно, що графіка герба у Горянах не зовсім 
відповідає  знаку  родини Каніжай,  та  і  кольори не 
відповідають  єпископським,  бо  в  останнього  чор‐
ний пазур був на синьому тлі. А от герб Осло нерід‐
ко зображений на охристому – охру червону бачи‐
мо    і  на  гербі  у ротонді. На родинному  гербі Кані‐
жай,  як  і  роду  Осло,  орлиний  пазур  поєднаний  з 
крилом,  а  на  горянському  зображенні  він  скоріше 
нагадує графіку герба, зареєстрованого під назвою 
Бекеш  псевдонім  Корняті  (Bekes  alias  Kornyathy). 
Однак,  зважаючи  на  час  виконання живопису,  мо‐
жемо припустити зміну графіки зображення через 
неточність художника, автора живопису.  

Висновки. На сьогодні можемо вважати, що по‐
яву зазначеного живопису у храмі слід пов’язувати 
з  родиною Другетів,  які  мали  виховання  на  новій 
художній  естетиці  північної  Італії.  Поява  герба  з 
пазурем орла дозволяє говорити про непрості сто‐
сунки цього роду найвірогідніше з родом Каніжай. 
Виконання цього зображення могло відбутися піс‐
ля  воєн  на  підтримку  нового  короля  Угорщини 
Карла‐Роберта Анжу (1301–1320), коли і виділили‐
ся ці роди, отримавши за вірність значні маєтки. Або 
поява  такого  герба  може  бути  пов’язана  з  подіями 
1401–1403 рр. – магнатським спротивом королю Си‐
гізмуду, до якого безпосереднє відношення мали ро‐
ди Каніжай, а також     серед  інших Другети. Остання 
подія є найбільш вірогідною, щоб герб роду, з якого 
походив архієпископ Естергому, міг з’явитися на щи‐
ті  воїна,  який охороняє  запечатаний  гріб  Господній. 
Припускати, що  знак  роду  Осло  художник  зобразив 
тому, бо останні виконував функції охорони кордону 
королівства, а відтак герб з’явився у охоронця – при‐
наймні  несерйозно.  Разом  з  тим,  можемо  говорити, 
що  дослідження  історичного  матеріалу  дозволить 
більш точно говорити і про появу тих чи інших де‐
талей у живописі храму в Горянах. 
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бачення  консерваційнореставраційних  заходів  над 
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менное  видение  консервационнореставрационных 
мероприятий  над  сохранившиеся  памятники  и  на
стенных  росписей  в  интерьере.  В  исследовании  речь 
идет о результатах реставрационных работ в Горянской 
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Проба номер 1. Тиньк. Перший шар від муру. 
Вапняно‐піщаний тиньк з невеликою кількістю 

окремих  зерен  цем’янки  теракотового  кольору.  В’я‐
зивом слугувало вапно, наповнювачем – кварцовий 
пісок,  окремі  включення  дрібнозернистого  польо‐
вого шпату та дрібні зерна інших гірських порід.  

Позитивна  реакція  на  вміст  клею  рослинного 
походження (проба на зміну забарвлення з розчи‐
ном Люголя шляхом його нанесення на  поверхню 
тиньку). 

 

 
 

Проба номер 1. Тиньк. Перший шар від муру. 
Магістр, художникреставратор Карпів Василь 

Дослідження виконав: хіміктехнолог , худ.рест. вищої 
каліфікаційної категорії І. Мельник 

 

      
                          а                                                   б  

 
в 

  

Макрофотографії проби: а) загальний вигляд;  
б) роздрібнена проба: в) проба після розчинення у HNO3.  
У структурі тиньку добре видно зерна кварцевого піску, 
включення карбонатних часток та мікрофрагментів 

гірської породи. 
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Проба номер 2. Тиньк. Другий шар від муру (світ‐
ліший). 

Візуально проба світло‐сірого кольору. На зламі 
помітні рихлі грудочки вапняного тіста та одинич‐
ні  включення  зерен  гірської  породи.  Шар  тиньку 
крихкий, розсипається від натиску пальцями, струк‐
турно  відрізняється  від  проби  номер  1  меншою 
щільністю. У даній пробі цем’янка відсутня.  

Позитивна  реакція  на  вміст  клею  рослинного 
походження (реакція з розчином Люголя). 

 

 
 

     
                         а                                               б 

 
в 

Місце відбору проби № 2 
Макрофотографії проби: а) загальний вигляд; б) 

роздрібнена проба: в) проба після розчинення у HNO3. У 
структурі тиньку добре видно зерна кварцевого піску, 
включення карбонатних часток та мікрофрагментів 

гірської породи. 

Проба номер 3. Білий грунт на поверхні тиньку. 
Поверхня нерівномірна. З кількома тоненькими 

шарами вапняних послідовних набілів. Верхні набі‐
ли перекривають втрати попередніх шарів. У струк‐
турі  вапна  дрібний  пісок  (маршаліт).  На  поверхні 
пофарбування – тонка клейова плівка, можливо ре‐
ставраційна. Клей тваринного походження. Зверху 
місцями  спостерігається  деструктований  покрив‐
ний  шар,  спорошкований  та  побілілий.  Вірогідно, 
синтетичний.  

 

  
 

 
 

Місце відбору проби №3 
Макрофотографія поверхні проби №3 

 

 
 

Після розчинення у 1N розчині HNO3 у нерозчинному 
залишку помітні фрагменти клейових плівок 

та частинки маршаліту. 
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Проба номер 4. Грунт жовтого кольору. 
У пробі – шар вапняно‐піщаного тиньку. На ньо‐

му –  ґрунт жовтуватого відтінку, крейдяно‐клейо‐
вий. Проклеєний на поверхні. Реакцією проби з па‐
радиметиламінобензальдегідом  у  азотнокислому 
середовищі виявлено білок тваринного походжен‐
ня,  що  може  свідчити  про  наявність  тваринного 
клею Крім того, у пробі крім вапняних білил вияв‐
лено присутність світлої охри.  

Можливо, по грунту та проклейці нанесено кле‐
йовий фарбовий шар  

 

  
 

 
 

Місце відбору проби №4  
Макрофотографія поверхні проби №4 

 

 
 

Проба після розчинення у 1N HNO3. На поверхні – 
деструктована полімерна плівка. 

Проба номер 5. Реставраційний тиньк. Вставка 
світло‐коричневого кольору.  

Вапняно‐піщаний тиньк з цем’янкою (у цьому ви‐
падку  –  тертою  пересіяною  цеглою)  світло‐терако‐
тового кольору. У складі доповнювальної маси втрат 
тиньку – незначний вміст синтетичного в’язива.  

Вірогідно, доповнення тиньку розчином такого 
складу було здійснено під час консервації малярст‐
ва у 60‐х роках минулого століття. Тоді було засто‐
совано актуальні на той час при проведенні рестав‐
рації стінопису полімери ПХВ та ПАА. 

 

  

 
 

Місце відбору проби №5 Мікрофотографія проби №5 
 
 Поверх  тиньку  помітні  фрагменти  крейдяно‐

клейового ґрунту. 
На  ділянках  доповнень  втрат  реставраційним 

тиньком  спостерігається  його  відставання  від  ос‐
нови, рухомі вставки. 

Під  час  проведення  чергових  заходів  з  консер‐
вації пам’ятки ці вставки необхідно видаляти. 
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Проба номер 6. Світло‐коричневе бортування. 
Реставраційна маса для проведення бортування 

складається  з  вапняно‐піщаного  тиньку  з  цем’ян‐
кою та додаванням синтетичного в’язива. Присут‐
ність  у  пробі  полімеру  підтверджує  позитивний 
тест Лібермана‐Шторха. Вірогідно ПХВ, що застосо‐
вувався  під  час  реставрації  стінопису  Горянської 
ротонди у 1960‐х роках. На поверхні проби побілін‐
ня, викликане деструкцією синтетичного в’язива. 

 

  
 

 
 

Місце відбору проби №6 Загальний вигляд мікропроби.  
 

 
 

Мікрофотографія проби після діїї на неї 1N розчину HNO3. 
У залишку – тонка еластична плівочка  

синтетичного походження 

Проба  номер  7. Фарбовий  шар  ХІІ  ст.  Темний 
(темно‐сірий?) колір. 

Скрізь на поверхні місця відбору проби наявний 
суцільний побілілий шар полімерного походження. 

 

  

 
 

Місце відбору проби №7 Мікрофотографія проби №7. 
   
На  поперечному  зламі  проби  видно  структуру 

тиньку, у якій не видно цемянкових включень.  
Вапняно‐піщаний  тиньк  з  рослинним  клеєм 

(виявлено реакцією з розчином Люголя). У фарбо‐
вому шарі сажа, вапно. В структурі фарбового шару 
–  клей  тваринного  походження.  Позитивна  біуре‐
това реакція на вміст клею тваринного білка. 
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Проба номер 8. Фарбовий шар ХІV ст. Темний з 
синім відтінком. 

 

 
 

 
 

Місце відбору проби №8 Мікрофотографія проби №8 
 

 
 

Проба після її прожарювання у муфелі. 
 
На поверхні після випалювання чорного пігмен‐

ту (сажа) – залишилися клейова та полімерна плів‐
ки. У тиньку вапно, пісок, сліди рослинного в’язива, 
окремі фрагменти щетинних волокон (чи не випад‐
кові?) 

Проба номер 9. Фарбовий шар жовтого кольору. 
Вапняно‐піщаний  тиньк  з  рослинним  клеєм. 

Зверху – шар жовтої охри з клеєм тваринного похо‐
дження. На поверхні фарбового шару – деструкто‐
вана полімерна плівка.  

 

  
 

Місце відбору проби №9 
 

 
 

 
 

Макрофотографія поверхні проби №9 
При дії на пробу розчину лугу реакція омилення 

не спостерігається. В’язиво клейове. 
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Проба номер 10. Проба на визначення побілін‐
ня поверхні малярства. 

 

 
 
Пробу відібрано на межі з ділянкою проведення 

зондажного розкриття поверхні малярства  від де‐
структованої  полімерної  плівки.  За  результатами 
попередніх досліджень (заключення інституту «Укр‐
проектреставрація»,  документ  додається),  ІЧ  спектр 
плівки  містить  виразні  смуги  CH‐  та  CH2  –  груп, 
плівка розмягшується при температурі близько 90 
градусів,  знайдено  певну  кількість  Cl,  що  дає  під‐
ставу ідентифікувати цей полімер як ПХВ. 

В процесі проведення тестів на її усунення з ві‐
дібраної мікропроби випробувано дію певних орга‐
нічних розчинників. Частково плівку розмягшують 
етилацетат та бутилацетат, дія яких підсилюється 
незначною добавкою ацетону.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Програма  проведення  консерваційних  робіт 

стінопису  ХІІХІV  ст.  в  пам.  Архітектури  ХІ  ст.. 
Горянській  ротонді  м.  Ужгород,  Закарпатська 
область. 

 Склад і послідовність консерваційних заходів 
 Візуальне обстеження, фото фіксація до 

консервації. 
 Укріплення аварійних (спудрованих) ділянок 

фарбового шару живопису з грунтом. 
 Укріплення деструктованого та аварійних 

ділянок тиньку до кладки. 
 Місцеве зняття поверхневих (пізніх) шарів 

вапняного набілу. 
 Усунення із заміною пізніх рухомих 

реставраційних вставок, бортувань тиньку та ПВХ 
* заправок. 

 Розчищення поверхні живопису від 
поверхневих забруднень.  

 Усунення набілів деструктованого ПВХ з 
живопису методом компресів. 

 Бортування, укріплення та підведення 
реставраційного тиньку в місцях втрат, тріщин 
та вибоїн. 

 Проведення загального відсолення живопису з 
тиньком методом компресів з пульпи (паперова 
вата). 

  Проведення антисептування фарбового 
шару. 

  Науковореставраційний супровід проведення 
рятівних консерваційних робіт (фотофіксація 
процесів). 

 
*Полівінілхлорид (ПВХ, англ. PVC) 

або поліхлорвініл, поліхлорвінілова смола – безбарв
на,  термопластичний  полімер,  продукт  полімери
зації хлорвінілу CH2=CHCl.  

ПВХ було застосовано в попередніх консервацій
них роботах, про що нам відомо зі звіту 199596 ро
ків  науковореставраційного  інституту  «УКРЗАХІД
ПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» та попередніх досліджень На
уководослідного сектору (НДС) Львівської національ
ної академії мистецтв (ЛНАМ) з 27.09.2017 р. 
 
 
Стаття надійшла до редакції 7 березня 2018 року 
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ГОРЯНСЬКА РОТОНДА 
У ФОЛЬКЛОРІ  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Ходанич Л. П. Горянська ротонда у фольклорі. Ав‐

тором  вперше  досліджено  зібрання  закарпатоукраїнсь‐
кого  фольклору  про  Горянську  ротонду  і  виявлено  ряд 
народних  переказів  про  храм,  навколишню  територію. 
Дослідженням виявлено, що найбільше уваги Горянській 
ротонді приділено в народних переказах,  значно менше 
– в легендах. Зміст деяких переказів підтверджено доку‐
ментально та історично. Головний персонаж повір’їв про 
ротонду  –  повітруля  Вітька,  який,  однак,  не  наділений 
іншими  особливими  поведінковими  характеристиками, 
крім того, що належить до світу «нечистих»; він являє со‐
бою типову свідомі сну константу, яка прослідковується в 
європейському фольклорі про замки. Серед фактів, про які 
оповідають перекази – проведення розкопок ученим з Пра‐
ги, удар грому під час служби 17 травня 1959 р., Панський 
керт    і  кладовище  з місцем масового  поховання  людей, 
що відкрилось після того, як буря вивернула з корінням 
старе дерево; залишки замку, глибокий давній колодязь, 
який  не  пересихає  навіть  у  найбільшу  посуху,  а  також 
про гонтову крівлю ротонди з дубового дерева, яке заго‐
товляли на західній околиці Швабського лісу. Автор вва‐
жає, що для повної картини про заявлену тему доцільно 
дослідити  також угорський та словацький фольклор ри‐
мо‐католицької громади мікрорайону Радванка. 

Ключові  слова.  Горянська  ротонда,  український  на‐
родний  епос,  фольклор  про  історичні  пам’ятки,  народ‐
ний переказ, легенди про церкву, демонологічні уявлен‐
ня, говірка села Горяни. 

 
Ходанич  Л.  П.  Горянская  ротонда  в  фольклоре. 

Сделан обзор закарпатоукраинского фольклора о Горян‐
ской  ротонде  как  в  известных  письменных  собраниях, 
так  и  в  устном  выражении,  где  выявлен  ряд  народных 
преданий о храме, окружающей территории, а также рас‐
сказов на основе демонологических представлений о по‐
витруле‐призраке; микроэпос в говоре села Горяны так‐
же фиксирует образ Горянской ротонды в коллективном 
этносознании. 

Ключевые слова. Горянская ротонда, украинский на‐
родный эпос, фольклор об исторических памятниках, на‐
родное  предание,  легенды  о  церкви,  демонологические 
представления, говор села Горяны. 

________________________________________ 
© Лідія Ходанич, 2019 

Khodanych  L. P. Horianska  rotonda  in  folklore.  The 
subject of research by the author folklore of the outskirts of 
Uzhhorod:  translations,  beliefs,  legends,  ethnic  demonology 
and phrases related to the architectural monument of the XI 
century of Horianska rotonda, which is the first certification 
of  the theme of  this architectural monument  in  the national 
folklore. Source Base: 1) material  from folklore speakers, 2) 
publications on the topic  in scientific and popular  literature 
(V. Hnatiuk, V. Lintur, P. Sova). The purpose of the research is 
to fix and save the elements of folk epic and regionally mar‐
ked linguistic units related to the theme Horianska rotonda. 
The author carried out an overview of Transcarpathian folk‐
lore  about Horianska  rotonda  in  famous written  collections 
and  in  oral  life,  a  series  of  tales  about  the  temple,  the  sur‐
rounding  area,  as  well  as  stories  based  on  demonological 
ideas about the ghost air; microepos in the dialect of the vil‐
lage Horiany – proverbs, sayings, phraseologisms, which cer‐
tify the image of Horianska rotonda in a collective ethnocen‐
to of this village, which is inhabited by the ethnographic Uk‐
rainian  group of Uzhanski  Volynians,  a  few  families  of  Ger‐
mans‐Swabians lived here in the past, until 1943 the crust of 
the families of Jews. In 1974 the village became microdistrict 
of Uzhgorod. 

The research revealed that Horianska Rotonda was given 
the most attention in folk legends, much less in legends. The 
content of some translations is documented historically. The 
main  character  of  the  beliefs  about  rotonda  is  the  airborne 
Vitka, which is described as a white, elongated female figure 
of two‐meter high, barely translucent; its obligatory attribute 
–  green  long  hair.  The  legends  about  Vitka  are  typical  folk 
works  about  the  ghosts  and  spirits  of  ancient  historic 
monuments and castles in Europe. Obviously, is about a cer‐
tain European constant, based on representations and beliefs 
of ancient demonology, according to which spirits of castles – 
women or girls. Among  the  facts about which  the  retellings 
tell  –  conducting  excavations  by  scientists  from  Prague, 
transfer  the  thunder during  church  service, what happened 
in May  17,  1959,  and  it  took  a  dozen  lives  in  a  year,  about 
Overlord  garden  plot,  church  and  ancient  cemetery  with  a 
place of mass burial of people. Particular attention is needed 
to tales about the underground passage that existed near the 
temple in the past, as well as retellings about cholera years of 
mass burial  in the Overlord garden plot, as well as methods 
to combat crazing (bustle of the settlement), methods of folk 
treatment of people affected zipper. The author believes that 
it  is  also  advisable  to  study  the  full  picture  of  the  subject 
matter Hungarian and Slovak folklore of the Roman Catholic 
community of  the Radvankyi microdistrict on  the subject of 
revealing verbal creativity about the temple. 

Key  words:  Horianska  rotonda,  Ukrainian  folk  epic, 
folklore  about  historical  monuments,  folk  legends,  legends 
about  the  church,  demonological  representations,  dialect  of 
the village of Horiany. 

 
Постановка  проблеми.  Усна  народна  словес‐

ність – це передусім високий вияв духовності наро‐
ду, одна з форм його свідомості, узагальнення жит‐
тєвого  досвіду,  якість  колективного  світогляду  й 
естетичного ставлення до дійсності. Крім естетич‐
ної, розважальної функції, він слугує і певним розва‐
жальним та інформаційним чинником [1:410,419]. 

Предмет нашого дослідження –  закарпатоукра‐
їнський фольклор околиць Ужгорода: перекази, по‐
вір’я, легенди, етнічна демонологія та фразеологія, 
які  стосуються  архітектурної  пам’ятки  Горянська 
ротонда.  Джерельна  база:  1)  матеріал  з  уст  носіїв 
фольклору  протягом  1966–2018  рр.,  респонденти: 
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Гам  С.  (1898–1972),  Стефан  Сембер  (1900–1975), 
Катерина  Плакош  (1903‐1972),  Павло  Стрічик  – 
(1933–2012), Марія Яцик (1945 р. н.), Марія N. (р. н. 
та р. с. невідомі); 2)публікації з теми у науковій та 
науково‐популярній  літературі  –  збірники  фольк‐
лору В. Гнатюка «Записки з Угорської Русі», П. Лінтура 
та ін. «Легенди нашого краю», І. Сенька «Як то давно 
було», П. Сови «Сиві замки повідають…».  І хоча усну 
народну творчість на Закарпатті та на теренах Уж‐
городщини збирали й досліджували протягом май‐
же двох століть такі визначні вчені, як В. Гнатюк, А. 
Легоцький, П. Лінтур, І. Панькевич, Ф. Потушняк, П. 
Сова, а також наші сучасники І. Сенько, І. Хланта, її 
стосувалися також численні студентські фольклор‐
ні  та  етнографічні  експедиції УжНУ, нам не відомі 
на  цей  час  які‐небудь  розвідки,  які  б  стосувалися 
окресленої  теми.  При  тому  всьому  заслуговує  на 
увагу  факт,  що  в  часи  глобалізації  процес  розми‐
вання та деформації глибинних етнічних рис, втра‐
ти  незафіксованих  фольклорних  набутків  набуває 
незворотності, і ця розвідка має на меті намаган‐
ня  зафіксувати  та  зберегти  елементи  народного 
епосу та регіонально маркованих мовних одиниць, 
що  стосуються  теми  Горянської  ротонди.  Гаслом 
обираємо слова дослідника Петра Сови: «…минуле 
Закарпаття не  зникло в бездні часу, не розсіялось 
безслідно в пітьмі століть. Воно живе в пам’яті на‐
родній, у переказах, легендах і казках, складених про 
замки, палаци та інші пам’ятки старовини» [5:17]. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням 
ряду науковців (Г. Бідерман, Ф. Потушняк, О. Сабо, 
Г.  Стрипський, М.  Тиводар  тощо),  село  Горяни на‐
лежить до територій, що населяє етнографічна гру‐
па ужанських долинян [7:15–17]. У селі в минулому 
мешкало кілька сімей німців‐швабів, що обслугову‐
вали  як  лісники  відданий  державою  для  потреб 
німців  з  вулиці  Швабської  в  Ужгороді  Швабський 
ліс (Клайзнер, Краус, Гавзер), а також тут до 1943 р. 
пустили коріння кілька  сімей євреїв  (Янкельс, Мой‐
зес). Всупереч тому, що поселення навколо Горян‐
ської ротонди знаходилось під впливом урбанізації 
(село з 1974 року стало мікрорайоном Ужгорода) і 
було  піддане  активним  демографічним  процесам, 
внаслідок  яких  його  населення  виросло  вдвічі  за 
рахунок переселенців здебільшого з інших районів 
Закарпаття, у ньому на вулицях Горянській, М. Том‐
чанія, частково Дендеші мешкають переважно сім’ї 
корінних жителів, які є носіями специфічної народ‐
ної культури, притаманної цьому селу.  

Дослідженням виявлено, що у фольклорі відома 
легенда  «Вакх  у  Горянах»,  яка  в  авторизованому 
викладі подана Петром Совою в збірці «Сиві замки 
оповідають…».  Ця  легенда  приписує  зародження 
традиції  виноградарства  на  Закарпатті  саме  селу 
Горяни. У відомих нам збірниках усної народнопое‐
тичної  творчості  закарпатців‐українців  Горянська 
ротонда не згадується, що засвідчує, вочевидь, той 
факт, що до 1949 року вона входила в перелік ри‐
мо‐католицьких храмів і ніяк не співвідносилась із 
релігійною  святинею  у  свідомості  православних, 
якими були та є переважна більшість прихожан се‐
ла Горяни. Горянська ротонда сприймалась у свідо‐

мості населення всього лиш серед ряду собі подіб‐
них  з  чітко  окресленим  функціональним  призна‐
ченням. Однак у народному епосі, що й понині по‐
бутує  в  околиці  мікрорайону  Горяни,  названий 
храм  згадується  перш  за  все  в  низці  переказів  та 
обмеженої кількості легенд, він присутній у повір’ї 
про повітрулю Вітьку та в територіально маркова‐
ній  фразеології,  що  укорінена  у  добре  відчутному 
ще свіжому в часі пласті буття сільської громади.  

Оглянемо збірку народного епосу про храм. 
 
Народні перекази про Горянську ротонду 
Дослідник із Праги. Стефан Сембер, що від на‐

родження мешкав біля церкви і тримав удома клю‐
чі  від  неї  (  ін  числився  водночас  сторожем  і  каси‐
ром відкритого в стінах ротонди в 60‐ті рр.. ХХ ст. 
філії Закарпатського обласного музею), розповідав 
про  те,  що  в  20‐х  рр.  ХХ  століття  біля  Горянської 
ротонди працювала археологічна експедиція з Пра‐
ги,  яка  розкопала  тут  підвальні  приміщення,  що 
складались  із  трьох  кімнат.  Керівник  експедиції, 
який квартирував у селі, оповідав мешканцям про 
те, що сама церква  і руїни збоку дуже давні. Нази‐
вав руїни замком, чи градом. Під час робіт, за пере‐
казом, розкопані були два невеликі підвальні при‐
міщення,  у  яких  знайшли  камінь‐престол,  чи  то 
язичницький жертовник, предмети культу,  багато 
битого  скла.  Учений  скаржився,  що  в  розкопаних 
підвалах видно сліди давніх пограбувань. За слова‐
ми народного оповідача, розкопали також погріб із 
керамічними черепками та винний погріб з кілько‐
ма бочками вина. Бочки були з дуба, який кришив‐
ся від дотику, а вино не розтікалось, бо було в цук‐
ровій шкоринці, хоч  і кисле на смак. Хто хотів, міг 
куштувати. Оповідач теж скуштував, алкоголю во‐
но, за його словами, вочевидь, уже не мало. 

 Через рік, оповідав Степан Сембер, учений приї‐
хав у село знову, без зайвого галасу, дуже швидко щось 
накопав  з  помічником  і  поспіхом  виїхав.  Оповідач 
висловлював припущення про «чорних копачів». 

Крівля даху.  Біля Швабського  лісу,  південніше 
від дороги на Циганівці, до кінця 80‐х рр. ХХ ст. зна‐
ходилась прадавня діброва, стовбур окремих дубів 
у якій було важко обхопити руками навіть кільком 
людям. Саме з цих дубів у минулому виготовлялась 
гонта для покриття Горянської ротонди. 

Підземний  хід.  У  народі  зберігся  переказ  про 
те, що Горянський замок з’єднаний підземними хо‐
дами  з  іншими  замками в  окрузі  –  Ужгородським, 
Середнянським та Невицьким. Оповідають, що ро‐
ків  сто  тому  ще  був  відомий  вхід  у  підземелля,  і 
один хлопець із села посперечався з  іншими хлоп‐
цями,  що  він  пройде  вузьким  ходом.  Якось  узяв 
свічку в руки і пішов круто вниз, тримаючи в руках 
сукану  нитку.  У  тунелі  місцями  була  вода,  багато 
каміння,  і  доводилось  лізти  рачки.  Невдовзі  ви‐
йшов, весь мокрий і брудний і дуже мовчазний – чи 
то стурбований, чи то наляканий пережитим. Лише 
згодом,  відійшовши,  оповідав  про  те,  що  далі  йти 
було  неможливо,  бо  хід  був  завалений,о  днак  він 
чув якісь приглушені голоси з поверхні, дихати става‐
ло дедалі важче, а свічка гасла, скільки б її не палив.  
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Переказ про  удар  грому. Травень  в  1959  році 
видався  душним  і  грозовим,  на  3  травня  припав 
Великдень. 17 травня зранку була гроза, однак крізь 
хмари  пробиралось  і  сонце.  Після  недільного  мо‐
ління у молодій сім’ї Дербасів мало відбутись хре‐
щення  новонародженої  дівчинки.  Однак  до  нього 
не  дійшло.  Мати  ще  стояла  з  новонародженою  у 
храмі,  навколо  були  односельці  та  родичі,  очіку‐
ючи на дійство, коли раптом пролунав оглушливий 
удар та зблиснув вогонь, який мітив у саму середи‐
ну: у церкву влучила кульова блискавка. Від її сили 
загинуло  одразу  шестеро  людей,  були  важко  вра‐
жені  батьки  новонародженої,  особливо  мати,  яка 
невдовзі,  незважаючи на допомогу лікарів,  помер‐
ла в лікарні. Дитина ж, яка була в пір’янім сповитку, 
випала  з  рук  матері  на  кам’яну  долівку  і  залиши‐
лась неушкодженою: електрика не пройшла через 
пір’я. На  диво,  блискавка  не  пошкодила  нічого  і  в 
самому храмі. Десятки людей були уражені блиска‐
вкою  і  потребували  лікування. Найбільше  постра‐
ждали ті, хто стояв біля молодої матері в централь‐
ній частині. Дехто осліп, оглух, багато з них помер‐
ли протягом року‐двох, терплячи неймовірні болі. 

Коли  лікування  уражених  громом  людей  у  лі‐
карні не дало результату, окремі звернулись до на‐
родних цілителів в Українських Карпатах, які ради‐
ли закопувати вражених громом у мокрий пісок. Це 
давало тимчасове полегшення (Переказ від Стрічи‐
ка Павла, а також Марії N). Таким чином було вико‐
ристано досвід народної медицини. Як відомо, «на‐
родна традиція приписує землі… цілющі властиво‐
сті. Вірили – якщо до неї правильно звернутися, то 
вилікує і найтяжчу хворобу… Закопуванням у зем‐
лю, тобто удаваною смертю, обманювали хворобу і 
нечисті сили, які її наслали» [6:386‐387].  

Про колодязь біля церкви. Давня частина села 
Горяни  розміщена  на  базальтовій  плиті,  тому  у 
верхнім його кутку, за переказами старожилів, ко‐
лись був лиш один колодязь – трохи нижче по схи‐
лу на південний захід від Горянської ротонди. При‐
пускаємо, що це міг бути колодязь на території ко‐
лишнього  замку,  який  охоплював  цілий  комплекс 
споруд  навколо  ротонди.  Ніхто  не  пам’ятає,  коли 
його  викопали.  Раніше  над  ямою  стояло  дубове 
цямриння і висився скрипучий журавель з дерев’я‐
ним відром, а поруч був видовбаний з дуба жолоб 
для поїння худоби. Люди, які чистили колодязь, по‐
відомляли, що внизу з‐під каменя б’є підземна ріка, і 
тому  навіть  у  найбільшу  засуху  тут  вода  не  зникає. 
Воді з давнього колодязя приписуються цілющі влас‐
тивості, і саме з цього колодязя беруть воду на освя‐
чення у Водохреща, а були випадки, коли хворій лю‐
дині з нижнього кутка села діти носили для пиття 
воду саме звідси (переказ від Катерини Плакош). 

За  переказами,  багато  років  тому  в  краї  вида‐
лось аномально посушливе літо, коли вода зникла 
у розкиданих по долині старицях річки Уж і пропа‐
ла у колодязях навколишніх сіл. У те літо в Горяни 
до  старого  колодязя  приганяли  з  низинних  пасо‐
вищ багато худоби на водопій, а вози з бочками ще 
затемна вишиковувались у чергу за водою для спо‐
живання в садибах (переказ від Катерини Плакош). 

Переказ про Панський керт. На схилі з півден‐
но‐східного боку Горянської ротонди був розбитий 
давній сад, що складався переважно з яблунь, груш 
різних  сортів  та  горіхів.  У  народі  його  називали 
Панський  керт  (керт  –  по‐угорськи  сад).  Кому  він 
належав  –  колективна  пам’ять  відомостей  не  збе‐
регла, однак старожили пов’язують його з власни‐
ками  замку, що  знаходився  біля  ротонди.  Кажуть, 
що тут ще в недалекому минулому можна було ба‐
чити сліди кам’яних доріжок, на яких слабше росла 
трава  і вигорала в спеку. Сьогодні урочище розпо‐
ділено на ділянки і віддано під приватну забудову. 

Оповідають  ще  історію,  згідно  з  якою  біля  Ро‐
тонди  знаходиться  забуте кладовище. Так,  одного 
разу буря вивернула з корінням старий горіх і від‐
крила могилу масового поховання – десятки люд‐
ських останків, які довелось перепоховати. Народ‐
на  пам’ять  зберігає  переказ  про  епідемію  холери, 
коли  в  селі  та  навколо  Ужгорода  вимерла  велика 
кількість  людей.  За  переказом,  село  з  молитвою 
двічі  оборювали  волами,  обкурювали  ялівцевим 
димом,  щоб  запобігти  поширенню  пошесті.  Під‐
твердження  цьому  знаходимо  в  наукових  джере‐
лах,  зокрема  в  історичному  нарисі  «Історія  Ужго‐
рода»  (1993),  де,  зокрема,  сказано:  «Відомо,  що  в 
60‐х рр. ХІV століття Ужгород і навколишні села пе‐
режили епідемію холери» [3:20]. 

Мікроепічні жанри. Як зазначає український ет‐
нолінгвіст  В.Жайворонок,  «глибше  пізнати  етнос, 
проникнутися його духом, зрозуміти душу можна не 
лише  через  художню  творчість  чи  художнє  слово 
його найкращих представників,  але й  за допомогою 
слова,  фразеологізму,  взагалі  через  його  мову  як 
«душу», «серце» народу» [2:36].  

Слово – потужний носій  інформації,  і кожне лінг‐
вокультурне явище на час свого виникнення, за відо‐
мим твердженням О.Потебні, мало свою життєву ос‐
нову та лінгвогеографію, бо мова – не просто відбит‐
тя усталеного світогляду, а радше діяльність, що його 
створює. Мікроепічні жанри – прислів’я та приказки, 
фразеологічні  порівняння  та  фразеологізми  –  дже‐
рело інформації та відкладеного з минулого побуто‐
вого матеріалу. У селі Горяни в минулому теж побу‐
тували місцеві приказки, що виникали на основі жит‐
тя громади. Так, наприклад, із ХХ століття дійшли ви‐
рази:  «Шатує,  як  Каганцюля  до  церкви»,  «Як  Ка
ганцюля голубки уварить». За цими фразами, перека‐
зували, ховався зміст, зрозумілий прихожанам Горян‐
ської церкви середини ХХ століття. У нижній частині 
села, відносно далеко від храму, мешкала сім’я на прі‐
звище  Каганець.  Господиня,  як  належало  за  тради‐
цією, з вечора в суботу крутила голубці і варила їх у не‐
ділю зранку. Однак часто процес варіння з невідомих 
причин затримувався, і жінка встигала в церкву лише 
на кінець служби, а траплялось, що добігала й тоді, ко‐
ли інші вже виходили з воріт.  

Горянська ротонда залишила свій, хоч і незнач‐
ний,  культурно‐мотиваційний  слід  у  говірці  села 
Горяни  також  в  образних  порівняльних  зворотах, 
зразках народної ідіоматики: товстий, як ротонда; 
високий, як турня; позерать, як Горянська церква з 
горба (про горду людину). 
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Повір’я, пов’язані з Горянською ротондою, як 
основа фантастичних народних оповідань. 

Повітруля Вітька. У  селі Горяни ще й понині  іс‐
нує повір’я про повітрулю, яка живе з незапам’ятних 
віків у районі ротонди і схованих у землі руїн замку, 
де  колись  було  старе  кладовище  та  сад  – Панський 
керт. Повітруля має власне ім’я – Вітька, чим засвід‐
чено  її  значущість та невипадковість. Це привид жі‐
ночого  роду,  який  з’являється  у  верхнім  кінці  села 
глибокої темної ночі, коли місяць слабкий або відсут‐
ній на небі. Вітька, вважають, переслідує та лякає пе‐
рехожих,  яким  здатна  нашкодити.  На  запитання  до 
опитуваного,  чи  він  зустрічався  з  Вітькою,  респон‐
денти  відповідали:  «Я  –  ні,  але  чув, що розказували 
інші…» – і посилалися на померлих. Вітька викликає 
несподіваний  вихор  руйнівної  сили,  який  виникає 
раптово й нізвідки і так само раптово зникає. За роз‐
повідями, у похмуру грозову погоду Вітька може з’я‐
витись ще о полудні, однак сила її вдень короткочас‐
на.  Вітьку  описують  як  білу  видовжену  жіночу  по‐
стать двометрової  висоти,  яка ледь просвічується,  з 
довгим розпущеним волоссям. Постать не мовчазна, 
вона незрозуміло шепоче і завиває. Цю повітрулю, за 
розповідями,  зустрічають найчастіше на лісових до‐
рогах  вище  від  села,  а  також на  помежів’ях‐готарах, 
сільському перехресті. Вважається, вночі, зачувши та‐
ємничі звуки за спиною, не можна оглядатись, необ‐
хідно негайно промовляти молитву, яка оберігає від 
потойбічних  сил,  завершити  її  слід  словами  (приб‐
лизно): «Тобі – своє, мені – своє. Бог ізо мною!» (за пе‐
реказами від Стефана Сембера). 

Як  відомо,  повітрулі  –  це  представники  потой‐
бічного  демонічного  світу,  «безтілесні  істоти,  що 
здатні  прибрати будь‐яку форму»  [6:402].  Уявлен‐
ня про них в околицях села Горяни переплітаються 
з поширеними по всій Європі уявленнями про при‐
видів, зокрема духів зруйнованих замків. На Закар‐
патті перших і других звично називають «нечисти‐
ми». Як відомо, «нечисті належать до світу пітьми, 
ворогують  зі  світом,  до  якого  належить  людина. 
Під час грози, коли над землею пливуть чорні хма‐
ри, нечисті духи летять у них і посилають бурю та 
нищать поля й сади. Нечисті духи причетні до всіх 
стихійних  лих…»  [6:  403].  Однак  згадуючи  трагіч‐
ний удар блискавки в Горянську ротонду 17 трав‐
ня  1959  року,  жоден  з  опитуваних  нами  мешкан‐
ців‐старожилів,  так  само  як  і Марія N  –  жінка, що 
пережила тоді удар блискавки, не посилався на по‐
вітрулю  Вітьку,  а  пояснював  факт  прагматично: 
відсутність громовідводу, скупчення людей під час 
грози.  Припускаємо,  що  це  вияв  впливу  наукових 
знань на народну свідомість. 

Цікаво, що  навколо  замків,  які  знаходяться  не‐
подалік Горян, теж побутують оповіді, засновані на 
повір’ях про привиди жінок чи дівчат (Біла постать 
–  Ужгородського,  Погань‐дівка  –  Невицького).  Во‐
чевидь,  ідеться про певну константу, засновану на 
уявленнях та повір’ях з прадавньої демонології, за 
якою духи замків – жінки чи дівчата, ця константа 
чекає ще на свого дослідника. 

Висновки. Отже, історія Горянської ротонди за‐
фіксована  у  народному  епосі  села  Горяни  та  око‐

лиць Ужгорода. Найбільше – в народних переказах, 
зміст яких частково підтверджено  історично  (роз‐
копки  в  20‐х  рр.  ХХ  ст.).  Легенди  про  повітрулю 
Вітьку – типові легенди про привиди та духів дав‐
ніх  історичних пам’яток, замків. У демонологічних 
усних творах присутній персонаж, властивий саме 
цій місцевості  –  Вітька,  який,  однак,  не наділений 
іншими особливими поведінковими характеристи‐
ками. Для повної картини про заявлену нами тему 
доцільно,  вважаємо,  дослідити  угорський  фольк‐
лор  римо‐католицької  громади  мікрорайону  Рад‐
ванка  –  основних прихожан Горянської  ротонди  в 
часи  її  функціонування  як  римо‐католицького  ду‐
ховного осередку  – на предмет виявлення  словес‐
ної творчості про храм з тисячолітньою історією. 
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ЧЕСЬКА ПОЕЗІЯ У ПОСМЕРТНІЙ АНТОЛОГІЇ  
РОМАНА ЛУБКІВСЬКОГО 
 
Лубківський Роман. Слов’янське небо. Вибрані пе

реклади. Упорядники: Данило та Маркіян Лубківські. 
– АБАБАГАЛАМАГА. – Київ, 2018. – 352 с. 

 
 
 
Роман Лубківський (1941‐2015) – поет, перекла‐

дач,  дипломат  та  громадсько‐політичний діяч,  на‐
лежав до найвизначніших діячів України другої по‐
ловини ХХ та початку ХХІ століття. Він був членом 
Національної спілки письменників України, довго‐
річним  головою  її  львівської  організації  (1980‐
1992),  заслуженим  діячем  мистецтв  України,  лау‐
реатом Державної  премії  України  ім.  Т. Шевченка, 
Літературної  премії  ім.  Павла  Тичини,  народним 
депутатом  України,  професором  Львівського  уні‐
верситету тощо.  

Життя  і  діяльність  Р.  Лубківського  була  тісно 
пов’язана  з  Чехією  та  Словаччиною.  Він  був  Над‐
звичайним і Повноважним Послом України у Чехо‐
словаччині  (1992‐1993) та Чеській Республіці  (1993‐
1995). Живо цікавився й літературою та культурою 
українців  Пряшівщини.  Його  вірші  та  переклади 
публікувалися і на сторінках «Дуклі». Чехія вшану‐
вала його  літературною премією  ім.  Вітєслава Не‐
звала  (1984);  Словаччина  –  премією  ім.  Павла  Ор‐
саґа Гвєздослава (1988). 

 

* * * 
Нещодавно  у  Києві  в  серії  „Антологія  світової 

поезії” з’явився доволі об’ємний збірник вибраних 
перекладів Р. Лубківського – віршів із всіх слов’ян‐
ських мов. Ця антологія охоплює 133 поезії 59 ав‐
торів, найбільше – з російської (19 поетів), польсь‐
кої (17), білоруської (14), чеської (10) та словацької 
(9). Більшість авторів тут представлено одним або 
двома  віршами.  Упорядником  такої  оригінальної 
антології поезії слов’янських народів є сини Рома‐
на Лубківського – Данило та Маркіян. Вони із бага‐
тої перекладацької спадщини батька вибрали пат‐
ріотичні  поезії,  так  або  інакше  пов’язані  з  рідним 
краєм  поетів  або Україною. Про  кожного  автора  у 
книзі подано коротку біографічну довідку. 

_________________________________________ 
© Микола Мушинка, 2019 

Розділ про чеську поезію тут відкривається «Ба
ладою»  Карела  Гінека  Махи.  Далі  йдуть  дві  поезії 
Йозефа Вацлава Фріча – вірш «Дніпро» та уривок з 
його маловідомої драми «Мазепа». У ній автор  (на 
відміну від російських письменників,  включно Пуш‐
кіна,  що  вважали  гетьмана  України  «зрадником» 
Росії), зобразив Івана Мазепу національним героєм, 
що  боровся  за  самостійність  України.  Саме  за  цей 
переклад  Р.  Лубківського  було  нагороджено  пре‐
мією ім. Миколи Лукаша. 

Тут  же  опубліковано  переклад  маловідомого 
вірша Рудольфа Майєра «Україна», вірш Станіслава 
Костки  Неймана  про  Закарпатську  Україну  «Апо
літичне», вірші Їржі Волькера та Вітєслава Незвала. 

Певною несподіванкою для українського читача 
(та не лише для нього) будуть переклади Р. Лубків‐
ського  трьох  віршів  першого  президента  Чеської 
Республіки  Вацлава  Гавела,  в  літературі  більше 
відомого як драматурга та публіциста. У вірші «Cre
do» («Вірую») В. Гавел пише:  

 
Хочу бути за кратер своєї доби, 
Хай усе, що найглибше, у ній вирує. 
І виприскує мною наверх, наверх! 
Написати хотів би багато нових. 
Цілковито нових одвертих поезій. (с. 338) 
 
Смерть  на  75  році  життя  (2011)  не  дозволила 

йому реалізувати свій задум. 
Цей  невеличкий  розділ  чеської  поезії  в  анто‐

логії «Слов’янське небо» закінчується віршем Йозе‐
фа  Петерки  «Київське  пророцтво»  та  перекладом 
фрагменту  поеми  Іва  Одегнала  «Пісня  про  велико
моравську сережку», в якій є і такі слова: 

 
На початку  
Не був Бог 
Але солунські 
Брати 
Витворили літери 
Що твердо стали на ноги. 
 
Науковці  сперечаються, чи  солунські брати ство‐

рили  кирилицю  або  глаголицю,  та  незаперечним  є 
факт, що  кирилиця,  якою керується  і  український 
правопис, вже з ІХ століття «твердо стала на ноги». 

 
* * * 
Розділ  словацької  поезії  в  антології  Р.  Лубків‐

ського  відкривається  віршем  Янка  Краля  «Націо
нальна  пісня»,  актуальним  і  для  сучасності, 
зокрема такими його рядками:  

 
Понад нашим краєм почало світати 
Гей, ходімо, браття, волю здобувати [...] 
Гей, кладім покоси, поки сяють роси, 
Бо як трави росять, добре коси косять. 
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У  поезії  –  справжній  дух  кралівського  вірша, 
вдало підкреслений алітерацією с та асонансом о. 

Подібним  є  і  вірш  Яна  Ботта  «Відгоміг  україн
ської думки», присвячений запорізькому козацько‐
му ватажкові Івану Підкові, оспіваному в українсь‐
ких думах (хоч його прізвище у вірші не названо). 

Основоположник  нової  словацької  літератури 
Павел Орсаґ Гвєздослав в антології представлений 
уривком  з  поеми  «Одкину  ліру».  Представник 
інтимної лірики у словацькій літературі Ян Костра 
– віршем «Моя рідна», присвяченому першій любові 
поета. «Лівий» словацький поет і політик Лацо Но‐
вомеський, що у 50‐х роках зазнав „блаженство” ко‐
муністичної  тюрми  за  т.  зв.  «словацький буржуаз‐
ний  націоналізм»,  в  антології  представлений  вір‐
шами «Гарний день», навіяним його перебуванням 
у Празі, та «Розмова з птахою, що відлічує життя» 
про зозулю, яка  

   
Відкукує в лісі комусь життядолі. 
Скільки ж мені „куку” накуєш, зозуле? 
Смерті мені краще нині не згадуй. 
Хочу на стозвукім знатися звучанні, 
Тисячі поезії слухать на світанні. 
 
Є  тут  вірші Павла  Горова  («Археологія»), Миро‐

слава Валека («Історія трави»), Йозефа Мігалкови‐
ча  («Це так  пословацьки»)  та  Любомира Фелдека 
(«Над власним віршем»). 

Розділ «Зі словацької поезії» закінчується урив‐
ком з вірша «З Василем Симонемком»  словацького 
поета  середньої  генерації  Войтеха  Кондрота,  за‐
коханого  в  поезію  В.  Симоненка  і  її  перекладача 
словацькою мовою. У вільному вірші є й такі рядки: 

   
Вибирався я до хворого батька. 
І постаршої мами 
Із книжкою Симоненка в кишені 
 (До полудня почав я 
Перекладати його вірш „Не вір мені” [...] 
Тоді пополудні 
Я вже нічого не перекладав 
Тоді пополудні 
Помер на хвильку мій брат 
А Симоненко ожив [...] 
Були ми тоді до зрілості ближче на день 
А Симоненко на день ближче до смерті). 
   
Добірки віршів чеської та словацької поезії у пе‐

рекладах  Романа  Лубківського  в  антології  «Сло‐
в’янське  небо»  не  є  ні  повними,  ні  репрезен‐
тованими.  Однак  вони  подають  читачеві  України 
хоча би невеличку інформацію про поезію цих двох 
споріднених народів. 

Роман  Лубківський  і  після  смерті  своїми  пере‐
кладами популяризує літератури слов’янських на‐
родів, включаючи чеську та словацьку. 
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СУЧАСНЕ ОБЛИЧЧЯ  
ЗАКАРПАТСЬКОГО МИСТЕЦТВА:  
UNTITLED 
 

 

 «Прощавай,  Слово!...»  –  виставка  сучасного  за‐
карпатського мистецтва, що протягом травня 2018 
року  відбулась  у  столичному  «Музеї  історії  міста 
Києва».  За  задумом  куратора  Тараса  Табаки,  екс‐
позиція мала представити актуальне обличчя мисте‐
цтва  Закарпаття,  де  «сучасність»  визначалась  не 
життєвою  присутністю  автора,  а  критеріями  думки 
та змісту, суголосними часу, в якому живемо. Звідси й 
теза  про  оновлення  або  перезавантаження  регіо‐
нальної  школи,  адже  розвиток  будь‐яких  традицій 
відбувається саме у змінах і реакціях на час.  

Серед  ознак,  що  вирізняють  школу  закарпат‐
ського  мистецтва  –  її  демократизм  та  європей‐
ськість. Усталений стереотип про колорит і сонце‐
сяйність  закарпатського  пейзажу  значно  обмежує 
напрацювання  художників  1920–1930‐х  років  і 
сьогодні скоріш виступає рудиментом радянського 
мистецтвознавства. Чи можемо говорити про якісь 
чіткі  визначення  щодо  школи?  Радше  ні,  адже  як 
порівнювати пейзажі Ерделі та Манайла, портрети 
Бокшая  та  Коцки.  Власне  орієнтація  на  актуальні 
європейські  течії  міжвоєнного  періоду,  переусві‐
домлення  традицій  краю  –  найхарактерніші  озна‐
ки  мистецтва  Закарпаття.  Звідси  її  багатоликість, 
розмаїття та мозаїчність, де під «школою» слід ро‐
зуміти колектив однодумців, а демократизм думки 
– основні засади її розвитку. 

Виставка  «Прощавай,  Слово!...»  –  спроба  вийти 
за  межі  сформованих  стереотипів  про  відносини 
всередині  мистецтва,  його  роль  у  суспільстві  чи 
функцію в системі культурних координат. Розмаїт‐
тя  експозиції:  від живопису  до  об’єктів,  від медіа‐
арт до скульптури, фотографії та графіки представ‐
ляє зріз регіонального мистецтва за часи незалеж‐
ності. 25 авторів – дві генерації художників: одна з 
них  –  це  покоління  першої  хвилі,  митців,  які фор‐
мувались у складні часи переходу середини 1980‐х 
– початку 1990‐х років, серед яких Габріел Булеца, 
Павло Ковач, Влад Габда,  Іштван Молнар, Володи‐
мир Черепаня, Тарас Табака, Павло Керестей. Кура‐
тор  свідомо  означив  представників  «нової  хвилі», 
адже кінець 1980‐х років – період активних змін та 
перших  спроб  відкрито  протистояти  номеклатур‐
ності у мистецтві.  

_________________________________________ 
© Оксана Гаврош, 2019 
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Друга – автори, сформовані у часи незалежності 
– Ната Попова, Володимир Павлишин, Михайло Хо‐
данич, Олег Токарь, Беата Корн, Віктор Мельничук, 
Руслан та Емма Тремби, Роберт Довганич, Дмитро 
Фесенко,  Владислав  Горбунов,  Едуард  Приходько, 
Андрій та Олеся Возницькі, Віктор Дьомін та Олег 
Сусленко.  Без  галасу  і  гучних  заяв  художники  оз‐
начили безнадійність розмов і суперечок про май‐
бутнє закарпатської школи живопису.  

Відкинувши  наративність,  властиву  деклара‐
тивним  послідовникам  традицій  Ерделі‐Бокшая, 
автори  спробували  поділитися  трансформаціями 
власного досвіду. Це  суттєво вирізняє  їхні позиції, 
що характерні для автора‐трикстера та протилеж‐
ні  традиційному  автору‐класику  –  деміургу  і  про‐
року. Налаштованість  на  своєрідне  перекодування 
і  руйнування  мистецького  ширвжитку  та  епігон‐
ства не дозволяє  їм прикриватися  іменами фунда‐
торів, творчість яких базувалась саме на розкритті 
та розвитку образності мистецтва.  

Проект «Прощавай, Слово!...» далеко не перший 
досвід  Тараса  Табаки  аналізувати  закарпатське 
мистецтво  крізь  призму  contemporary  art.  З  2009 
року  куратор‐художник  організував  понад  10  ви‐
ставок, серед яких – «Ідеаліст» (2009), «Індеферента» 
(2012),  «Фрагментації»  (2013),  «Інсомнія»  (2014), 
«Абстракція  vs  Реальність»  (2015  ),  «Осінній  са‐
лон», «Прапор утопії» (2015), «Процес‐1,2,3» (2016–
2017)  та  інші.  Спровокувати  автора  та  глядача  до 
усвідомлення, що філософія та мистецтво є інстру‐
ментами пізнання повсякденного життя – теза, що 
об’єднує  всі  проекти.  Вміння  ставити  собі  складні 
запитання: що нас чекає завтра, куди йдемо, чи мо‐
жемо  змінювати  певні  погляди  на  усталені  речі  – 
кураторський критерій відбору авторів. Звідси ши‐
рока емоційна палітра у проектах: від лірики та по‐
етичності, до іронії та сарказму.  

В основі концепцій до численних проектів роз‐
мірковування художника, що суголосні  із розумін‐
ням  багатошаровості  Ж.  Дерріда.  Ще  у  середині 
1960‐х французький філософ‐постмодерніст вказу‐
вав на неоднозначності  тексту  (художнього  твору 
– авт.) та необхідності особливого аналізу – декон‐
струкції, що виявляє опорні поняття та метафори, 
які вказують на його несамототожність, перегуки з 
іншими творами. Деконструкція, на думку Ж. Дер‐
ріда, повинна зробити очевидною внутрішню супе‐
речливість свідомості і привести до нового письма, 
що втілює «розрізнення» – не бути тотожнім, бути 
відмінним, іншим, не таким. 

 «Життя художника – це творення нових міфів. 
Виставка «Прощавай, Слово!...» – місток між тради‐
цією і тим, що відбувається у світі, спроба не упус‐
тити момент до здатності філософствувати. Сучас‐
не мистецтво – це не меню в ресторані: не обов’яз‐
ково  бачити  цінник,  чи  список  інгредієнтів  – 
важливо  відчути  смак  та  пережити  емпатію.  Ми 
часто граємо у символічно‐наслідкові ігри, бачимо 
якісь  апеляції  чи  буфонаду  зі  змінами  політичних 
курсів.  Не  включити  глядача  у  гру  в  мистецтво,  а 
стати з ним співучасником у цьому світі – одне з за‐
вдань  автора  сьогодні»,  –  коментує  Тарас  Табака. 

Процес відродження щирості, надії, романтизму та 
повернення до  універсальних  істин  –  поняття, що 
характеризують новітні  ідеї метамодерну,  артику‐
льовані у 2010 році голландськими вченими і філо‐
софами  Тімотеусом  Вермюлен  і  Робіном  ван  ден 
Аккером. Постмодернізм, що характеризується іро‐
нією,  нігілізмом,  стилізацією  та  релятивізмом  спро‐
вокував  виникнення  сьогоденної  концепції,  спри‐
чиненої  змінами  у  світових  процесах  у  1990‐х  та 
проголошення  «кінця  історії».  Однак  перш ніж  ін‐
тегруватися у найновіші позиції сучасне мистецтво 
Закарпаття  мусить  пережити  стадію  глибокого  й 
об’єктивного самопізнання.  

Так,  роботи  В. Мельничука,  Р.  Тремби,  Б.  Корн,    
І.  Небесника, Н. Попової, М.  Ходанича приклад  ви‐
пробовування  еластичності  межі  видів  та  жанрів 
мистецтва. Художники тяжіють до знищення часо‐
вих  та  причинно‐наслідкових  зв’язків,  створюючи 
«метаісторичний»  синтез.  Гнучкість  та  елегант‐
ність контурів, здатність нейтралізувати порушен‐
ня форми,  чиста неопосередкована  експресія,  чут‐
тєвий образ переживання унікального стану виріз‐
няють твори В. Габди, Т. Табаки, В. Кадара, Г. Буле‐
ци, П. Ковача. Запровадження надточної апаратури 
створили  ілюзію керування, контролю над світом. 
Необхідністю  позбавитися  від  ілюзії  точності  по‐
яснюється  конструювання  приблизності  та  неви‐
значеності в сучасному мистецтві, що чітко просте‐
жується у медіа‐арт Р. Довганича, Д. Фесенка та фо‐
то В. Павлишина. У пластиці О. Токаря, Н. Попової 
та М. Ходанича відчутний ефект нестабільності, що 
виникає  на  різних  рівнях  структурного  твору.  Ху‐
дожники  використовують  спеціальні  технології, 
що підкреслює недовговічність  творів.  Так  худож‐
ники цілеспрямовано проектують непрогнозованість 
поведінки глядача в процесі сприйняття твору.  

Зв’язок  з  непроминущим,  вічним,  естетизм  та 
переосмислення  традицій,  катарсичне  переживан‐
ня, що збуджується творами – це те, що вирізняло 
експозицію  проекту  «Прощавай,  Слово!...».  Без  па‐
фосу  заперечення  попереднього  досвіду,  занурю‐
ючись  у  глибини емоційної  сфери,  автори  спробу‐
вали  викликати  потік  образно‐поетичних  асоціа‐
цій,  різні  відтінки  почуттів,  де  осмислення  творів 
розкриває  їхній філософський  зміст,  залишаючись 
у межах національних медіатипів, архетипів, міфо‐
логем та традицій. Аналізуючи феномен закарпат‐
ського  сучасного  мистецтва,  куратор  посилається 
на безпосереднє значення терміну, в якому «фено‐
мен» – явище, яке може бути пізнане на основі досві‐
ду. «…Колективний досвід усамітнення, критичний 
погляд на специфіку українського мейнстріму та від‐
мова  від  декларативних  спекуляцій  сформували 
назву  цього  проекту.  Можливо  в  чомусь  провока‐
тивну,  але  не  позбавлену  підстав  з  позиції  думок, 
що витають у повітрі теоретичних дискурсів сучас‐
ного мистецтва. Не слід забувати, що мистецтво не 
може  виправдати  наших  очікувань  в  прогнозах 
майбутнього,  в  силу  власної  фрагментарності  та 
суб’єктивної  природи  феномену,  того,  що  «прояв‐
ляє себе іншим чином». Воно лише констатує та ві‐
дображає рух у його напрямку в умовах даності.  
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«Світ  довкола  нас  –  це  те,  що  ми  думаємо  про 
нього. Наше минуле ніколи не було майбутнім. Во‐
но  лишень  дозволяє  спиратись  на  досвід  у  по‐
глядах вперед. Ми потрапили в  інформаційну еру, 
потоки симулятивної причетності до світу в обмін 
на можливість змістовного занурення в себе. Право 
повернення до практик  виходу  за  встановлені  ал‐
горитми інформаційної системи, такого собі «пікні‐
ка на узбіччі історії», є визначальним у нашому ви‐
падку. Паралель зі словом тут є невипадковою, ад‐
же  промова  твору  може  бути  прочитана  у  будь‐
яких  інтерпретаціях.  Ілюзія  відкритого  спілкуван‐
ня, породжена мережею, нівелює довіру до комуні‐
кації як такої. Вона позбавляє відповідальності, ав‐
торства, оперуючи словом в площині маркет‐мене‐
джменту,  спрощуючи функцію формування  думки 
та  чуттєвості,  з  котрими невід’ємно пов’язане ми‐
стецтво. Чи можливий контакт між глядачем і тво‐
ром  без  зайвих  слів?  Хочеться  вірити  що  так,  ос‐
кільки  життя  в  умовах  прогресу  в  принципі 
можливе», – зазначив у концепції куратор. 

Так,  констатуючи  причинно‐наслідкові  зв’язки 
у  відродженні  демократичних  принципів  закар‐
патської школи, виставка означила генерацію мит‐
ців,  здатних  розвивати  ідеї  фундаторів  в  умовах 
мистецтва ХХІ століття.  

 
Стаття надійшла до редакції 9 грудня 2018 року 
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