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ТВОРЧА СПАДЩИНА  
ОКСАНИ РИБОТИЦЬКОЇ  
У КОНТЕКСТІ АРТТЕКСТИЛЮ УКРАЇНИ  
 
 
 
 
 
 
 
Луковська О. І. Творча спадщина Оксани 

Риботицької у контексті арттекстилю Укра-
їни. Стаття присвячена дослідженню прикмет-них рис творчості відомої львівської художниці Оксани Риботицької. Діяльність мисткині є ор-ганічною частиною українського професійного арттекстилю та розглядається у загальному контексті декоративного мистецтва України. У статті простежено авторські пошуки образно-пластичної мови та засоби художньої виразнос-ті у текстильних композиціях О. Риботицької. Аналізуються художні особливості творів, вико-наних у різноманітних техніках, відстежується кореляція традицій та новацій у творчості ав-торки. Особлива увага звертається на викорис-тання традицій народного мистецтва, зокрема, геометризованих орнаментальних мотивів, при-таманних західним областям України. Джерелом інспірації для О. Риботицької були народні ор-наментовані тканини та килими, писанкова символіка тощо. 

Ключові слова: арттекстиль, традиції, но-вації, художні особливості, орнамент. ______________________________ © Ольга Луковська, 2019 

 
 
 
Луковская О. И. Творческое наследие Ок-

саны Риботицькой в контексте арттексти-
ля Украины. Статья посвящена исследова-нию отличительных черт творчества извест-ной львовской художницы Оксаны Риботиць-кой. Деятельность художницы является орга-нической частью украинского профессиональ-ного арттекстиля и рассматривается в общем контексте декоративного искусства Украины. В статье прослеживаются авторские поиски образно-пластического языка и средств худо-жественной выразительности в текстильных композициях О. Риботицькой. Анализируются художественные особенности произведений, выполненных в различных текстильных тех-никах, отслеживается корреляция традиций и новаций в творчестве автора. Особое внима-ние обращается на использование традиций народного искусства, в частности, геометри-зованных орнаментальных мотивов, прису-щих западным областям Украины. Источни-ком вдохновения для О. Риботицькой были народные орнаментированные ткани и ков-ры, символика писанок и тому подобное. 

Ключевые слова: арттекстиль, традиции, новации, художественные особенности, орна-мент.   
Lukovska O. I. Oksana Rybotytska's creative 

heritage in the context of arttextiles of Ukraine. In recent years, there has been an increasing inte-rest in the theoretical dimension of the Ukrainian artistic textile. In the decorative arts of Ukraine have been formed many professional arttextile schools. Special attention is deserved textile of Lviv, which is a bright phenomenon in the Ukrainian artistic culture. The research of Lviv`s arttextile is relevant because of a study of the well-known ar-tists creativity who have significant achievements in this area. Among the talented Lviv artists, Oksana Rybotytska's figure stands out.  The objectives of this study are to determine tipical features of creativity of the famous Lviv textile artist Oksana Rybotytska. The activity of this artist is a part of the Ukrainian professional arttextile and is present in the general concept of decorative art of Ukraine. So far the method of art study analysis was applied to demonstrate that O. Rybotytska in the author's style has created a number of works of high aesthetic value, that 
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expand the concept of modern textile art and allow to trace the leading tendencies of art textiles in Ukraine. The analysis of O. Ryboty-tska's work has been repeatedly referred to by art critics. Despite numerous explorations, O. Ry-botytska's creative work has not been the subject of a separate comprehensive research. An аctivity of the artist full of complex processes and rich in the artistic searches. The article observes the searches of the author's language and means of artistic ex-pression in O. Rybotytska's textile compositions. The artistic features of the works performed in various techniques are analyzed, the correlation of traditions and innovations in the creativity of the author is traced. Most of the artist`s performed works are large-format woven tapestries, such as «The Carpathian Trails», «The Melody of the Fo-rest», «The Renaissance», «Kolomyyky» and others.  The results of the research show that special attention O. Rybotytska gives to folk art trade-tions, in particular, she likes to use geometric or-namental motifs. Her works are characterized by an appeal to the artistic traditions of art, especial-ly the Carpathian region. The source of O. Rybo-tytska inspiration is the folk ornamented fabrics and carpets of the Carpathians, motifs of «pysan-ka» colorful signs and symbols, etc. The simplest geometric shapes play a significant role in her works. Their simple structure is the solid founda-tion and very important for the artist and create-ve design allows to achieve simplicity and clarity of the compositional decision. She is actively ex-perimenting with textures, enriching the plane of the work, using a variety of raw materials – roughly spun wool, sisal, cords and more. Her works are always distinguished by color harmo-ny, form stylization, subtle compositional feeling. The research shows that O. Rybotytska's atten-tion is attracted by the rich possibilities of cham-ber weaving, which makes it possible to experi-ment. The beauty of decorative planes and special lyrical content are characterized the plot minia-ture works of O. Rybotytska «My Dzembronya», «Magic Flower», «Dialogue with History», «Suffe-ring», «Memories», «Trees», made in the author's technique. The originality is indicated also the miniature compositions of an abstract nature «Pear Blues», «Pereveslo», «Fuss» and others. She combines various textile techniques in mini com-positions – embroidery, batik, winding, applique, collage, etc.  So the study shows that O. Rybotytska's lan-guage of textile art was greatly influenced by tra-dition and national artistic sources. A review of the activity shows that the creative heritage of 

the author is extremely rich and multifaceted. We conclude that the artist has brought considerable power to the development of artistic textiles of Ukraine. The further need for a comprehensive study and analysis of both tapestries and other textile compositions by O. Rybotytska is also evi-dent. The present results are significant in theo-retical understanding and in-depth study of the Ukrainian art textile development`s trends in ge-neral and outstanding personalities in particular. The article can be used for writing various met-hodical developments, lectures of the Ukrainian decorative art history for students of artistic specialties.The material could be useful for artists, art historians, ethnographers, teachers, museum workers and appreciators of Ukrainian art. 
Keywords: arttextile, tradition, innovation, artistic features, ornament. 
 
Постановка проблеми. В українському декоративному мистецтві сформувалися професійні школи, кожна з яких зробила ва-гомий внесок у художню культуру, а твор-чість українських майстрів органічно впису-ється у контекст європейського мистецтва.  На особливу увагу заслуговують текс-тильні школи та осередки, серед яких по-мітним явищем вирізняється львівський арттекстиль. Дослідження прикметних та провідних рис текстильного мистецтва Львова є актуальним через ретельне вив-чення доробку відомих художників, які мають значні здобутки в цій ділянці. Се-ред когорти талановитих львівських мист-кинь варто назвати постать Оксани Рибо-тицької, творчість якої виявляє виразну специфіку львівського художнього текс-тилю, зокрема, ткацтва.  
Виклад основного матеріалу. О. Рибо-тицька у властивому їй авторському стилі створила ряд художніх творів, які мають високу естетичну вартість, розширюють уявлення про можливості сучасного текс-тильного мистецтва та дозволяють про-стежити провідні тенденції арттекстилю не лише Львова, а й України. До аналізу творчості О. Риботицької не-одноразово зверталися мистецтвознавці у контексті дослідження професійного де-коративного мистецтва. Так, згадки про творчість авторки зустрічаємо у збірнику праць «Художній текстиль. Львівська шко-
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ла», упорядником якого є Т. Печенюк, у публікаціях О. Голубця, О. Луковської, Т. Ка-ри-Васильєвої, З. Чегусової, Є. Шимчук та ін-ших [1-3; 6; 10]. Допоміжним джерелом ін-формації при написанні статті стали також численні періодичні видання, каталоги, бук-лети, вступні статті до виставок, фотомате-ріали [5; 9].  Незважаючи на численні розвідки, твор-чість О. Риботицької все ж не була предме-том окремого комплексного дослідження. Обсяг статті не дає можливості охопити та узагальнити весь матеріал, але необхід-ним є простежити найсуттєвіші риси творчості відомої майстрині. На нашу дум-ку, важливо проаналізувати художні особ-ливості її творів та осмислити своєрід-ність авторського стилю.  Отже, мета публікації – дослідити твор-чість відомої львівської мисткині арттексти-лю О. Риботицької та визначити її значення у контексті художнього текстилю України. Оксана Риботицька – яскрава представни-ця львівського текстильного осередку, творча натура й авторська манера якої ма-ли вплив на формування фахової школи. В пошуках своєрідних засобів художнього осмислення образу художниця завжди в першу чергу звертала увагу на традиції народної творчості як вагоме та вічне джерело для розвитку професійного деко-ративного мистецтва. У народній культурі мисткиня шукає співзвучні національним ідеям сюжетні мотиви. Її особистість на-скрізь «просякнута» українською національ-ною культурою, обдарована різнобічним лірико-поетичним талантом неперевер-шеного «композитора» і колориста у ца-рині текстилю [7]. Бажання зберегти, продовжити й роз-вивати народні традиції у львівських мит-ців взагалі є органічним: у формах, кольо-рах і орнаментах народного мистецтва ре-алізувалася творча енергія та філософська мудрість народу. При розробці компози-ційних схем митці використовували на-родне мистецтво в широкому контексті. Джерелом інспірації ставали і народні ор-наментовані тканини, і писанки, і керамі-ки, іконопис тощо.  

Безперечно, що багата фантазійна уява О. Риботицької черпала в українському традиційному мистецтві безліч художніх форм і декоративних мотивів. Викорис-тання його досвіду сприяло виробленню власного стилю та художньої мови у твор-чості професійної майстрині. Звернення, зокрема, до витоків текстильного мисте-цтва, килимарства, закономірностей бага-товікового його розвитку дозволяло кра-ще зрозуміти сучасність. Протягом століть у народному ткацтві та килимарстві ви-кристалізувався ряд іконографічних та композиційних схем, які О. Риботицька твор-чо опрацьовувала при розробці композицій для власних робіт. Важливим для авторки завжди було відчуття ритму й динаміки, яке вона вважала, варто передусім акти-візувати і розвивати в кожному художнику. Характерним для робіт пані Оксани є звернення до традицій мистецтва насам-перед карпатського реґіону. Аналізуючи твори, можна побачити, що художниці притаманний пошук виражальних можли-востей геометричного орнаменту.  Орнаментика є найвищою формою абс-трагованого уявлення про природу й лю-дину, що дійшла до нас з глибини віків. В орнаментах дослідники вбачають симво-ліку побудови земного й небесного світів. [8: 26-27]. Виразність форм і різноманіття килимової орнаментації в народному мис-тецтві є результатом точного узагальнен-ня природних мотивів. Найбільш типова композиційна схема давніх килимів – це чергування декількох геометричних мо-тивів в облямівці або повторення одного й того ж елемента в певному ритмі в цент-ральній частині композиції. Виразність та емоційність килима посилюється колір-ним ритмом, а декоративність і умовність форми підкреслюється введенням кольо-рового контуру. О. Риботицькій близькі геометричні ві-зерунки килимів Карпатського регіону, вон вражають її яскраво вираженим націо-нальним світовідчуттям та образною на-повненістю. Найпростіші геометричні форми відіграють суттєву роль у її творах. У силу простоти своєї структури вони є 
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тією міцною основою, на яку опирається художниця, а творчий задум дозволяє до-могтися простоти та ясності композиційно-го рішення.  Наприклад, основу тканого диптиха «За-сіяна земля» складає велика фігура ромба, що доповнюється дрібними геометрични-ми формами та збагачується фактурами. Го-белени «Відродження», «Зародження» та-кож створені художницею на основі абст-рактних геометризованих елементів, укла-дених в оригінальні композиції. Індивідуальній манері О. Риботицької притаманний чіткий композиційний ук-лад і ритмічна структура паралельних й зиґзаґоподібних ліній, вишукані пропор-ційні зіставлення площин, виразна кольо-рова гама, вигадливе застосування різно-манітних фактур.  Гобелени позначені синтезом традицій-них народних уявлень про колір і форму та пластичних шукань сучасного виразу. Оригінальні зіставлення геометризованих площин поеладені в основу гобеленів «Стежками Карпат», «Мелодія лісу», «На Спаса» тощо. У цих роботах авторка інтер-претує свої враження від природи Карпат-ських гір. Прикметною рисою художниці є побудова замкнених композицій, обрам-лених нешироким бордюром темнішого або світлішого кольору, що надає творам логічної композиційної завершеності.  У ряді декоративних творів художниця використовує мотиви писанкових знаків та символів. Основою для творчої фантазії тут служать прадавні, але широко вживані мотиви, передусім «дерево життя», «бере-гиня», «птахи», «риби», «сонце», «зірки». Їхня символіка завжди була улюбленою в професійних художників, і це не випадко-ве явище, адже українське писанкарство – ціла система світобачення, що своїм корін-ням сягає ще часів доісторичних культур.  Композиції, що постають внаслідок тран-сформування знаків та символів, створені вже фантазією сучасного митця. О. Рибо-тицька вигадує зображення птахів, звірів, трансформує елементи квіткових, геомет-ричних візерунків, використовує прямі й вигнуті лінії, рух і ритміка яких в орна-

менті створює безліч варіантів і комбіна-цій, від дуже простих до складних. Авторська інтерпретація писанкових ві-зерунків вирізняє гобелен О. Риботицької «Вічний мотив». Композиція складається з абстрагованих геометризованих мотивів звірів, птахів, риб, смугастих елементів. У лівій частині твору художниця акцентує увагу на символічному зображенні яйця, декорованого стилізованими елементами церкви. Уся композиція має надзвичайно символічний зміст, який підкреслюється кольоровою гамою, що базується на поєд-нанні оранжево-червоних, бордових відтін-ків та додатком ахроматичних смуг і рисок.  Багатство писанкових варіацій при-кметне також твору «У вирій». Багата твор-ча фантазія авторки дозволила створити ритмічну композицію, де майстерно укла-дені різноманітні декоративні зображен-ня птахів. О. Риботицька сміливо імпровізує у по-шуках нових рішень. Орнаментальними, фактурними та колористичними засобами авторка створює декоративний гобелен «Недоспівана пісня», присвячений Чорно-билю. У композиції твору сучасно інтер-претуються подільські геометризовано-квіткові орнаменти. Зображення квітів ху-дожниця розташовує в центрі, в обрам-ленні смуг і простих геометричних моти-вів по верхньому та нижньому краях тво-ру. Оригінальним є кольорове вирішення, що створює враження трагічності: гобе-лен виконано на контрасті білих і чорно-сірих відтінків, з невеликим вкрапленням жовтого, синього та фіолетового кольорів. Художниця також використовує прорізне ткання з метою збагачення фактури. Геометризовано-квіткові орнаменти ви-користано і в гобелені «Серпанок»: лако-нічні форми символічних квітів, створені темним контуром, доповнено ворсовою фактурою. Увесь гобелен витканий в об-меженій кольоровій гамі: бежевий, тера-кота, коричневий. При виконанні творчих робіт авторка завжди сама ретельно вибирає пряжу, тонко відчуваючи матеріал, а при необхід-ності фарбує її в потрібний відтінок, мак-
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симально використовуючи усі можливості ткацької сировини. Перед виконанням твору у матеріалі, мисткиня переважно створює невеликий ескіз, у якому проду-мує як загальний образ, так і дрібні деталі та кольорові зіставлення. О. Риботицька як професійний митець з багаторічним досвідом не обмежуються лише традиційними підходами, а спрямо-вується на пошуки нових напрямків у са-мому трактуванні декоративних форм, у вільному розташуванні елементів, моди-фікації традиційних мотивів. Вона актив-но експериментує з фактурами, збагачу-ють площину твору, використовуючи різ-ну сировину – грубо прядену вовну, си-заль, шнури тощо. Її твори завжди виріз-няються колористичною гармонією, сти-лізацією форми, тонким композиційним відчуттям. Увагу О. Риботицької привертають ба-гаті можливості камерного ткацтва, яке дає можливість експерименту. Загалом будь-яка мініатюрна форма у мистецтві – міні-живопис, графіка, дрібна пластика та особливо, ювелірне мистецтво – пов’яза-на, перш за все, з підвищеною увагою до технічної майстерності та старанності в опрацюванні всіх деталей. Рівень майстер-ності, сама якість виконавської праці май-стра є вирішальним критерієм естетичної оцінки твору. Не випадково такі твори часто називають «ювелірно відточеними», а артистизм виконання викликає захоп-лення глядачів [4:6].  Міні-композиції О. Риботицької демон-струють необмежені можливості творчих способів візуалізації ідей. Красою вдало організованих декоративних площин та особливим ліричним наповненням виріз-няються, зокрема, сюжетні твори «Моя дземброня», «Чарівна квітка», «Діалог з іс-торією», «Страждання», «Спогад», «Дере-ва», виконані в авторській техніці. Оригі-нальністю позначені також мініатюрні композиції абстрактного характеру «Гру-шевий блюз», «Перевесло», «Метушня» та інші. Виявляючи характерні риси індиві-дуальної творчої манери художниці ба-чимо, що в міні-композиціях вона поєднує 

різноманітні текстильні техніки – вишивку, батик, обмотування, аплікацію, колаж тощо. 
Висновки. Отже, огляд діяльності О. Ри-ботицької показує, що творча спадщина авторки є надзвичайно багатою та багато-гранною. Аналіз прикметних авторських рис демонструє про те, що майстриня вне-сла значний влад у розвиток художнього текстилю України. Очевидною є також по-дальша потреба всебічного вивчення й аналізу як гобеленів, так і інших текстиль-них композицій О. Риботицької.  Досліджений матеріал може бути вико-ристаний для теоретичного осмислення та поглибленого вивчення тенденцій роз-витку українського арттекстилю загалом та видатних персоналій зокрема. Стаття може бути використана для написання різного роду методичних розробок, лекцій з історії українського декоративного мис-тецтва для студентів художніх спеціаль-ностей. Проведені в роботі узагальнення будуть важливими для подальшого ви-вчення проблем українського декоратив-но-ужиткового мистецтва.                            
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Цимбалюк О. К. Розвиток місцевої худож-

ньої традиції у роботах косівського творчо-
го подружжя Люльок. У статті розглянуто творчу діяльність художників із Косова Васи-ля та Надії Люльок, які працюють у новій тех-ніці, близькій до аплікації. Завдяки мас-медіа ця техніка отримала назву «живопис природ-ними матеріалами» або ж «живопис екологіч-ною сировиною». Аналіз їх творчості дозволяє констатувати перехідний етап розвитку ху-дожньої традиції – переродження народно-мистецької у елітарну. Часові межі цього про-цесу можуть розтягнутись на невизначений період. «Інноваційні технології», які застосо-вує творче подружжя, відображають екологіч-но виважений підхід до природних ресурсів та втілюють охоронне ставлення до навколиш-нього світу. Виявлено основні формотворчі прийоми Люльок та доведено перспектив-ність подальшого розвитку цього «живопису. 

Ключові слова: Василь і Надія Люльки, мистецька традиція, авторська техніка, еколо-гічні матеріали.  ______________________________ © Олена Цимбалюк, 2019 
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Цымбалюк Е. К. Развитие местной худо-
жественной традиции в работах косовской 
творческой пары Люлёк. В статье рассмот-рено творческую деяльность художников из Косова Василия и Надежды Люлёк, которые работают по-новому в технике, похожей на апликацию. Благодаря масс-медиа эта техни-ка получила название «живопись природны-ми материалами» или же «живопись экологи-ческим сырьём». Анализ их творчества позволя-ет констатировать переходной этап развития художественной традиции – перерождения на-родно-художественной в элитарную. Времен-ные границы этого процесса могут растянуться на неопределённый период. «Инновационные технологии», которые использует творческая пара, отображают экологически продуманное отношение к окружающему миру. Выявлено ос-новные формообразующие прийомы Люлёк и доказано перспективность дальнейшего розви-тия этой «живописи». 

Ключевые слова: Василий і Надежда Люль-ки, художественная традиция, авторськая тех-ника, экологические материалы.   
Tsymbaliuk O. К. The development of the ter-

ritorial art traditions in a works of Kosiv’s L’ul-
ka creative married couple. In the article reviewed creative activity of artists Vasyl&Nadia Lіulka from Kosiv. They are working by new tech-nique similar to applique. Thank mass media this technique has got name «painting with natural materials» or «painting with environmental mate-rials». The analysis of their creativity allows us to state the transitional stage of the development of artistic tradition – the transformation of folk art in-to elitist. The time limits of this process can be ex-tended indefinitely. The «innovative technologies» used by creative spouses reflect an environmentally sound approach to natural resources and embody a protective attitude to the outside world. Discovered Lіulka’s basic formatting methods and dedicated the prospect to develop this «painting».  

Background. In recent years, there has been an increasing interest in methods of showing tra-ditions of native art, in particular hutsulsky in a modern environment. Folk art inspires contem-porary professional artists which find new forms of expression. This is the activity of the couple from Kosiv – Vasyl and Nadia Lіulka, in their works they use plant raw materials instead of paints and create original works in technique «painting by environmentally materials». 
Objectives. The objectives of this study are to prove place of creative work of ms and mrs Liulka 

in a modern artistic practice, relying on the ethno artistic theory. 
Methods. The methods of systematization and art-srtudy analysis of ms and mrs Lіulka’s create works were applied. The artist Vasyl Lyulka is a wonderful colorist, so his works are well-regarded with color and plot. Basil Lulka uses no paints, only dry leaves of different shades, tree bark and glue. By raw material, it is selected at different times of the year in the Carpathian forests. The artist knows that natural material changes color according to each season. Vasyl Lyulka collects bark from beech, birch, hazel, leaves of Carpathian grass, grapes, moss, straw, corn husk, reed «arrows», rose petals, leaves of mother-stepmother, mat, mallow, burdock and more. Artists also add eggshells.  The finished work is covered with a layer of glue with paraffin for fixing, but the sense of tex-ture and texture, surface roughness is not lost. This, together with the color of the paintings and panels, gives the surface a unique finish.  There is no direct repetition of the folk tradition in the works of the couple, but the tradition is in the attitude of artists to nature and its resources, as in people who live in harmony with nature. For a long time ordinary people carefully used the raw materials of nature. Plastic and color features of natural materials have been used in folk art. Today it is important to promote ecological and economic materials in their works. The tradition is also traced in realistic plots, the absence of the irony of postmodernism. The creativity of the couple falls under the innovative artistic product. Innovation comes in combination with the old and the new, when the usual scenes, Carpathian landscapes or portraits are performed according to new technological methods. Large panels are found in many public and private buildings, creating the illusion of open space. Panoramas with diorama inserts in the fo-reground are especially impressive, making the Carpathian nature almost realistic. Today, there are many supporters of the creative method of Kosiv artists. Their works are in private collec-tions around the world, they decorate the in-teriors of many public and private spaces. Vasyl Lіulka is a laureate of the Regional Prize named after Yaroslav Lukavetsky.  In accordance with the modern requirements of environmental design, the relevance of envi-ronmental panels is indisputable. Environmental thinking in design helps to harmonize human 
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relations with nature, helps to properly match the economic needs of mankind and the raw material resources of nature. The authors relate this issue to the global problem of «creation/destruction» of artificial objects for the population and, accor-dingly, «destruction» of natural resources.  The decorative panels of the Liulky couple emit a cozy warmth because they are made of na-tural, ecological materials by the technique of painting. They are waste-free in the manufactu-ring process. Their artistic level does not distort the mindset of the viewer, on the contrary, en-hances the so-called «weak» project conscious-ness». «Weak» design consciousness» involves an environmentally sound approach to the creation of artistic and material objects. It embodies a pro-tective, environmental attitude to the world. This is how the purpose of the artwork and design product approaches. This is due to the need to optimize the environment and harmonize the in-terior with the laws of local artistic tradition. It remains to be hoped that the author's technique of Vasyl Liulka will potentially become a future long-term tradition, for this there is every reason.  
Results. The results of the research support the idea that in creative works, which at the hosehold level are called «Painting with natural materials». Traditional surface decoration techniques with different materials are characteristic of an elitist artistic tradition. The creativity of Liulkys is a phenomenon in the artistic life of Hutsul and Ukraine, it is unique to date. This is thanks to the author's technique of painting and decorative panels for interiors. On the example of their works we can trace the growth of folk-art tradition into elitist. The works of the creative couple reflect this transition stage and the tendency to consolidate the functions of an elitist, innovative tradition.  
Conclusions. Creativity Liulkys has a signifi-cant practical aspect, it deserves to be explored, their method of using natural raw materials – to be introduced. Future research should draw at-tention to the popularization of painting with en-vironmental materials among art educational institutions in Ukraine. It will help acquaint crea-tive youth with the latest techniques.  
Key words: Vasyl’ and Nadia L’ulka, artistic tra-dition, author’s technique, ecological materials. 
 
Постановка проблеми. Етномистецька традиція відображає стан мистецтва і куль-тури в місцевому середовищі, а процеси соціокультурного розвитку по-різному впливають на динаміку її формування. У 

різних локальних осередках народної та професійної художньої діяльності вона на-буває нового прочитання завдяки об’єк-тивним та суб’єктивним факторам впливу. Вивчення особливостей змін художньої традиції на сучасному етапі є актуальним для вітчизняного мистецтвознавства. У гуцульському Косові на Івано-Фран-ківщині склався свій художній осередок народних ужиткових мистецтв, який базу-ється на дуже давніх традиціях. Водночас Косів сьогодні – це знаний центр гуцуль-ської культури, у якому поруч із народни-ми майстрами творчо працюють професіо-нали, випускники косівських художніх ос-вітніх закладів усіх рівнів акредитації. Во-чевидь, і середовище, і освіта формують су-часного художника, творчість якого відоб-ражає сплав вищезазначених факторів. Та-кими, на нашу думку, є творчі роботи Ва-силя Люльки, який працює разом із дру-жиною Надією у авторській техніці, на перший погляд далекій від гуцульських традицій. Водночас їх роботи неможливо вилучити із канви місцевої мистецької традиції, вони викликають захоплення і багато запитань. Якщо на питання щодо технічного боку відповіді можна отрима-ти просто з уст авторів, то проблематика ідентифікації їх творчості відповідно до сучасних мистецьких напрямків актуалі-зує наше дослідження.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Осмислення художньої діяльності наших сучасників іноді утруднюється від-сутністю достатньої кількості теоретичних напрацювань, які є допоміжними у розу-мінні мистецької цінності результатів твор-чості. Тому дослідникові важко переоці-нити значення власних спостережень, зу-стрічей із митцями, візуально-тактильних контактів із їхніми творами тощо. Щодо діяльності творчого подружжя Люльок, ко-сівчан Василя та Надії, то вона висвітлена у ряді газетних статей, каталогах виставок, у інтернет-джерелах [6; 7; 8; 9; 11; 14; 15]. Допоміжними для нас у мистецтвознав-чому переосмисленні сучасної творчості стали праці, у яких розглядається пробле-ма традиції та її сучасне трактування, а 
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також інноваційні процеси у культурі та мистецтві. Різні підходи до вивчення сут-ності інновацій в мистецтві, які викликані появою нових технічних можливостей, но-вих технологій, знаходимо у колективній науковій статті В. Бистрякової, А. Осадчої і О. Пільгук [2]. Дослідниці розглядають проблематику взаємодії традиції та нова-цій у площині цінностей постмодерну. Не втрачає актуальності у визначенні націо-нальної ідентичності творчості теорія ет-номистецької традиції, яку наприкінці ХХ ст. опрацьовував М. Станкевич [10]. Уче-ний наголошував на тому, що мистецька традиція як потужний механізм відбору різних проявів творчості є особливою формою орієнтації людини в оточуючому її середовищі, вона має різні етапи розвит-ку і їй, окрім іншого, притаманне осучас-нення. Щодо більш глибшого розкриття окремих аспектів творчої діяльності ху-дожників, таких, як ставлення до оточую-чої природи, застосування екологічної си-ровини, художньо-естетична значимість оздоблення інтер’єрів «екологічним живо-писом» і т. д. безцінним є підручник В. Да-ниленка «Дизайн» (2003 р.) [5]. Розуміння більш цілісної картини роз-витку гуцульського народного мистецтва із позиції його місця у соціальному житті дають статті окремих авторів у колектив-ному історико-етнографічному дослідженні «Гуцульщина» (1987 р.) [4]. Перша спроба переосмислення творчої діяльності под-ружжя Люльок викладено у тезах науко-вої конференції з питань теорії та практи-ки дизайну у 2019 р. [12]. 
Мета дослідження – визначити місце творчих робіт подружжя Люльок у сучас-ній художній практиці, спираючись на по-ложення етномистецької теорії. 
Виклад основного матеріалу. Наше враження від знайомства із роботами ко-сівчан Надії та Василя Люльок не відрізня-ється від описаних у мас-медійних дже-релах [6; 7; 8; 9; 11; 14; 15]. Випадкова «зу-стріч» в інтер’єрі із декоративним панно, яке прикрашало залу їдальні приватної садиби-готелю «У Люльки», спонукала до подальшого знайомства із автором робо-

ти та його творчістю. Відразу увагу при-вернула якась ще не усвідомлена особли-вість зображеного пейзажу, широка, на-скільки дозволяла стіна, панорама карпат-ських гір. Стилізоване зображення кількох вершин, розкішних полонин та густих, не вирубаних лісів, дорогами поміж ними та стежками від хати до хати сприймалось як килим. Разом з тим відчуття гладкої по-верхні підказувало, що це не текстильна техніка, водночас плавні переходи відтін-ків від теплого до холоднуватого, багато-плановість вказували на характеристики живописні. Але виразно графічна стиліза-ція кожної кольорової площинки виклика-ла сумнів щодо живописної техніки.  Виявилося, що стіни декоровано не го-беленом, а масштабним нанесенням при-родних матеріалів таким чином, що сприй-мається вона як живописна. Саме у такий спосіб було оздоблено інтер’єри різних при-міщень гостьового котеджу. Секрет емоцій-ного впливу на глядача полягав у гармоній-ному поєднанні кольорових площин, м’я-ким переходам між ними, це надало худож-ньому твору цілісності сприйняття і, водно-час, деякої загадковості. Останнє можна по-яснити фактурою поверхні панно, яка нена-в’язливо, але достатньо відчутно надавала роботі тієї неперевершеної оригінальності, що відрізняє її від живописного або текс-тильного полотна. В цілому «атмосфера картин… дуже поетична», як зазначали від-відувачі [13]. Подальше знайомство із автором деко-ративного панно, художником Василем Люлькою, відкрило цілий пласт творінь, основою і окрасою яких стала виключно сировина із місцевих рослин. Художник продемонстрував різноманітні роботи, що знаходились у майстерні, а також прикра-шали інтер’єр його помешкання, ознайо-мив із багатим приватним архівом, який включає інформативні матеріали стосовно своєї творчості, фотокопії робіт, численні нагородні грамоти та дипломи учасника виставок. Отже, перед нами постав художник, професіонал, який, починаючи від 1978 року, створює оригінальні роботи, засто-
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совуючи замість фарб та пензля кору де-рев, висушені рослини, ніж, клей та паяль-ник. Творчі напрацювання включають різ-ні роботи трьох основних напрямків, це мальовничі пейзажі, портрети і сюжети на сакральну тематику. Призначення та роз-міри їх теж різні – переносні картини для житлових приміщень, великих та малих; також панорамні панно інтер’єрного при-значення, що заввишки можуть сягати по-над 2 метри, а довжиною – до 15 метрів. Во-ни стаціонарно кріпляться до стіни, стають її декорованою поверхнею, і відчути ілюзію простору, який «відкривається» перед гля-дачем, можливо, тільки перебуваючи у при-міщенні «наживо», фотографії не переда-ють усіх цих відчуттів [6; 7; 11; 13]. Виявилося, що автор пройшов доволі цікавий творчий шлях від перших своїх робіт до монументальних картин та пан-но. Коли Василь Люлька прийшов здобу-вати фахову освіту до Косівського учили-ща прикладного та декоративного мисте-цтва зі спеціалізації «Художні вироби з де-рева», то за його плечима було вже дві пер-сональні виставки з живопису, у 1973 та 1975 роках, у Косові. Будучи родом з Київ-щини, закохався в гуцульський край, захо-пився його талановитим народом, його мистецтвом… Після закінчення освітнього закладу багато працював над створенням оригінальних інтер’єрів, зокрема – аптек. Так, упродовж 1984–1990 років брав участь у художньому оформленні інтер’є-рів 65 аптек на Івано-Франківщині, Буко-вині, у Запоріжжі та у Києві. Щодо аптек вдома, на Косівщині, то за рівнем оформ-лення їх приміщень Косівський район тоді було визнано кращим у Союзі [13]. Ще навчаючись в училищі, Василь Люль-ка творив аплікації з соломи, навіть вико-ристав у дипломній роботі, хоча для гу-цульських народних ремесел не є харак-терним широке застосування декоратив-ної соломи в ужитковому мистецтві. Але в цілому по Україні інкрустація соломкою – це популярний напрямок у художній ді-яльності у межах народної та елітарної мистецької традиції (згадаймо Олександ-ра Саєнка та його панно із соломи). 

Досвід роботи у верховинському суве-нірному цеху дав художнику можливість пробувати різні образотворчі властивості матеріалів, і саме тоді він до звичної со-ломки вперше почав додавати шматки бе-резової кори. Кора з березового стовбура – це унікальний, дуже «теплий» матеріал, який є доступним і технологічним [1]. Слід зауважити, що тоді використання цього матеріалу у творчих роботах не віталося і навіть відверто не сприймалося [8] з двох причин: по-перше – такий вид творчості вважається нетрадиційним для Гуцуль-щини, а по-друге – набутий шаблон мис-лення з політичним присмаком, що береза – це символ російський, і тому українці часом «забувають», що береза – це наше, укра-їнське дерево, не баобаб, росте скрізь по Ук-раїні: і в Карпатах, і взагалі – це найпоши-реніша листяна порода дерев. Незважаючи на неприйняття окремими людьми застосу-вання кори берези, художник почав глибше вивчати її технологічні властивості і посту-пово все ширше застосовувати цей часом незамінний матеріал у творчості.  Передувало цьому створення ряду пор-третів відомих особистостей, викладених соломкою. Зберігаються вони у приватних музеях України та США. Один з них, порт-рет Тараса Шевченка, експонується у Ка-нівському національному музеї Кобзаря. Художник виконав портрет українського генія за принципами живопису, враховую-чи колористичні відтінки матеріалу. Пра-цюючи над портретами, митець вдоскона-лював технологію аплікації шляхом проб та експериментів. Щоразу розміри робіт та їх художній рівень зростали [13]. Коли постало питання вибору виду по-дальшої діяльності, то шлях різьбяря по дереву, щоб у кращому випадку бути на рівні тих, хто з дитинства, від діда-прадіда різьбив, Василь Люлька не обрав, а вирі-шив шукати щось своє, особливе. Починав художник пошуки нових форм творчого самовираження, критично пере-осмислюючи багатющу народну художню спадщину гуцульського краю. Василь Люль-ка підкреслював, що перебування (на фізич-ному і на ментальному рівнях) на Гуцуль-
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щині накладає на митця певну відпові-дальність. Адже сформована канонічна функція місцевої художньої традиції як-найкраще зберігає здобутки у царині на-родного декоративно-ужиткового мисте-цтва. Добре ознайомлений із традиційни-ми техніками декорування дерева, таки-ми, як інкрустація, інверсія, різьбярство та інші, Василь Люлька відчував, що досягну-ти у творчості більшого, аніж роботи гуцу-лів, які різьбили з діда-прадіда, практично неможливо, адже різьба по дереву у гуцу-лів була чи не найулюбленішим серед усіх видів декоративно-ужиткового мистецт-ва. Водночас, як професіонал, він не праг-нув творити тільки у межах народної тра-диції, а став відкритим, готовим до інно-вацій у творчості. Новаційна функція художньої традиції характеризується динамізмом розвитку, вона притаманна елітарній мистецькій традиції. У наш час взаємодія народно-мистецької та елітарно-новаційної тради-цій уможливлює переродження першої у елітарну, причому тривалість життя тієї елітарної традиції, як прогнозують до-слідники, буде зменшуватись [10:92, 94]. З іншої точки зору, протиставлення іннова-цій та традицій у мистецтві, за умови, як-що нововведення визрівають в надрах на-родної культури, стають рушійною силою творчого процесу [2: 443], що спостерігає-ться у випадку з косівським художником. Отже, пошуки Василя Люльки, експери-менти над властивостями сировини дали виразні інноваційні творчі імпульси. Посту-пово ускладнюючи технологію, збільшуючи кількість робіт, він залучив повноправним партнером свою дружину Надію, фахівця з художньої обробки шкіри, яка також, будучи родом з Прилук, глибоко пе-рейнялася культурою та мистецтвом гуцу-лів. Надія Люлька опанувала усі секрети технології створення настінних панно та картин, а, головне, так само до глибин душі відчула красу місцевої природи і, як резул-ьтат, досконало вивчила колористичні та фізичні властивості висушеної сировини.  За сировиною у карпатські ліси Василь Люлька вибирається у різні пори року, 

адже природний матеріал змінює колір відповідно до кожного сезону. Окрім бере-зової, художник збирає кору з бука, ліщи-ни, листя карпатських трав, винограду, мох, солому, кукурудзяний кошут, очере-тові «стріли», трояндові пелюстки, листя мати-мачухи, рогози, мальви, лопуха та ін-ше [13; 8]. Додають художники також шкаралупу яєць. Невеликі за форматом картини, над якими художник працював на початку шляху пошуку та експеримен-тів, можна класифікувати як флористичні композиції. Як відомо, у світі й у нас в Ук-раїні, це популярне мистецтво, яким зай-маються і професійно, і самодіяльно. Та-кож в роботах подружжя Люльок знайде-мо елементи техніки ошибани. Враховую-чи, що сам художник починав експеримен-ти з аплікації соломкою – ще називають «інкрустація соломою», то складно піді-брати термін, яким би можна було визна-чити цей вид творчої діяльності.  Сам художник наполягає на тому визна-ченні їх з дружиною робіт, яке виникло при огляді більших, монументальніших робіт: «живопис екологічними матеріалами» або ж «живопис природними матеріалами». І дійсно, важко із цим не погодитись. Коли відбулось вдосконалення процесу кріп-лення природної сировини до поверхні під час роботи над монументальними пло-щинами, що вимагало великого терпіння та навичок, потрібних для будь-якого ху-дожнього ремесла, творче подружжя дійс-но досягнуло виразних образотворчих ре-зультатів. «Роботи... вражають неймовірною па-літрою кольорів…, вони всі природні. Ху-дожник не використовує жодних фарб, ли-ше сухе листя різних відтінків та клей. .. як інші підбирають фарби на палітрі, то Василь Люлька – листя…» [7; 6; 14]. Майс-тер придумав свою авторську техніку, і, якщо ми про художню вишивку говоримо, що «це живопис кольоровими нитками на полотні», а про мозаїку – «що це живопис кольоровими смальтами на стіні», то спра-ведливо визначити авторську техніку Люльки як «живопис природними матері-алами». 
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Художник чудовий колорист, і при огляданні його робіт спочатку сприймає-ться колір, колір і сюжет. Незважаючи на те, що завершену роботу покривають за-кріплюючим шаром клею з додаванням парафіну, не втрачається відчуття шорст-кості поверхні, її текстури і фактури. Включно із колоритом картин і панно, во-ни додають тієї теплоти, про яку згадують глядачі. Як стверджують мистецтвознавці, у су-часних живописців основним виразним засобом для формування художнього об-разу стає фактура. Пошук і створення но-вих, невідомих раніше в живописі фактур, стало основним пластичним завданням митців. У живописі з’явились інноваційні технології – використання нових матеріа-лів, нових технологічних прийомів [2: 444]. Творчі експерименти Люльок частково до-повнюють цю палітру засобів. Але усе це залишилося б просто комерційним худож-нім продуктом, якби не шанобливе ставлен-ня художників до культури краю і до його природи, шанування краси, щире бажання надати нетривким матеріалам друге життя. Подружжя Люльок – це люди справи, надій-ності і порядку, а бути людиною означає ді-яти за законами краси, про що також нага-дують окремі дослідники [2: 443]. Хоча ми не бачимо прямого наслідуван-ня народної традиції у роботах подружжя, можна ствердити, що вона проглядається, по-перше, у світоглядній позиції художни-ків щодо природи та її ресурсів, яке є гар-монійним настільки, наскільки воно про-являється у населення, яке тісно пов’язане з нею. Дбайливе користування для тво-рення її дарами – так колись жили прості люди, сьогодні у середовищі думаючих і небайдужих актуально пропагувати свої-ми роботами екологічні, економічні мате-ріали. Використання природних матеріа-лів, як вже наголошувалося, не є чимось принципово новим, не є технічним ново-введенням або винаходом, завжди при-родні матеріали та їх пластичні і колорис-тичні особливості були основою формо-творення у народному ужитковому мисте-цтві. Традиція простежується й у реаліс-

тичних сюжетах, відсутності постмодер-ністичної іронії. Інноваційні інтонації в роботах проступають у синтетичності по-стмодернізму, до епохи якого належить творчість подружжя: це поєднання старо-го з новим, коли звичні сюжети, карпат-ські краєвиди або портрети, виконуються за новими технологічними прийомами. Причому, «технологічні прийоми», «інно-ваційні технології» відображають технічні нововведення та пристосування, новим є спосіб та прийоми нанесення на поверхню природних, екологічних матеріалів. Отже, творчість подружжя однозначно підпадає під інноваційний художній про-дукт. Адже, сутність інноваційних методів та технологій у мистецтві є найточнішим відображенням духовно-культурних по-шуків митця у нетрадиційному способі ви-раження [2: 444, 446]. Великі панно знаходяться у багатьох громадських і приватних спорудах, вони створють ілюзію відкритого простору. Особливо ефектно виглядають панорами із діорамними вставками на передньому плані, завдяки чому виникає ефект осо-бистої присутності в карпатській природі [15]. «Щоб передати такий пейзаж, треба його бачити, пропустити через своє світо-сприйняття і по-мистецьки правдиво від-творити: ранню квітучу весну, наповнене пахощами сухого сіна літо, барвисто гаря-чу осінь й розкішну карпатську зиму» [11]. Щодо комерційного успіху, то населен-ня Гуцульщини завжди не байдуже стави-лось до прибутковості своєї діяльності. Про це не раз писали дослідники. Зокрема, В. П. Откович зазначав, як комерційний фактор мотивував роботу майстрів і спр-ияв розширенню географії поширення ікон на склі. Р.В.Захарчук-Чугай наголошу-вала, що багата різновидностями локаль-них варіантів гуцульська вишивка продо-вжує творчо розвиватися й у наш час. Як результат, з’явився новий, незнаний рані-ше вид – вишивка інтер’єрного, обрядово-го призначення. Сучасна гуцульська ви-шивка продовжує розвиватися як тради-ційне, професійне та самодіяльне мисте-цтво. М. І. Моздир зауважив, що поява на-



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 3  

 19

прикінці ХІХ століття інкрустації як виду декорування дерев’яних виробів стиму-лювала винайдення відповідного до нової технології знаряддя [4: 436, 387, 389]. На сьогодні є багато прихильників творчого методу косівських художників, їх роботи знаходяться у приватних колекці-ях по всьому світу, вони прикрашають ін-тер’єри багатьох громадських та приват-них приміщень. Творчі заслуги Василя Люлька відзначені на високому рівні, він лауреат обласної премії імені Ярослава Лукавецького [3]. Актуальність інтер’єр-них панно беззаперечна у світлі сучасних вимог щодо екологічного дизайн-проєкту-вання. В. Даниленко закликає співвітчиз-ників навернутися у своїй професійній ді-яльності до екологічного мислення в ди-зайні, яке сприятиме гармонізації стосун-ків людства із природою, до коректного співставлення економічних потреб людст-ва та потенційних сировинних можливос-тей природи. Автор прив’язує це питання до глобальної проблеми «творення/зни-щення» штучних предметів для населення і, відповідно «знищення» вичерпних ре-сурсів природи.  Затишне тепло, що випромінюють де-коративні панно подружжя Люльок, вико-нані технікою живопису природними, еко-логічними матеріалами, є безвідходними у процесі виготовлення, їх мистецький рі-вень не перекручує менталітет глядача, навпаки, є виявом т. зв. «слабкої» проєкт-ної свідомості», яка передбачає екологіч-но виважений зразок підходу до творення художньо-матеріальних об'єктів і втілює охоронне, екологічне ставлення до світу [5:205–206]. У найкращих декоративних панно Люльок відчуття присутності при-роди у приміщенні або ж навпаки – нас, людей, на її лоні викликане застосуван-ням екологічної, природної сировини, на-туральні кольори та відтінки якої посилю-ють це відчуття. Власне, тут призначення мистецького твору та дизайн-продукту зближується, що обумовлено потребами оптимізації середовища, гармонізації інте-р’єру із законами місцевої художньої тра-диції. Залишається плекати надію, що ав-

торська техніка Василя Люльки потенцій-но стане майбутньою довготривалою тра-дицією, для цього є усі підстави. 
Висновки та перспективи досліджен-

ня. Творчість наших сучасників, подруж-жя Василя і Надії Люльок з гуцульського Косова беззаперечно є явищем у мисте-цькому житті регіону та України. Усе це – завдяки винайденій художником, унікаль-ній на сьогодні, авторській техніці виго-товлення картин та монументальних де-коративних панно інтер’єрного призна-чення, які наразі класифікуються як «жи-вопис природними матеріалами». На при-кладі їх творів простежується трансфор-мація народно-мистецької традиції у елі-тарну, роботи подружжя відображають цей перехідний етап і тенденцію до за-кріплення функцій елітарно-новаційної традиції. Окрім теоретичного аналізу як мисте-цтвознавчу рефлексію на твори у авто-рській техніці, творчість Люльок має ваго-мий практичний аспект. У перспективах її дослідження варто окремо звернути увагу на популяризацію живопису екологічни-ми матеріалами серед художніх освітніх закладів для сприяння подальшого впро-вадження вітчизняних актуальних технік в арсенал творчої молоді.         ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Бердник Т. Березове диво сім’ї Куцанів. 
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Герій О. О. Видавничі проекти антверпен-

ського друкаря XVI ст. Ґерарда де Йоде як 
джерело маньєристичних декоративних 
мотивів. У цій статті на прикладі видавничої діяльності одного з трьох найвідоміших ант-верпенських друкарів XVI ст. – Ґерарда де Йо-де досліджуються шляхи поширення декора-тивних мотивів з півночі Європи на інші тери-торії. Розглянуто три основні види графічної продукції Йоде: книги з орнаментальними чи архітектурними проектами; географічні кар-ти; серії ілюстрацій Старого і Нового Завітів, складені у знамениту «Біблію Йоде», джерело іконографічних мотивів для численних мит-ців Європи й Америки наступних двох століть. Паралельно усі ці книги були оздоблені орна-ментальними картушами з гротесковими та окуттєвими мотивами, які послужили розпов-сюдженню нідерландського орнаменту Євро-пою, в тому числі знайшли відгуки в творчості українських різьбярів і граверів XVIІ ст.  

Ключові слова: Ґерард де Йоде, антверпен-ський видавничий осередок, нідерландська гравюра XVI ст., окуттєвий орнамент. ______________________________ © Оксана Герій, 2019 

Герий О. О. Издательские проекты ант-
верпенского печатника XVI в. Герарда де 
Йоде как источник маньеристических де-
коративных мотивов. В этой статье на при-мере издательской деятельности одного из трех самых известных антверпенских печат-ников XVI в. – Герарда де Йоде исследуются пу-ти распространения декоративных мотивов с севера Европы на другие территории. Рассмот-рены три основных вида графической продук-ции Йоде: книги с орнаментальными или архи-тектурными проектами; географические карты; серии иллюстраций Ветхого и Нового Заветов, составленные в знаменитую «Библию Йоде», источник иконографических мотивов для мно-гочисленных художников Европы и Америки следующих двух столетий. Параллельно все эти книги были украшены орнаментальными кар-тушами с гротескными и поковочными моти-вами, которые послужили распространению ни-дерландского орнамента по Европе, в том числе нашли отклики в творчестве украинских рез-чиков и граверов XVII в. 

Ключевые слова: Герард де Йоде, антвер-пенский издательский центр, нидерландская гравюра XVI века, поковочный орнамент.  
Herii O.O. Publishing projects of the 16th 

century printer from Antwerp Gerard de Jode 
as a source of manneristic decorative motifs. This article is about creativity of the famous Ant-werp printer Gerard de Jode (1516–1591) as an example of the variety of art prints produced by Dutch publishing houses of the 16th century. Here is emphasized the important role of Dutch art prints in decorative motifs spreading in Europe. All illustrated editions by Gerard de Jode can be divided into three main types: books with the ornamental or architectural designs, maps and series of the Old and New Testaments illustrati-ons from which the famous picture-Bible «The-saurus Sacrarum Historiarum Veteris et Novi Tes-tamenti ...» is formed. Gerard de Jode's books of all these categories were decorated with orna-mental cartouches with grotesque and strapwork motifs, and were therefore a factor of the original creative ideas dissemination among artists. These motifs echo can be seen in the Ukrainian stone and wooden carvings of the 17th century, in the decoration of Ukrainian iconostases (churches in Volia Vysotska, Drohobych) and in the Ukrainian printed books ornament. During the creation the picture-Bible public-sher Gerard de Jode invited the best Dutch artists and engravers. The result of these great work was 
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the publication of two picture-Bible («Thesaurus Sacrarum Historiarum...») editions: in 1579 with 32 series of the Old Testament illustrations (only 5 copies have survived) and in 1585 with 42 Old Testament series and 19 New Testaments sets (more than 20 copies are preserved, one of which is at the Andrej Sheptytskyj National Museum in Lviv). The art historians consider Gerard de Jode's Thesaurus as a source of iconographic motives for numerous artists activity in Europe and America during the next two centuries, but also strapwork ornaments from the special title sheets before each series of the Thesaurus could have an impact on creativity in decorative design of the foreign artists. De Jode even published these title strap-work cartouches separately, as a collection of ornamental graphic art, just as he had published 24years earlier with the cartouches by Vredeman de Vries. This album was called «Tabella». The title cartouche collection was evidently also intended as a kind of catalogue for those who wanted to know what series Gerard de Jode was offering for sale. So it was the first advertising catalogue of the Dutch publicshing house. An analysis of Gerard de Jode's various prin-ting products shows that not only special books-albums with the architectural or decorative de-signs, but also others art publications (maps, reli-gious books, etc.) were the mediators of the orna-mental motifs transfer to the different countries, including Ukraine. 
Key words: Gerard de Jode, Antwerp publi-shing center, Dutch 16th century engraving, Strapwork ornament  
Постановка проблеми. В українському мистецтві XVII ст., чи то пластичному ре-льєфному оздобленні архітектурних спо-руд, чи різьбі іконостасів, чи заставках та ілюстраціях друкованих книг поширеним був мотив декоративного картуша, тобто пишного обрамлення поля для зображен-ня, герба чи напису. Основу таких карту-шів складає імітація грубих залізних плас-тин, вигнутих, пробитих дірками і скріп-лених заклепками з об'ємними головками, між якими вплетені драперії, рослинні паго-ни тощо. У мистецтвознавчій літературі цей мотив називають окуттєвим або страпвер-ковим орнаментом, класифікуючи як різно-вид пізньоренесансного чи маньєристично-го орнаменту. Винайдення його пов'язу-ють з художниками Німеччини та Нижніх 

земель (Нідерландів) XVI ст., називаючи гучні імена Віргілія Соліса, Корнеліса Фло-ріса, Ганса Вредемана де Вріса та кількох інших. Цікаво є прослідкувати шляхи, яки-ми цей північно-європейський орнамент потрапив в українське мистецтво.  
Метою цієї статті є показ різноманіт-ності друкованої графічної продукції ні-дерландських видавців на прикладі спад-щини відомого підприємця й гравера Ґе-рарда де Йоде та аналіз орнаментальних зразків, запропонованих у його виданнях.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Узагальнено про маньєристичний де-кор архітектури, пластики та гравюри Ук-раїни кінця XVI– першої половини XVII ст. згадували всі відомі дослідники українсь-кого мистецтва та архітектури: П. Жолтов-ський, Г. Логвин, В. Овсійчук, В. Любченко, Ю. Нельговський, Т. Трегубова, В. Вуйцик, В. Стасенко та ін. Останнім часом з'яви-лись окремі статті Г. Хорунжої [1], Т. Отко-вича [2], О. Білінської [3] та ін. про маньє-ристичні прикраси українських пам'яток. У них зокрема, було наголошено на знач-ній ролі друкованої продукції німецьких і нідерландських видавців XVI ст. у поши-ренні зразків окуттєвого орнаменту. Од-нак роль цю згадано узагальнено, а поза тим в європейських країнах того часу існу-вало щонайменше три типи друкарської продукції, яка могла служити засобом трансляції орнаментальних зразків. Ось саме на прикладі видавничої діяльності антверпенського друкаря Ґерарда де Йоде (1516–1591) розглянемо у цій статті особ-ливості подання та поширення друкова-них орнаментальних зразків.  Ґерард де Йоде відомий вітчизняній на-уці насамперед як автор «Біблії Йоде» (оригінальна назва: «Thesaurus Sacrarum Historiarum Veteris et Novi Testamenti…», одної з перших європейських «Біблій в ма-люнках», де візуальний матеріал (сотні гравюр) значно переважав текстовий (ко-роткі підписи) [4]. Більшість мідних плас-тин, підготовлених різними художниками й граверами для біблійного проекту Йоде, згодом (1639) увійшли у ще популярніше видання – «Біблію Піскатора», що не раз 
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перевидавали. Обидві книги широко залу-чали мистецтвознавці для пояснення ви-никнення та поширення певних релігій-них іконографічних мотивів, зокрема в ук-раїнському іконописі ці питання розгля-дали В. Свєнціцька [5:48], В. Овсійчук [6:80, 89–91], Д. Степовик [7:4244], М. Пе-лех [8] та ін. У квітні–червні 2019 року в Національному музеї у Львові відбулась виставка гравюр щойно відреставровано-го унікального (одного з лише близько двадцяти збережених примірників у світі) «Тезауруса…» Ґерарда де Йоде 1585 року (куратор виставки Ольга Ткачук, рестав-ратор книги Вадим Волков)[9]. Ця книга, що була дарунком митрополита Андрея Шептицького львівському музеєві, як усі коштовні книги-альбоми того часу, відріз-няється від інших збережених примірни-ків особливим набором гравюр. Вона по-требує докладного вивчення й уведення в світовий науковий обіг, адже досі про її іс-нування не було відомо європейським вченим, які скрупульозну багаторічну працю з вивчення діяльності Ґерарда де Йоде підсумували в багатотомному видан-ні «The De Jode Dynasty // The New Holl-stein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450–1700. – Part I. – Amster-dam, 2018» [10].  
Виклад основного матеріалу дослі-

дження. 1547 року уродженець міста Ней-меґен на півночі Нідерландів Ґерард де Йоде зареєструвався вільним майстром у гільдії св. Луки в Антверпені як торговець гравюрами, а 1549 року – отримав грома-дянство у цьому місті. Ще через рік (1550) спромігся на необхідний кожному підпри-ємцю того часу і країни дозвіл на друк книг від Ради Брабанту (провінції, якій на-лежало місто Антверпен). Він потрапив у щільне конкурентне середовище, де вже працювало кілька друкарів, серед них най-відоміший на той час в Нідерландах про-дуцент мистецьких видань Єронім Кок (Hieronуmus Cock, 1518–1570). Невдовзі розгорнули потужні видавництва Крісто-фель Плантін (Christoffel Plantyn, 1520–1589) та Філіп Галлє (Philip Galle, 1537–1612), пра-цювали й менші видавці Віллем Сільвіус, 

Бернард ван дер Путте, Ганс Ліфрінк, Ко-пенс ван Діст, Арнольд Ніколае, Бальтазар ван ден Бос, Ян Баптіст Вріентс та ін. Внесок тогочасного видавця у виготов-лення друкованої продукції був вирішаль-ний, адже саме він задумував у головних рисах проект і відповідно до поставленої мети та завдань залучав фахівців-вико-навців: художників, які робили малюнок для гравюри, граверів, які виготовляли дру-карські дошки чи пластини, поетів, які ро-били підписи, вчених, які писали пояснення тощо. Тому одні й ті ж фахівці: художники, гравери працювали у різних видавців, не було строгого поділу й у поширенні продук-ції: К. Плантін міг купити якусь кількість примірників у Ґ. де Йоде з метою їх пере-продажу і навпаки, Йоде міг придбати ви-дання інших підприємців, щоб продавати їх.  У таких конкурентних умовах особли-вої ваги набував пошук свого унікального «фірмового» обличчя, ринкової ніші, у якій видавець був би кращий за інших. Ґе-рард де Йоде знайшов себе у виданні архі-тектурно-орнаментальних зразків, геогра-фічних карт та ілюстрованої Біблії. Його перший зі збережених і підписаних проек-тів – мистецьке видання 1555 року висло-вів класичних філософів (одна книга) і ци-тат з Біблії (друга), оформлених орнамен-тальними картушами знаного нідерланд-ського архітектора і художника Ганса Вре-демана де Вріса (Hans Vredeman de Vries, 1527–1606). Ці картуші (іл. 1) виконав за рисунками Вріса гравер Франс Гьюс (Frans Huys, 1522–1562) [11:14–26]. Книги мали, очевидно, широкий резонанс, а орнаменти припали до смаку художникам і друкарям, оскільки відомо, що ці картуші перевидав у Римі 1573 року Антоніо Лафрері [12:45]. Пізніше гротески Вріса з кліше, придбаних після смерті де Йоде, перевидало 1612 ро-ку антверпенське видавництво Теодора Галлє під назвою Parerga [10:XXX].  Уже у цих перших книгах де Йоде виявив свій неординарний творчий підхід, адже ви-дав не просто книгу взірців орнаментів для митців і ремісників (популярний тоді жанр кунстбуха), а ще й зумів донести до читача мудрі сентенції античності.  
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Ганс Вредеман де Вріс був молодшим сучасником антверпенського архітектора і скульптора Корнеліса Флоріса, певний час, впродовж 1575–1586 років, вже після смерті К. Флоріса, займав його посаду – міського архітектора Антверпена. Він ба-гато перейняв від свого талановитого по-передника, якого називають засновником північноєвропейського маньєристичного орнаменту, так званого «стилю Флоріса» [13]. Проте врісівські орнаменти та гро-тески відрізнялися від сильно фантазій-них і навіть деколи виклично потворних гротесків К. Флоріса більшою стриманіс-тю, логічністю, прозорістю композиції і спрощеністю окуттєвих переплетень, що, певно, посприяло їх легшому сприйняттю за межами Нідерландів. Також важливу роль у поширенні саме врісівської орна-ментальної манери відіграв факт його співпраці з кількома різними видавцями. К. Флоріс свої орнаментальні зразки-гра-вюри публікував в Антверпені лише у Єро-німа Кока (у 1548, 1549, 1552, 1554, 1556 та 1557 роках) [14:182], це були переваж-но гротески, якими захоплювався сам Кок. Зате Ганс Вріс співпрацював в Антверпені як з Є. Коком, так і з Герардом де Йоде та Філіпом Галлє. І саме Герард де Йоде, мар-кетинговим правилом якого у всіх видан-нях була різноманітність, мабуть, спону-кав Вріса розширити тематику робіт, а то-му з ним архітектор видав не лише карту-ші і гротески, але й зразки оформлення герм і каріатид (1565) – деталей, популяр-них як в архітектурі, так і в меблярстві; зразки композицій з військовою амуніці-єю (1572) – мотиви, що застосовували в оздобленні палаців, гробниць, пам'ятни-ків, книг, грамот; зразки оформлення фон-танів і джерел, малих архітектурних форм, які активно набували в той час популяр-ності [15:86]. Врешті, мабуть не без актив-ної позиції де Йоде 1577 року Ганс Вреде-ман Вріс видав у нього єдину свою книгу з пояснювальним текстом до рисунків – «Architectura...».  Не зважаючи на те, що на європейсько-му книжковому ринку того часу вже було немало видань про класичну, тобто вітру-

віанську, архітектуру, написаних переваж-но італійськими авторами (Себастяно Сер-ліо, Андреа Палладіо, Джакомо Віньйолою, Віченцо Скамоцці та ін.) і перекладених на інші мови (французьку, німецьку, голлан-дську, англійську), «Архітектура» Ганса Вредемана де Вріса мала великий попит і популярність, бо витримала 9 перевидань німецькою, французькою і голландською мовами у видавництві Йоде (проведених 1577, 1581 Герардом, пізніше – його сина-ми: 1597 року Корнелісом, 1615 – Піте-ром), а впродовж XVII ст. ще з десяток пе-ревидань в інших друкарнях [10:XXXI]. Пе-ревидання часто супроводжували допов-нення новими архітектурними та орна-ментальними зразками і переробками. Не останню роль у цьому маркетинговому ус-піху зіграли додані Врісом в якості архі-тектурних прикрас окуттєві орнаменти, такі «свої» для замовників і митців країн на північ від Альп, на відміну від «чужого» італійського наслідування архітектурного орнаменту стародавнього імператорсько-го Риму, що буде освоєне північніше Альп вже в наступному культурно-історичному періоді – стилі бароко.  Видавець Герард де Йоде чудово розу-мів важливість та потрібність видання друкованих зразків, відчував зацікавле-ність ринку в такій продукції, що, зокрема, відображено у його передмовах до Врісів-ських гротесків, звернених до художників, граверів по склу, скульпторів, меблярів і всіх, хто любить «витончені орнаменти античності» [10:LIII]. Наведене словоспо-лучення для сучасного читача потребує пояснення, адже ми, виховані на археоло-гічних зразках Стародавнього Риму, в гну-тих грубих залізних пластинах і кованих решітках ніяк не впізнаємо тонких канде-лябрів еллінізму. Однак для європейця XVI ст., що мешкав північніше Альп, термін «античний орнамент» не зобов'язував до копіювання давніх зразків, яких пере-важна частина митців навіть не бачила, а означав свободу – свободу поєднання різ-них елементів, свободу фантазії у створен-ні форм, свободу рухів, поз, ракурсів лю-дей, птахів і тварин, вплетених в орна-
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мент, звільненість від єрархічності серед-ньовічного релігійного мистецтва. Обме-жували цю свободу лише закони пропор-ційних зіставлень, вимога ясності й симет-ричності композиції, що в термінології Ге-рарда де Йоде узагальнено словом «ви-тончені» орнаменти античності.  Отже, спеціальні архітектурні видання і книги орнаментальних зразків були од-ним із шляхів поширення окуттєвого ор-наменту. Але не єдиним.  Того ж, що й картуші Вріса із цитатами класиків, 1555 року вийшло ще одне під-писане Герардом де Йоде видання – карта світу італійського картографа Джакомо Ґастальді. Надалі видавництво карт, особ-ливо комерційно успішних – настінних – було одним з напрямків діяльності Г. де Йоде. Він і сам був здібним гравером саме географічних карт.  У виданні карт в Антверпені Йоде був одним з перших, до 1550 в цьому сегменті ринку взагалі домінували італійці, і тільки глобуси Лувенських вчених Гемми Фрізіу-са та Ґерарда Меркатора йшли на експорт. Та після 1550 становище змінилося. Піоне-ром у виданні настінних карт у Нідерлан-дах знову ж був Єронім Кок, який опублі-кував великоформатну карту за Ґерардом Меркатором [16:1299-3000]. До сьогодні збереглось дуже мало (17) настінних карт, виданих Йоде, всі вони мають знак типо-графії і тільки 5 з них підписи граверів: 3 – братів Дотекумів, 2 – особисто Ґ. де Йоде, виданих між 1560-1569, пізніших зберег-лось лише три. Усі зі збережених – це на-стінні карти серії чотири континенти. Кожна з них склеєна з 8 фрагментів, від-друкованих на 8 пластинах [10:LV]. І хоч у розвиток географічної науки ці карти но-визни не вносили, бо базувалися на вже іс-нуючих прототипах (наприклад, у карті Європи, першій з датованих настінних карт Ґерарда де Йоде використано дані з карт Ґ. Меркатора та Каспара Вопеліуса з Кьольна), зате їхнє художнє оформлення, до прикладу картуші для легенд, надавало оригінальні зразки окуттєвого орнаменту, зокрема скромного обрамлення написів, що використовували українські різьбярі у 

картушах горизонтальних ярусів іконо-стасів XVII ст. (церкви у Волі Висоцькій, Дрогобичі).  1564 року Ґерард де Йоде разом з відо-мим вченим, картографом Абрагамом Ор-тілієм виготовив настінну карту Світу на 8 аркушах. Пізніше співпраця видавця з цим вченим припинилася, вони виявилися конкурентами у створенні одних з перших у світі картографічних атласів [17:74]. Ор-тілій назвав свою книгу «Theatrum orbis terrarum» (1570), Ґ. де Йоде – «Speculum orbis terrarum» (1578). Це були різні підхо-ди до мети видавництва збірників карт. Ці атласи слугували не навігації (мореплавці користувались картами, зробленими за іншим принципом – проекцією Меркато-ра, рівнокутовою циліндричною проекці-єю), насамперед їх потребували люди того часу в якості довідників про поточні полі-тичні й торговельні справи, доповнені зві-тами про цікавинки природи та етногра-фії. Навіть більше, Йоде писав у передмові до атласу, що розглядання щасливих країн заспокоїть душі втомлених війною земля-ків [10:LVII] (на час видання атласу війна вже тривала 10 років). Тому естетичне оформлення таких карт несло важливе се-мантичне навантаження, що помітно на-віть у вирішенні титулів атласу Ортілія і атласу Йоде (іл. 2). Ортілій розглядав гео-графію, країни, їх етнографію і місцеві байки як наслідок історичних трансфор-мацій, а Ґерард де Йоде бачив у ній прояв космічного порядку, шлях до пізнання принципів філософії природи, до розвитку знання, медицини, людського здоров'я. Тому на титулі атласу Ортілія вигравіюва-но класичний портик і персоніфікації 4 континентів, що алегорично передає уяв-лення про світ як театр, показну сцену зі-ткнення людських інтересів і пристрастей [18]. У центрі титулу книги карт Йоде – дзеркало, оточене знаками зодіаку та ієрогліфами на пірамідах, а Географія в об-разі жінки возсідає між кулями земною і небесною. І в цьому виявляється інший напрямок філософії того часу, що розду-мує про віддзеркалення макросвіту в мік-росвіті. Отож орнаментально-алегоричне 
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оформлення здавалось би майже однако-вих за наповненням збірників карт спро-можне було надати додаткову й суттєву інформацію щодо загального змісту книг, їхнього світоглядного підґрунтя. А тому композиції цих титулів також стали пев-ними зразками для художників XVI–XVII ст., які чи в різьбленій епітафії, чи друко-ваному панегірику вирішували завдання розкрити внутрішній світ і горизонт ду-мок зображеної особи.  Третім напрямком успішних видавни-чих проектів Ґерарда де Йоде були біблій-ні ілюстрації. Цей напрямок він також за-початкував на світанку своєї діяльності, тобто 1556 року, коли надрукував широ-коформатну гравюру «Мойсей і Аарон з таблицями закону» різця Франса Гьюса за рисунком Ламберта ван Ноорта. Надалі максимум часу й зусиль віддав Ґерард де Йоде грандіозному проекту – виданню Біблії в гравюрах (малюнках) [19]. Тобто не ілюстрованої Біблії, де превалює текст, а серій картин на біблійну тематику.  Його багаторічна праця із залучення до виконання робіт кращих нідерландських художників і граверів вилилась у два видан-ня: 1579 року з 32 серіями ілюстрацій Ста-рого Завіту з передмовою та змістом (на сьогодні збереглось лише 5 примірників) та збільшене 1585 року з 42 старозавітними серіями і 19 новозавітними (збереглось більше 20 примірників, у т. ч. у Львові). Трактування біблійних сцен та епізодів, запропоноване у цих збірниках гравюр, послужило джерелом іконографічних мо-тивів для багатьох художників Європи та Америки і є предметом багатьох мисте-цтвознавчих досліджень. Ми ж зосереди-мо увагу на тому, що книги ці, будучи пре-стижним скарбом королів, магнатів, гума-ністів, цехів чи очільників художніх майс-терень XVI–XVIII ст., демонстрували також приклади орнаментального оздоблення. Адже кожну серію свого «Тезауруса» Ґе-рард де Йоде доповнив спеціальним ти-тульним аркушем, де вказувалась назва і художник, кількість гравюр. Оці написи були обрамлені декоративними картуша-ми з елементами гротеску і окуття (іл. 3). 

Не відомо, хто був автором цих орнаментів, але їхню привабливість і презентабельність Ґерард де Йоде по-новаторськи використав, віддрукувавши всі заголовки серій в карту-шах і сполучивши в окремий зшиток. Ці зшитки – Tabella (один екземпляр зберігся – в бібліотеці Парижа) – були одними з пер-ших рекламних видавничих проспектів. З ними Йоде приїхав на Франкфуртську ви-ставку 1579 р., де великі гравці книжкового ринку збирались двічі на рік і де було дійс-но ідеальне місце для Йоде на міжнародній арені залучати покупців-замовників кош-товного видання Біблії [10:XLII]. Але крім реклами «Таблиці» виконували ще й функ-цію пропагування декоративного графічно-го мистецтва, а тому були куплені іншими видавцями з метою розповсюдження.  Можливо, екземпляри Таблиць чи Біб-лій Ґерарда де Йоде потрапили й на укра-їнські землі. Якщо це були видання Біблії, то тоді в розпорядження місцевих худож-ників надходили не тільки зразки титуль-них картушів, але й картушів-обрамлень біблійних сцен з історії Іллі та Єлисея (іл. 4), виконані за рисунками Пітера ван дер Борхта (Pieter van der Borcht, ~1535–1608). Або картуші обрамлення чотирьох єванге-листів у виданнях 1595 року, виконані за рисунками Франса Флоріса (Frans Floris, 1519/20–1570), знаменитого нідерландсь-кого художника-романіста, брата Корнеліса Флоріса. Декоративне обрамлення єванге-листів, вигравіюване для книги Йоде, наче копіює рельєфне оздоблення вівтаря, або навпаки, є зразком для різьбярів, надає ідеї та мотиви для пластичного оздоблення ін-тер'єру церкви (іл. 5). Цю роль комунікації гравюр з митцями, їх можливість бути іконо-графічними та орнаментальними зразками добре розумів і сам Ґерард де Йоде, адже в передмові до свого «Тезауруса» наголошу-вав, що книга буде корисна читачам, які не мають здоров'я чи часу читати Біблію, бо картини оновлять у пам'яті історії Письма й навернуть до доброчесності, але й принесе користь для художників, скульпторів, юве-лірів і меблярів [10:XLII].  
Висновки і перспективи досліджен-

ня. Отже, на прикладі творчої спадщини 
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знаменитого антверпенського друкаря-підприємця Ґерарда де Йоде бачимо, що в потужних видавничих осередках Північної Європи XVI ст. велику увагу приділяли художньому оформленню книги чи карти. З тих окремих слів, які донесли до нас пе-редмови видавця до своїх книг, проглядає чітке розуміння того факту, що ілюстро-вана книга не лише приносить естетичну насолоду своєму читачеві, але й слугує важливим засобом комунікації між митця-ми, доносить у різні куточки світу візуаль-ні ідеї, мотиви й теми, здатні стати взір-цем для наслідування, джерелом творчої інтерпретації або стимулом для виник-нення нової мистецької ідеї. Водночас ана-ліз різноманітної друкарської продукції Ґерарда де Йоде показав, що носієм зраз-ків орнаментальних мотивів були не лише спеціальні книги-альбоми з авторськими проектами архітектурних чи декоратив-них творів (кунстбухи), але й видання зов-сім іншого призначення: географічні кар-ти, релігійні книги тощо. Цей факт розши-рює джерельну базу пошуку шляхів і спо-собів поширення орнаментальних моти-вів у різні країни, зокрема й в Україну, і дозволяє припускати наявність орнамен-тальних зразків навіть тоді, коли у воло-дінні спеціальним кунстбухом у конкрет-ному осередку доводиться сумніватись.     ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Хорунжа Г. Орнаментика архітектури Львова ІІ половини XVI – І половини XVII сто-літь як віддзеркалення естетичних уподобань східноєвропейської спільноти ранньомодер-ного часу. Сучасні проблеми дослідження, рес-
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Іл. 1. Картуш Ганса Вредемана де Вріса з 
книги цитат класиків Ґерарда де Йоде 

(Антверпен, 1555) 
 

 
Іл. 2. Титули атласів Абрагама Ортілія 

(Антверпен, 1570) та Ґерарда де Йоде 
(Антверпен, 1578) 
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Іл. 3. Титульний аркуш серії «Іфтах» з 

Тезауруса Ґерарда де Йоде (Антверпен, 1585) 
 

 
Іл. 4. Гравюра за рисунком Пітера ван дер 

Борхта з серії «Ілля та Єлисей» Тезауруса 
Ґерарда де Йоде (Антверпен, 1585) 

 

 
Іл. 5. Гравюра за рисунком Франса Флоріса з 

серії «Євангелисти» Тезауруса Ґерарда де Йоде 
(Антверпен, 1585) 
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Молинь Н. Осінні пейзажі у творчості Ана-

толія Калитка. Анатолій Калитко – заслужений художник України, доцент кафедри обра-зотворчого мистецтва та академічних дисцип-лін Косівського інституту прикладного та де-коративного мистецтва Львівської національ-ної академії мистецтв. Вищу мистецьку освіту здобув навчаючись у провідних українських митців у Київському художньому інституті на художньо-педагогічному факультеті. А. Калитко є представником реалістичної школи малярст-ва. Він працює у трьох жанрах: пейзаж, портрет та натюрморт. Пріоритетним у творчості Анато-лія Калитка є саме пейзажний жанр.  У статті зосереджено увагу на пейзажному жанрі у творчості художника, зокрема на осін-ніх пейзажах, проведено їх класифікацію та ана-ліз. Анатолій Калитко здебільшого малює Кар-патські краєвиди. Його твори приваблюють експресивністю, багатим колоритом. Серед осінніх пейзажів можна виділити панорамні та камерні. Часто художник вводить архітек-турні мотиви, фігури людей. 
Ключові слова: художник, осінні пейзажі, олійний живопис, реалізм, панорамні пейзажі. ______________________________ © Наталія Молинь, 2019 
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Молынь Н. Осенние пейзажи в творчест-
ве Анатолия Калытка. Анатолий Калытко – заслуженный художник Украины, доцент ка-федры изобразительного искусства и акаде-мических дисциплин Косовского института прикладного и декоративного искусства Львов-ской национальной академии искусств. Выс-шее художественное образование получил, обучаясь в ведущих украинских художников в Киевском художественном институте на худо-жественно-педагогическом факультете. Ана-толий Калытко является представителем реа-листической школы живописи. Он работает в трёх жанрах: пейзаж, портрет и натюрморт. Приоритетным в творчестве художника являет-ся именно пейзажный жанр. В статье сосредо-точено внимание на пейзажном жанре в твор-честве художника, в частности, на осенних пей-зажах, проведена их классификация и анализ. Анатолий Калытко в основном рисует Кар-патские пейзажи. Его произведения привлека-ют экспрессивностью, богатым колоритом. Сре-ди осенних пейзажей можно выделить пано-рамные и камерные, часто художник вводит ар-хитектурные мотивы, фигуры людей. 

Ключевые слова: художник, осенние пей-зажи, масляная живопись, реализм, панорам-ные пейзажи.  
Molyn N. Autumn landscapes in the createve 

work of Anatoliy Kalytko. Anatoliy Kalytko’s pain-tings range from landscape to still life and portrai-ture. The technique of oil painting is his favourite. Anatoliy Mykolayovych attained his higher artistic education at the department of art and pedagogics of Kyiv State Art Institute where he could learn much from leading Ukrainian painters. The artist is a representative of the realistic schol of painting. Pictures of the landscape genre prevail among his paintings. Anatoliy Kalytko mostly depicts the Carpathians' landscapes. His canvases attract the viewers by their expressiveness and rich coloration. As to the autumn landscapes, they can obviously be divided into two major groups: panoramic and chamber, lyrical ones. Very often the painter inserts some architectural motives or person's figures. Anatoliy Kalytko's landscapes are mostly done in plain Air. Though they are realistic, but not excessi-vely descriptive. Every time the artist creates a canvas he tries to convey to the observers the emo-tions and feelings which he experienced while wat-ching the surroundings and painting it. The painter preferes horizontal position for most of his works. Panoramic landscape painting with elements of architecture «Town Mountain. Ko-

siv» (1979) was painted during the first years after moving to Kosiv. There is an emphasis on horizon-tal format in this picture. Two paintings «Gold of the Carpathians» and «Autumn Lace of the Mountains» have got similar multyfaceted composition. Both present cascading mountains. The artist used hori-zontal format and classical technique of rendering space: the light is warm and the shadow is cool. The landscape «Gold of the Carpathians» depicts a sun-ny day in autumn. The composition is of a rectangu-lar shape with low horizon line. Material in the fore-ground and gradually melting at the background mountains actually occupy all the area of the can-vas. A. Kalytko uses warm, open colours for con-veying light and deep nuances of indigo colour in the shadow. The landscape painting «The Autumn Lace of the Mountains» offers an effective combina-tion of architectural structures and thick greenery. Skillfully considering the expanse the artist made the foreground material and the background of mo-untain peaks dim. Very often the painter introduces human figures into the landscapes. Such canvases as «Autumn Silence. vil. Pistyn» (1997), «The First Snow. vil. Richka», «Bystrets River» (2003) and some others include human figures into themsel-ves. The canvas named «The Carpathian Autumn» (2010) contains a whole lifestyle scene in itself. Practically it is a mixture of landscape genre and elements of lifestyle genre. An expressive land-scape «Indian Summer» impresses by the diver-sity of colours with the colouring being warm. Another picture «Autumn in Zamahora» bears the oposite mood as cool colouring prevails. Describing this aspect of the artist's creative work in all we should identify common features inherent of most of his landscape paintings. The-se are the expressiveness of his creative manner, colour and tonal gradations, rich bright colouring and its integrity. Anatoliy Kalytko mostly uses multyfaceted approach to composition of his pie-ces, low horizon line and panoramic view. The way of applying paint differs in directions, verti-cal rhythms are often observed. The artist com-bines such oil painting techniques as glazing and impasto. There is always an emotional content in his presentation of the scenery.  Creative activity of modern Ukrainian painter Anatoliy Kalytko is a continuation of realistic tra-ditions which he gained while studying. The ana-lysis of his creativity is important for visual art of the Carpathian region, for apprehension of the local landscape painting peculiarities. 
Key words: artist, autumn landscapes, oil painting, realism, panoramic landscapes. 
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Постановка проблеми. Cьогодні недос-татньо вивчено і чекає ширшого висвіт-лення особистий внесок художника-педа-гога Анатолія Калитка до історії розвитку Косівської мистецької школи, що нині має назву Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської на-ціональної академії мистецтв.  
Мета статті полягає в аналізі пейзажно-го жанру Анатолія Калитка, а саме групи осінніх пейзажів з творчого доробку ху-дожника. Стаття підготовлена на основі матеріалу, отриманого шляхом вивчення опублікованих праць, дослідження та вив-чення оригіналів робіт художника з його приватної колекції.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Під час написання статті було опра-цьовано джерела, які розкривають основ-ні аспекти творчості художника: наукові статті дослідників Молинь В., Сусак К. у фахових виданнях «Українська академія мистецтва», «Вісник Львівської національ-ної академії мистецтв», «Вісник Прикар-патського університету ім. В. Стефаника» [4; 5; 9], альбоми, присвячені творчості ху-дожника А. Калитка [1; 2; 3; 7]. Публікації є важливими та інформативними для на-шого дослідження. Однак аналіз опубліко-ваних матеріалів дозволяє зробити висно-вок про недостатнє вивчення творчої ма-нери художника-пейзажиста, що визначає актуальність нашої публікації. 
Виклад основного матеріалу. Анато-лій Калитко – сучасний косівський живопи-сець, представник реалістичної школи ма-лярства. Вищу мистецьку освіту здобув, навчаючись на художньо-педагогічному факультеті Київського художнього інсти-туту (нині – Національна академія образо-творчого мистецтва та архітектури у Киє-ві). Пейзажний жанр один із трьох, в яких працює художник. Пейзажі найчисельніші у доробку художника. Нами відібрані та організовані у групи кращі зразки пейзаж-ного живопису А. Калитка. Найдоцільні-шим видалося поділити роботи за порами року, зосередити увагу на осінніх пейза-жах, що у свою чергу поділяються на ка-мерні та панорамні. 

Можна виокремити кілька підходів до написання його пейзажів. Перший – це пленер, де автор у швидкій емоційній ма-нері передає побачене. Наступний етап – переосмислення та доопрацювання етюду в майстерні. А третім є узагальнений, збір-ний образ природи, де художник, дещо спрощує реальність, націлившись на об-разність, знаковість, символічність. Робо-ти А. Калитка настроєві, хоча вони і реа-лістичні та без надмірної описовості. Для детального вивчення природи, передачі її мінливих станів, художник пише етюди в різний час дня і року, іноді декілька разів відтворюючи одні і ті ж сюжети. Живопис художника вільний та розку-тий. Через призму власних відчуттів він переносить побачене на полотно, та за до-помогою тональних засобів ліпить форму. У творчості А. Калитко опирається на тра-диції та власний досвід. Через глибокий простір панорамних пейзажів передає внутрішні чуття, думки. Одна із найголовніших тем – Карпатсь-кі ландшафти, які в той чи інший спосіб ві-дображаються у творах. Митець уважно аналізує краєвиди, розглядає їх складові, малює гори у різні пори року. У багатьох роботах, виражає захопленість гуцульсь-ким селом, де розкидані пагорбами будин-ки, заховані серед дерев чи посеред галя-вини. Часто у пейзажах зустрічаються фі-гури людей, які становлять одне ціле з оточуючим середовищем чи виступають акцентами. Мистецтвознавець В. Молинь зауважує: «Обираючи природний мотив, художник зупиняє увагу на парі або групі дерев, які виступають композиційною і ко-льоровою домінантою. Така домінанта мо-же бути розташована в центрі картини, а може бути зміщена вліво чи вправо до краю полотна. Від цього акценту розвивається пейзажна дія – на першому плані розташо-вується село в долині, або просто вода, або дерев'яна гуцульська огорожа-вориння, а далі над цим усім піднімаються гори» [3:11].  В іншій публікації В. Молинь читаємо: «Особливо полюбляє Анатолій Миколайо-вич осінь з її багатством палітри барв. У що-денній зміні осінньої природи художник 
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віднаходить для себе найцікавіше і створює відповідний художній образ» [4:372]. Осінніх пейзажів у доробку художника найбільше. Розглянемо окремі краєвиди А. Калитка, які на нашу думку найкраще охарактеризують його творчі методи в цьому жанрі. Панорамний пейзаж з елементами архі-тектури «Міська гора. Косів» (1979), вико-наний в перші роки після переїзду до Ко-сова. Формат роботи підкреслено горизон-тальний, розмір 42х75. Пейзаж написаний олійними фарбами на картоні. Композиція відкрита, двопланова. Лінія горизонту се-редня. На передньому плані вертикальний ритм дерев, поміж якими проглядається архітектура міста. Будинки зображені де-коративними площинами. Позаду, на дру-гому плані, – гора з характерними піщани-ми скелями. Колорит сформований на ос-нові відтінків синього, зеленого, сієни на-туральної, кадмію жовтого та кадмію оранжевого. Теплий передній план проти-ставляється до холодного дальнього. Ху-дожник вдало поєднав емоційні, пастозні, фактурні мазки із декоративними пляма-ми. На передньому плані тонкими графіч-ними лініями виділив дерева.  «Перший сніг в горах с. Космач» (1996), розмір 58х80, полотно, олійний живопис. Відкрита багатопланова композиція гори-зонтального формату з низькою лінією горизонту. Колорит роботи теплий. Пей-заж панорамний з ритмами і повторами, порожнім переднім планом, який написа-ний теплими відтінками. На другому пла-ні починається ліс, емоційними мазками різної форми зображені темні ялиці та смерічки, де-не-де акцентами виступають жовті берізки. На дальньому плані гори вже вкриті снігом. Небо тепле, фарба на-несена спокійно, рівномірно. В пейзажі пе-реважають відтінки зеленого. Вдало пере-даний колір пожовклої трави. Напруга на ближньому плані, яка відчувається за ра-хунок пастозних мазків різного розміру, форми та напрямів, спадає на дальніх пла-нах завдяки зменшенню інтенсивності ко-льору та експресивності манери письма.  Колорит пейзажу «Осіння гора Сопка» (1996) побудований на контрастах, худож-

ник експериментує з відкритими кольора-ми. Колористика побудована на співстав-ленні синьо-фіолетових, жовто-охристих та зелених кольорів. Домінуючі елементи займають середню частину полотна. Пе-редній план порожній, за виключенням дороги та глибоких тіней, що падають від дерев, він підводить глядача до централь-ного сюжету. По краях полотна височіють дерева. На другому плані одинокий буди-нок ховається поміж дерев, а за ним від-кривається вид на гірські вершини. Небо похмуре, вкрите хмарами. Розмір роботи 50х60, полотно, олія. Пейзаж горизонталь-ного формату, композиція твору закрита, лінія горизонту низька.  Схожа багатопланова композиція у ро-біт «Золото Карпат» (1997) та «Осіннє ме-реживо гір» (1998). В обох пейзажах каска-дами простягаються гори. Художником використаний горизонтальний формат та класичний прийом передачі простору: світло тепле, а тінь холодна. У пейзажі «Золото Карпат» (розмір 59х68, картон, олійний живопис) зображено сонячний, осінній день (рис.1). Багатопланова ком-позиція прямокутного формату з низькою лінією горизонту. Фактично всю площину полотна займають гори, матеріальні на передньому плані, а віддаляючись від гля-дача, поступово тануть у просторі. А. Ка-литко використовує теплі, відкриті кольо-ри для вирішення світла, а в тіні глибоке нюансування кольору індиго. Смуги тем-них лісів чергуються з монолітами землі. За ними не видно неба. Рух дерев'яної ого-рожі на передньому плані ніби підводить нас до центральної частини полотна – яск-раво зображеної гори. Активною плямою на середньому плані виступають вічнозе-лені дерева, що поступово розсіюються поміж яскраво червоних та жовтогарячих листових. Енергетика картини проявляє-ться в фактурному, живому мазку, яскра-вих, насичених кольорах, які контрасту-ють. Задній план навіює спокій та безмеж-ність, відчуття свободи та вічності.  У пейзажі «Осіннє мереживо гір» (1998), горизонтально видовжений формат під-креслює велич обраного мотиву. Основа – 
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полотно, техніка – олійний живопис, роз-мір – 85х125. Відкритий, панорамний пей-заж з низькою лінією горизонту, написа-ний в холодній кольоровій гамі. В роботі присутні ритми і повтори, передній план вільний. Акцентом виступає група яскраво жовтих берізок, зображена на вертикалі золотого перетину. Небо фактично відсут-нє. Теплими тонами зображені позолочені верхівки гір та поодинокі дерева на ближ-ніх планах. Архітектурні споруди вдало вписані серед густої зелені. Художник чітко розібрався з простором, зобразивши перед-ній план матеріальним та списавши верхів-ки гір, поєднав лесування в тіні з пастозним накладанням фарб на світлі.  Широке просторове бачення, спокій-ний, узгоджений колорит А. Калитко, як живописець представляє у пейзажі «Пер-ший сніг с. Річка» (2001). Зображено осін-ній день, небо вкрите хмарами. Випав пер-ший сніг. На передньому плані він вже встиг розтанути, оголивши пожовклу тра-ву. Художник зобразив її, використавши багато складних відтінків. Тепло перед-нього плану створює враження погожого осіннього дня. Поступово кольорова гама стає холоднішою. Темно-зелені дерева контрастують із білим снігом. На перед-ньому плані тонкими графічними лініями зображено гілля кущів. Рух у глибину створює дорога, що простягається вглиб села. По ній поволі ідуть дві людські по-статі. Вони не відіграють особливої ком-позиційної ролі, скоріш є свідченням гли-бини простору. По горизонталі, на рівні другого плану, смугою зображені дерева, вони перетинають полотно. А. Калитко змалював їх, використавши нюансування фіолетового та жовтого кольорів. На вер-тикалі золотого перетину – група високих смерічок, що об’єднуючи плани, сягають неба. Робота горизонтального формату, її розмір 60х78, композиція твору відкрита, лінія горизонту середня, зображення ба-гатопланове. Пейзаж «Річка Бистрець» (2003) зобра-жує теплий день, коли надворі рання осінь (рис.2). Художник використав полот-но як основу, писав олійними фарбами. 

Робота горизонтального формату, її роз-мір 60х70. Композиція відкрита з серед-ньою лінією горизонту. Багатоплановий, панорамний пейзаж із введенням фігур людей. На передньому плані річка, яка по діагоналі з лівого кута перетинає твір, створюючи рух. Передній та середні пла-ни, написані великими, емоційними маз-ками. Віддаляючись від глядача, кольоро-ва напруга поступово спадає. Лінія гори-зонту збігається із горизонталлю золото-го перетину. Акцент у даній композиції співпадає з геометричним центром – гру-пою темно-зелених ялиць. Працюючи над осінніми пейзажами, ху-дожник знаходить настроєві куточки кар-патської природи. Ліричний панорамний багатоплановий краєвид «Подих осені» (2005) навіює спокій (рис.3). Робота вико-нана на картоні олійними фарбами, її роз-мір 40х50. Горизонтальний формат, ком-позиція відкрита, з низькою лінією гори-зонту. Колорит витриманий в холодних тонах. Основним акцентом картини висту-пає яскраво-жовте дерево, яке знаходить-ся в правому нижньому куті. З лівого ниж-нього кута, по діагоналі дорога, перетина-ючи всю площину пейзажу, зникає у селі, створюючи рух у глибину. Різні відтінки фіолетового з'являються на другому плані, поступово витісняючи інші кольори, та зга-сають на дальньому, торкнувшись неба.  Художник часто вводить у пейзажі люд-ські постаті. Фігури є у роботах «Осіння тиша. с. Пістинь» (1997), «Перший сніг. с. Річка» (2001), «Річка Бистрець» (2003) та ін. У пейзажі «Карпатська осінь» (2010) розгортається ціла побутова сцена. Дану роботу можна назвати пейзажем з елемен-тами побутового жанру (рис. 4). Фігури людей зображені в зменшеному масштабі, вписані в середовище, становлять єдине ціле із карпатською природою. Постаті людей заклопотані повсякденними спра-вами. Робота виконана на полотні олійни-ми фарбами, розмір 50х60. Знову ж, ху-дожник використав горизонтальний фор-мат. Відкрита, багатопланова композиція з середньою лінією горизонту. Зображен-ня панорамне. Теплий, насичений перед-
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ній план. Поступово віддаляючись, коло-рит стає холоднішим. Глибина роботи пе-редається за допомогою спадання кольо-рової напруги в планах. Експресивний пейзаж «Бабине літо», створений художником у 2012 р. (рис.5). Робота написана олійними фарбами на по-лотні, розмір 60х80. Горизонтальний фор-мат, відкрита багатопланова композиція з низькою лінією горизонту. Зображення панорамне, з ритмами і повторами та ру-хом у глибину. Немає чіткого поділу на плани. Один план плавно переходить в ін-ший. Колорит теплий. Про те, що день со-нячний свідчать темні тіні. Картина вра-жає різноманітністю барв, чергування теплих і холодних відтінків створюють ці-лісну композицію. Спостерігаються мазки пастозні, емоційні, соковиті, різної конфі-гурації та напрямів. На передніх планах, гірські хребти покриті зелено-жовтою травою, чергуються зі смугами темних ялиць. Вони ніби підводять нас до голов-ного об'єкту – гори, яка яскраво помаран-чева на світлі та темно синя, холодна, в ті-ні. Палітра побудована на контрастах пе-редає звучання мажорної миті.  Зовсім інший настрій передає робота «Осінь в Замагорі» (2014), полотно, олійний живопис, 90х110 (рис. 6). Тут переважає холодний колорит, мазки м’які, спокійні. Панорамний, багатоплановий пейзаж го-ризонтального формату з низькою лінією горизонту. Акцентом виступає група жов-тогарячих дерев, які перетинають роботу внизу по діагоналі, умовно відділяючи пе-редній план від дальних планів. Робота вирізняється спокійною, врівноваженою манерою виконання.  Камерний, ліричний пейзаж «В затінку під вербою» (2015), полотно, олійний живо-пис, розмір 60х80, горизонтального форма-ту. Закрита, трипланова композиція з ви-сокою лінією горизонту, виконана в теп-лій кольоровій гамі. Робота емоційна, на-писана за рахунок тонкого нюансування жовтого, зеленого, бірюзового сієни та умбри. Річка звивається поміж берегів та ховається на рівні другого плану за дере-вами. На правому березі жовто-зелені лу-

ки з одинокою вербою, яка виступає голов-ним акцентом. Крізь гілки верби прогля-дається бірюзового кольору гора, яка конт-растує із жовто-зеленим листям верби ство-рюючи декоративний ажур. При доволі зближеній кольоровій гамі робота багата відтінками. Енергетика картини проявляє-ться в фактурному живому мазку. 
Висновки. Досліджені нами окремі тво-ри А. Калитка висвітлюють характерні ри-си пейзажного живопису художника. Він створює композиції, сповнені великим роз-маїттям кольорових варіацій. Ліпить фор-му, поєднуючи теплі та холодні тони, вда-ло використовує доповнюючі кольори. У його роботах всі відтінки зливаються у єдину симфонію. Найчастіше А. Калитко послуговується технікою олійного живопису, використо-вує основу горизонтального формату, чо-го вимагають широкі, розлогі краєвиди. Він вивчає природу, розкриває для себе її закони, гармонію, колір, простір. Митець тонко відчуває красу та унікальність Гу-цульщини. Він як художник-лірик у пей-зажі вкладає душу, намагаючись передати унікальність Карпатського простору. За словами заслуженого художника України, голови Косівської регіональної організації Національної спілки художників України Івана Кочержука: «Анатолій Калитко ство-рює свої полотна з особливою звучністю колористики, виразною манерою письма, тонким відчуттям психології "натури". Лі-рико-романтичною мовою передає свої почуття до краю, розвиває його красу й чарівність в різні пори року» [7:117]. Зображаючи осінь, художник віддає пе-ревагу золотій порі, яскравому, насичено-му колориту, колірній експресії. Осінні зміни в природі передаються за допомо-гою динамічних чи більш статичних маз-ків, конфігурацій дерев та гір, тональних контрастів, визначають певні риси, ство-рюють характеристику місцевості. Характеризуючи цей аспект творчості художника загалом, виокремимо спільні риси, притаманні більшості його пейзажів. Це – експресивність манери виконання, кольорові та тональні градації, яскравий, 
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соковитий колорит, колористична ціліс-ність. Композиція творів багатопланова, автор частіше використовує низьку лінію горизонту, зображення панорамні. У його живописі мазки мають різні напрямки руху, часто спостерігаються вертикальні ритми. А. Калитко поєднує лесування з пастозним накладанням фарб. Художник, відтворюючи ландшафтний мотив напов-нює його емоційним змістом. Творчість А. Калитка – сучасного україн-ського художника є продовженням реаліс-тичних традицій, здобутих під час на-вчання. А дослідження творчості худож-ника є важливим для образотворчого мис-тецтва Прикарпаття, для осмислення сво-єрідності пейзажного живопису регіону.                                    ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Анатолій Калитко. Альбом / Автор-упо-рядник Молинь В. Д. Дрогобич: Добре серце, 2002. 64 с., іл. 2. Анатолій Калитко. Живопис. Альбом / Ав-тор-упорядник Молинь В. Львів: Cyfrolab.com, 2017. 72 c., іл. 3. Анатолій Калитко. Живопис, графіка. Альбом / Вступна стаття Молинь В. Д. Упоряд-ники: Молинь В. Д., П’ясецька В. С. Маріуполь, 2007. 96 с., іл. 4. Молинь В. Карпати як творча робітня мит-ця. Українська академія мистецтва. Дослідниць-
кі та науково-методичні праці. Київ: Національ-на академія образотворчого мистецтва і архі-тектури, 2009. Вип. 16. С. 369–375. 5. Молинь В. Калитко А. Мистецький прос-тір: діяльність спілчан Косівської регіональ-ної організації Національної спілки художни-ків України. Вісник Прикарпатського універси-
тету. Мистецтвознавство.Івано-Франківськ: Плай, 2015. Вип. 30–31. С. 176–188. 

6. Молинь В., Молинь Н. Художник педагог Анатолій Калитко в історії розвитку косів-ської мистецької школи. Вісник Львівської на-
ціональної академії мистецтв. Львів: ЛНАМ, 2017. Вип. 33. С. 290–300. 7. Молинь В., П’ясецька В. Мелодія живопи-су Анатолія Калитка. Альбом. Івано-Фран-ківськ: Місто НВ, 2012. 128 с., іл.  8. Пейзаж в искусстве / Пер. с англ. Н. Н. Ти-хонова. Санкт-Петербург.: Азбука-классика, 2004. 304 с.: ил. 9. Сусак К. Художник-живописець, педагог Анатолій Калитко. Вісник Львівської націо-
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6. Осінь в Замагорі. Полотно, олія. 90х110.   
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ФЕДОРА МАНАЙЛА 
 
Манайло-Приходько В. І. Виставкова діяль-

ність Федора Манайла. Автор статті на основі архівних записів, звітів, укладених мистцем для Спілки художників, каталогів виставок, зробив аналіз виставкової діяльності Федора Манайла, визначивши її хронологію, пріоритети відбору для експонування живописних полотен у різні періоди життя, прослідковував рух творів та їх долю. Дано характеристику найменш та най-більш плідних творчих і виставкових періодів у житті художника, визначено вплив історичних та політичних реалій на цей процес, розглянуто найбільш визначні виставки, проаналізовано їх зміст, значення для подальшого творчого роз-витку, реакцію критиків, колег та суспільства. 
Ключові слова: Федір Манайло, творчість, виставка, образотворче мистецтво, Закарпаття.  
 
Манайло-Приходько В. И. Выставочная де-

ятельность Федора Манайла. Автор статьи на основе архивных записей, отчетов, заключен-ных творцом для Союза художников, каталогов выставок, сделал анализ выставочной деятель-ности Федора Манайла, определив ее хроноло-гию, приоритеты отбора для экспонирования живописных полотен в разные периоды жизни, проследил движение произведений и их судьбу. Дано характеристику наименее и наиболее пло-дотворных творческих и выставочных перио-дов в жизни художника, определено влияние исторических и политических реалий на этот процесс, рассмотрено наиболее выдающиеся выставки, проанализировано их содержание, значение для дальнейшего творческого разви-тия, реакцию критиков, коллег и общества.  
Ключевые слова: Федор Манайло, творче-ство, выставка, изобразительное искусство, Закарпатья. ______________________________ © Вікторія Манайло-Приходько, 2019 

Manaylo-Prykhodko V. Exhibition activities 
of Fеdіr Manaylo. The article based on archival records, reports of the Artists Union, exhibition ca-talogs. The author made an analysis exhibition acti-vities artist, defining its chronology, priority selec-tion for exhibiting paintings at different periods of life, traces the the movement of works and their fate. The author stop at the most significant exhibi-tions, analyzes their implications for further crea-tivity reactions to critics, peers and society. From the age of 22 (1932) until the last year of his life (1977), Fеdіr Manaylo participated in ex-hibitions at home, in the Transcarpathian region, and beyond. During this time his works were exhibited at 120 exhibitions: 47 regional, oblast and interregional, 38 all-state and republican, 37 international and all-union and 8 personal. Fеdіr Manaylo began active exhibition activity in 1939, when Transcarpathia became a part of Hungary. During the five years 1939-1944, 28 ex-hibitions took place. After 1944, Transcarpathia became part of the Ukrainian Soviet Republic. The paintings that the artist exhibited at exhibitions until 1961 met the ideological and artistic requirements of the Soviet state. In just sixteen years (1945–1961), the artist took part in 27 exhibitions. The personal exhibition «Old and New Trans-carpathia», which took place in Uzhhorod in 1961, in Kiev in 1962 and in Moscow in 1964, was an event not only in the life of Fеdіr Manaylo, but also for the creative environment of the co-untry. F. Manaylo, after the general rise of the po-litical thaw and the movement of the sixties, be-came one of the symbols of nonconformism. His work has become an example of innovation and a direction in the development of national art. After 1961, the artist, having received, with certain re-servations, recognition of power, expanded the scope of these searches and creative experiments. For sixteen years, from 1961 to 1977, he exhi-bited his paintings at 63 exhibitions, eight of which were personal. The artist has always enjoyed the respect of colleagues, the enthusiasm of the spectator and the enthusiasm of criticism. Thanks to the participation in exhibitions with the works of Fеdіr Manaylo, lovers of not only Transcarpathia, Ukraine, or Moscow, but also ma-ny foreign countries met, and through exhibitions the artist was able to convey to the public his main message – the truth of the Art is born of folk sources, passes through the heart, is conceptuali-zed by reason and is embodied in talent. 

Key words. Fеdіr Manaylo, creativity, exhibi-tion, fine art, Transcarpathia. 
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Постановка проблеми. Творчий зріст митців неможливий без постійної взаємо-дії, контакту, обміну творчими ідеями. Цьому великою мірою сприяють творчі звіти художників, як індивідуальні так і колективні, участь в яких є завжди дає поштовх до розвитку, відкриває нові перс-пективи, штовхає до пошуку нових засобів втілення задумів.  Федір Манайло, який рано заявив про себе як самодостатній митець із виразно індивідуальним творчим обличчям, був активним учасником виставок. Починаю-чи з 22-річного віку (1932) аж до передос-таннього року життя (1977), він брав участь у виставках як вдома, на теренах Закарпаття, так і за його межами. За цей час його твори експонувалися на 120 ви-ставках: на 47 крайових, обласних та між-обласних, 38 вседержавних та республі-канських, 37 міжнародних та всесоюзних і 8 персональних. Твори, що Ф. Манайло ви-бирав для експонування – кращі за крите-ріями майстра. Вони відображали не тіль-ки творчість окремих періодів, але й само-позиціонування митця, місця у мистецько-му просторі. Тому, аналізуючи виставкову діяльність Федора Манайла, автор має можливість не тільки простежити загаль-ну хронологію, чи значимість окремих ви-ставок, або визначити найбільш експоно-вані твори митця, але й зрозуміти його власну оцінку своєї творчості. 
Аналіз наявних досліджень і публіка-

цій. Загальний огляд виставкової діяль-ності Федора Манайла зробила В. Фолтін у статті «Виставочна діяльність народного художника України Федора Манайла» [14], побіжно згадували участь Ф. Манайла у виставках дослідники А. Изворин [3], Г. Островський [11], Л. Шандор [16]. Глибо-кого аналізу виставкової діяльності Ф. Ма-найла здійснено не було. 
Виклад основного матеріалу. У 1932 році Федір Манайло, 22-річний студент 4 курсу Празької вищої художньо-промис-лової школи, вперше взяв участь у вистав-ці. Дирекція Школи доручила активному у творчості і у студентському житті Федоро-ві організувати виставку творів народних 

і професійних митців Підкарпатської Русі, яка відбулася у Празі і проходила у рамках «Різдвяної ярмарки народного мистецтва Підкарпатської Русі». Ф. Манайло блиску-че справився із завданням. На цій виставці він експонував свій твір «Дідо бідняк» (1932, жирна темпера).  Участь у наступній виставці Федір Ма-найло взяв участь у 1935 році, вже після закінчення навчання у Празькій школі (за-кінчив школу у 1934 р.). Виставка була ор-ганізована самою школою до 50-річниці своєї діяльності (1885–1935) і до участі у ній запросили кращих випускників школи. Назва твору, що експонував Ф. Манайло на цій виставці, невідома, проте відомий йо-го зміст. «Це була одна із кращих робіт Фе-дора Федоровича, яку б я назвав «Життя Закарпаття». Тут були і вівчар з вівцями, лісоруб, робота на виноградниках і оранка, мисливець на полюванні, жнива. Як краща вона знаходилась на центральній стіні ви-ставочного залу», – згадував скульптор Іван Гарапко, який вступив до тієї ж Празької вищої художньо-промислової школи ро-ком пізніше [20].  Після тривалої перерви, пов'язаної зі службою в чеській армії, а потім з турбота-ми працевлаштування, мистець долучився до виставкового процесу тільки у 1939 ро-ці, коли на Підкарпатській Русі встанови-лася влада Угорського Королівства. Аби заручитися підтримкою інтелігенції оку-паційна влада Угорщини прихильно ста-вилася до всіх культурних ініціатив у краї, сприяла виставковій діяльності митців. За час перебування Підкарпатської Русі у ме-жах Угорського Королівства художники Товариства діячів образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі, до якого у 1937 році приєднався Федір Манайло, взяли участь у 19 виставках: у шести крайових, десяти всенародних, або вседержавних, двох між-народних та одній всесвітній. Згідно із за-писами Ф. Манайла, ми можемо зрозуміти, у які роки відбувалися виставки і які ви-значні твори раннього періоду творчості були вперше експоновані [23].  Наприклад, на Крайовій виставці під-карпатських художників (м. Ужгород, вул. 
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Тиха, 3, 1939 грудень – 1940 січень) Ф. Ма-найло серед дев’яти робіт вперше показав «Весілля» (1939) та «Вівчаря» (1939), який послужив прототипом для оформлення драми В. Грабаря та М. Лугоша «Вівчар». На Всенародній виставці образотворчого мистецтва у Кошице (1940) були вперше експоновані легендарна «Гуцулка» (1939), та «Оранка» (1940). У тому ж році «Оран-ка» разом із «Скорботою» (1939) та «Мис-кою токану» були представлені на IV Все-світній виставці образотворчого мистецт-ва у Венеції та Мілані (Королівство Італія). Згодом «Оранка» та «Миска токану» були закуплені Будапештським музеєм образо-творчих мистецтв («Скорбота» знаходить-ся у меморіальному музеї мистця). На ви-ставці Товариства художників Підкарпат-ської Русі у 1940 році в Ужгороді глядачі знову таки вперше побачили «Танець на лузі» (1933) та «Від церкви» (1940), а на «Тижнях мистецтва» у Комарно у 1941 ро-ці було експоновано «Тривогу» («Трембі-тарі») (1939) та «Прощання» (1939), які були через 25 років закуплені Дирекцією виставок у Києві. У наступні роки Манай-ло знову експонував «Тривогу» на Днях підкарпатського мистецтва в Ужгороді (1942–1943), а два твори – «Верховинська церква» (1942) і «При жорні» («Сіни») (1942) експонувалися почергово на ІV ви-ставці образотворчого мистецтва в Буда-пешті 1943, на виставці Угорське мистецт-во в Будапешті того ж 1943 та на VІІ Все-народній виставці образотворчого мисте-цтва в Будапешті в 1944 році [23]. Колеги та критики дуже схвально при-йняли творчість Федора Манайла. Сучас-ник і найбільш глибокий дослідник твор-чості мистців Підкарпатської Русі початку 1940-х років А. Изворин зазначав, що Ма-найло став «третьою (поряд з А. Ерделі та Й. Бокшаєм – авт.) подвижною силою су-часного руського малярства». Мистецтво-знавець писав: «Внутрішня тема, бажання служити “своєму світові” і захоплення но-вими манерами – було спільне у Манайла з Ерделі. Проте, якщо Ерделі був прихиль-ником методу синтетичної штуки, методу художнього узагальнення, це не означає, 

що він сам був синтетичною натурою… Манайло – синтетик по натурі. Внутрішня тема не глядає в ньому оповідних образів, вона в ньому самому оформляється не лиш до видимих, але й до досяжних ре-чей… Якщо талант приписати «дару Божо-му», то трудовою заслугою Манайла є ви-глядання тієї манери, тих засобів з якими він з незвичайною простотою і виразніс-тю втілює породження свого і народного духа» [3: 265–266].  Таким чином, до 1944 року Федір Ма-найло сформувався як яскравий самобут-ній художник, творчість якого високо оці-нили колеги та критики, а його живописні твори були експоновані на 28 виставках різного рівня. Зі зміною політичної влади на Закар-патті після 1944 року прийшли зміни і в культурне життя. Художникам довелося приймати правила образотворчості ра-дянського мистецтва, обережно підходити до вибору тем та живописного стилю. Ви-ставкова активність не вщухла. Вже у 1945 році в Ужгороді відбулася 1 Обласна художня виставка, де Ф. Манайло показав 17 творів. Серед них були і раніше експо-новані: «Весілля» (1939), «Вівчар» (1939), «Верховинське село» (1942) та вперше по-казана «Втеча» (1943), «В неділю» (1944), «У бабиній хаті» (1943) і тематично вірні «Вітання червоної армії» (1945), «Мітинг миру» (1945) та «Пролетарі» (1945) [28]. Але це був перший і останній на найближ-чі 15 років випадок, коли художник експо-нував твори довоєнного часу, що мали формальний образотворчий підхід. Радян-ські художники-колеги, які «взяли шефст-во» над «отруєними західними -ізмами» за-карпатськими мистцями, роз’яснили згуб-ність використання у творчості художніх засобів західних модерних течій і донесли правила і переваги методу соціалістичного реалізму та теми, що мають оспівуватися радянськими трударями творчих нив. Ху-дожникам не тільки роз’яснювали, але й їх переслідували за використання «форма-лізму», цькували в газетах, засуджували на партійних зборах. Значна кількість мит-ців звернулася до пейзажу, як до найменш 
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ідеологічного жанру і намагалася творити у наближеній до реалізму манері. В експозиції Другої обласної художньої виставки 1946 року вже не було жодного жанрового полотна Ф. Манайла. Художник виставив два натюрморти та 10 пейзаж-них творів, деякі з них містили необхідні ознаки індустріальних перетворень у краї: «Каменедробарка» (1946), «На заводі „Пе-ремога”» (1946) [28]. Наступні п’ятнадцять років Ф. Манайло працював у переважно пейзажному жанрі, але так і не зміг оволо-діти методом соціалістичного реалізму. На зборах Спілки його сварили за декорати-візм та монументальність, що «це Гімалаї, а не Карпати», проте охоче запрошували до участі у виставках [24]. До 1961 року художник взяв участь у більш як 15 обласних (щорічних), 9 рес-публіканських (1945, 1947, 1949, 1952, дві у 1957, 1958, 1960, 1961), 2 всесоюзних (1957, 1960) та у двох пересувних (1956, 1959). Виставки, як правило, були присвя-чені різноманітним річницям: 40-річчю Великого Жовтня, чи 40-річчю ВЛКСМ, чи 300-річчю возз’єднання України з Росією і т. д. Тематика їх завжди була подібною – оспівування простих радянських людей, красу природи радянської батьківщини та прогресивних перетворень у країні. Най-більш експонованими творами Ф. Манай-ла цього періоду були «Стадо на полони-ні» («Череда на полонині Стій») (1950), «Гуцульські полонини» (1955), «Під Го-верлою (1956), Осінь (1956), «Вечір в го-рах» (1957), «Квітуча яблуня» (1959), «Нижньобистрянська ГЕС» (1960), «Стара гать» (1960), «Лінія дружби» (1961). Та-кий стан речей тривав поки не відбулася перша персональна виставка Ф. Манайла [4; 5; 25; 26] У 1961 році Федір Манайло, прислухав-шись до порад свого сина Івана (тоді сту-дента Київського художнього інституту), зніс з горища твори довоєнних років і ри-зикнув їх показати поряд із усім відомими пейзажними творами повоєнних років на своїй першій персональній ювілейній (до свого 50-річчя) виставці [22]. Аби обіграти різний тематичний та образотворчий під-

хід творів дорадянського та радянського періоду, назвав виставку «Старе і нове За-карпаття». Експозиція виставки, згідно з каталогом, містила 60 живописних творів, виконаних у радянський час, серед яких і вище загадані фаворити виставок, та 64 твори, виконаних до 1945 року, у тому числі 24 графічні роботи. Серед довоєнних творів були такі шедеври, як: «Морозик» (1930), «Дідо-бідняк (1932), «Хлопчик з яг-нятком» (1934), «Дідо-пасічник» (1939), «Гуцулка» (1939), «У свято» («Весілля») (1939), «Дідо з онуком» (1939), «Гра на лузі» (1939), «Доїння овець» (1940), «Поливанки» (Весільний звичай) (1940), «Скорбота» (1940), «Прощання невісти» (1940), «Іван сміливий» (1941), «Тривога» (1941), «Вте-ча» (1941), «Сім’я» (1941), «Зустріч моло-дих» (1941), «Молоді» (1941), «Мати з дити-ною» (1941), «Тяжке життя» (1942), «Похо-рони» (1942), «Тяжкий хліб» (1942), «Гу-цульське весілля» (1942), «Ждемо» (1943), «Стара піч» (1945), ксилографія «Жебрак» (1929), акварелі «Мати верховинка» (1937) та «Сильний Іванко» (1943) [13]. Ранні твори, що більш як п‘ятнадцять років пролежали на горищі, знову зустрі-лися з глядачем. Глядач був шокований їх відвертістю, емоційністю та відсутністю звичного оку причесаного реалізму. У 1962 році на огляд виставки в Києві по вул. Червоноармійській вистроювалися небу-валі черги [22]. Реакцію суспільства на ту виставку найкраще охарактеризував Іван Дзюба – сучасник Ф. Манайла, український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент: «Тим хто не був свідком цієї незвичайної події, важко буде сього-дні навіть уявити, що вона означала в мис-тецькому житті Києва і як стимулювала фрондистські та національно-культурни-цькі настрої частини київської творчої мо-лоді. Це було немов би вікно у світ зовсім іншого мистецтва, ніж те, що офіційно схвалювалося і прокламувалося під гасла-ми „соціалістичного реалізму”. Виставка Ф. Манайла заманіфестувала дуже важли-вий, але всіляко замовчуваний на той час факт: поза рамками віртуозної казенщини є в Україні мистецтво живе, національно 
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одухотворене, формально багате й нест-римно пошукове. І бентежно-переконли-вий доказ на це – Федір Манайло з його поєднанням народної фантастичности з рафінованою експресією, гіперболістич-ности та легендарности з предметною ви-разністю, мудрої примітивізації форми з концептуальною узагальненістю» [2:150]. Виставка «Старе і нове Закарпаття» пройшла в Ужгороді у 1961 р., у Києві – 1962, а у Москві – 1964 р. Як не дивно, офі-ційна критика теж давала схвальні відгу-ки. Щоправда, акценти були зміщені у по-трібному, згідно з радянською ідеологією, напрямку. Характеризуючи твори довоєн-ного періоду, критики спрощували оцінку їх образотворчих засобів і акцентували на змісті. «Соціально загострені по змісту, … декоративні, в стилі народного мистецтва (твори Манайла – авт.) відображають тяж-ку долю трудящих Закарпаття». Відмін-ність стилістики творів радянського пері-оду, на думку критиків, свідчила про те, що «в минулому пригноблені відсталі бід-няки тепер стали господарями своєї долі, активними будівниками нового життя… Відповідно до нової тематики міняється і шкала барв художника. Сіра, притуплена палітра відображала тяжке життя народу в період окупації. Сьогодні барвиста, жит-тєрадісна палітра передає буття нового, соціалістичного Закарпаття» [16]. Така характеристика виставки «Старе і нове Закарпаття», сформульована закар-патським мистецтвознавцем Л. Шандором у 1961 році, була взята на озброєння коле-гами й на місцевому рівні [15], й на рес-публіканському [7; 8]. Офіційну оцінку ук-раїнських колег-художників висловила на шпальтах республіканських газет і кори-фей українського живопису Тетяна Нилів-на Яблонська [18; 19]. «Ми давно знали ав-тора, як майстра епічних пейзажів сповне-них героїчного звучання сучасності. На цій виставці ми зустрілись із зовсім іншим Манайлом. В роботах раннього періоду він розповідає чародійні народні казки, про минуле, злиденне, але сповнене поезії життя рідного йому народу… Не можна вимагати від них зовнішньої правдоподіб-

ності, так званої «закінченості», «правиль-ного малюнка» і тому подібних атрибутів реалізму, якщо його розуміти обмежено, як ми не вимагаємо всього цього від чу-дових фантастичних тварин і квітів Іван-ківської колгоспниці Марії Приймаченко, казкових баранів Д. Головка» [18]. Врешті Григорій Местєчкін визначив формулу, за якою радянське мистецтвознавство у по-дальшому «мирило» два творчі періоди Манайла: живописна мова творів довоєн-ного періоду формальна і декоративна, бо йде від народних джерел і повинна була бути зрозумілою народу, водночас тема-тика цих творів відбиває протистояння народу загарбникам і тоді коли змальовує трагічні сторінки життя, і тоді, коли мис-тець оспівує красу рідного народу, напере-кір ворогу, який примушував «забути про рідну мову, традиції і культуру», а мова творів радянського періоду нова, тому що художник «очима свого ліричного героя-трудівника, нашого сучасника, відтворює життя нашого краю, його нову долю» [8].  Свідоцтвом державної підтримки Ф. Ма-найла була і закупка з цієї виставки де-сятка творів як довоєнного періоду, так і повоєнного періоду. Так, Художній фонд Москви придбав «У свято» (1940), «Про-щання невісти» (1940) та «Світла вже го-рять» (1960); Художній фонд Києва та Мі-ністерство культури УРСР – «Тривогу» (1941), «Тяжкий хліб» (1942), «Гуцульське весілля» (1942), «Весняний день» («Весна в Карпатах») (1961), «Містечко в горах» (1957), «Край Миколи Шугая» (1958), «Квітуча яблуня» (1959), «Долина ріки» («Над рікою») (1958), «По долині» (1960), «Нижньо-Бистрянська ГЕС» (Закарпатська ГЕС (1960) [25]. Таким чином, Федір Ма-найло «легалізував» свою творчість дово-єнного періоду, врешті повернув собі свою творчу сутність, отримав офіційний «до-звіл» на розширення творчих пошуків та творчих тем. Персональна виставка «Старе і нове З-акарпаття», що стала віхою у житті та творчості Манайла, відкрила й нову сто-рінку у виставковій діяльності художника. У 1962 році Федір Манайло, перебуваючи 
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на лікуванні у Криму, створив серію так званих «Кримських акварелей», які експо-нував на персональній виставці у примі-щенні палацу-музею міста Алупка у жовт-ні 1962 року. Журналіст І. Неяченко у статті «Живописець прекрасного», розмі-щеній у кримській «Курортній газеті», по-відомляє, що «за короткий строк живопи-сець написав більш як півсотні великих акварелей, відзначених завидною експре-сією, епічністю… Художник прагне до уза-гальнення та створення художніх обра-зів… Саме цим, самобутністю та оригі-нальністю, привабила остання персональ-на виставка митця у Києві» [9]. Ще одну невелику виставку своїх акварелей Ф. Ма-найло влаштував цього ж року у листопаді у клубі алупкінського санаторію «Гірське сонце», де представив більш як тридцять акварелей [1]. «Три тисячі людей огляну-ли цю виставку». Вразила глядачів «сміли-вість мазків та експресія ліній, а головне – колір… Художник навмисне позбавив крим-ський пейзаж традиційної синьо-блакит-ної димки, сміливо застосував гострі, іноді здавалось би дисгармонійні ефекти для створення єдиного колоритного цілого» [10]. Після цих кримських виставок аква-рельні твори Ф. Манайла найближчі п’ять років часто експонувалися на художніх ви-ставках країни: на обласній художній ви-ставці в Ужгороді 1963 р. («Побережний натюрморт», 1962 та «Ранок над Алуп-кою», 1962), на Персональній виставці «Старе і нове Закарпаття» у Москві 1964 р. («Поляна», «Кипариси», «Вітерець», «По-бережний натюрморт» всі 1962 р.), на Все-союзній виставці акварелі у Москві 1965 р. («Побережний натюрморт», 1962), на 13 обласній художній виставці 1965 р. («Кримський вечір», 1962, «Свято альпі-ністів» 1962, «Літній день» («Санаторій»), 1962), на 15 обласній художній виставці 1968 р. («Літній день» («Санаторій»), 1962) [4; 5; 27]. У 1964 році у Москві відбулася не тіль-ки Персональна виставка творів Ф. Манай-ла. Цього року його твори були представ-лені у груповій виставці закарпатських мистців А. Ерделі, А. Коцки та Ф. Манайла. 

Запрошення на виставку трьох закарпат-ських художників саме у такому складі свідчило про зміну офіційного дискурсу культурної політики партійної верхівки країни. Розуміючи, що новітнім тенденці-ям розвитку радянської культури немож-ливо протистояти, партійна влада вирі-шила їх очолити, оголосивши, що «прогре-сивний» метод соціалістичного реалізму містить у собі творчий пошук у всіх напрям-ках, черпає теми у народному мистецтві, ви-користовує його декоративну мову, навіть користується засобами модерних течій, щоправда, все задля ширшого та кращого висвітлювання радянської дійсності. Піс-ля цієї виставки, зацькований у 1950-х ро-ках за формалізм у творчості Адальберт Ерделі перейшов у когорту найбільш ба-жаних мистців для колекціонерів, громад-ськості відкрилося сонячне мистецтво Андрія Коцки, у колі «корифеїв» закарпат-ської школи живопису утвердився «само-бутній живописець» Федір Манайло. У всіх наступних виставках художник поряд із сучасними творами вільно експо-нував твори довоєнного періоду. Більше того, у творчості він майже відійшов від пейзажного жанру, а якщо й працював у ньому, то створював яскраві декоративні композиції. Такими були нечисленні пей-зажі показані художником на виставках від середини 1960-х років: «Мармуровий кар'єр» (1965) (13-а обласна художня ви-ставка, Ужгород, 1965), «Вільшанське озе-ро» (1964) (Республіканська художня ви-ставка «На варті миру», Київ, 1966 р. та Обласна виставка 1966 р.), «Містечко» (1967) (14 обласна художня виставка, 1967 та Республіканська художня виставка, Київ, 1967), «Сніданок» (1967), показаний на виставці творів закарпатських худож-ників у містах Годмезевашаргель (Угор-щина), Кошице, Прешов (Чехословаччина) у 1968 р., на виставці творів закарпатсь-ких художників у Львові 1970 р., на Рес-публіканській виставці у Києві 1970 р. та на 17 обласній виставці 1971. Декоратив-на мова стала провідною не тільки у пей-зажному живописі, але й у втіленні нових живописних тем [4; 5].  
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Робота Ф. Манайла в організації Закар-патського музею народної архітектури та побуту (1968–1971) надихнула мистця на написання своєрідної історичко-етногра-фічної серії живописних творів, частина яких експонувалася на обласних та рес-публіканських виставках кінця 1960-х–се-редини 1970-х років. Найбільшу кількість виставок відвідали твори: «Гуцульська ґражда» (1967), «Коляди» (1968), «Ско-тар» (1969), «Сушка тютюну» (1969), «Ве-села робота» (1969) «У дідика» («Дідик і бабка») (1969), «Покоління бокорашів» (1969, «Моя поличка» (1973), «Голодний похід на Верховині в 30-х роках» (1974) «Борня за волю» (1975) «Натюрморт Юр’яник» (1975) [4; 5].  Із 1973 у живописі Ф. Манайла, як анти-теза історико-етнографічній з’являється тема сучасності. Змальовуючи сьогодення, митець далекий від бравурного пафосу, властивого переважній більшості творів тогочасного радянського живопису. Пере-осмислені ознаки сучасного життя поста-ють у філософських, алегоричних, гіпербо-лізованих і, навіть, моралізаторських об-разах. Такими були найбільш експоновані у 1970-х роках «Дитячий світ» (1973), «На-ша електропідстанція» (1973) «Музика за-воду» (1974), «Закарпатська ГЕС» («Все квітне») (1972), «Монтаж заводу» (1974), «Серед поля» (1974), «Ужгород буде ви-сотним» (1975), «Обороги» (1976) [4; 5]. Із другої половини 1960-х років худож-ник розширив діапазон творчої діяльнос-ті. Працював у графічній техніці моноти-пія, здійснив численні монументальні оформлення, захопився гравіруванням де-коративних гарбузів. Результат нових за-хоплень митця глядач постійно спостері-гав на виставках. Найбільш часто експоно-ваними були монотипія «Балада про топо-лю» (1965) (13 обласна 1965 року, обласна 1966 року), ескізи до монументальних оформлень колиб (1967), проекти декору стіни дегустаційного винного підвалу «Нектар» (1967), оформлення фронтової стіни кінотеатру «Промінь» (1968) та ескіз монументального панно «Винобрання» (Ленінград) (1967–1968) (13 обласна ви-

ставка, Ужгород, 1965; 24 виставка деко-ративно-монументального живопису, Ки-їв, 1967; персональна ретроспективна ви-ставка Ужгород (1970), Львів (1974), Чер-нівці (1974). Декоративні диньки експону-валися майже на всіх обласних, республі-канських та персональних виставках з 1973 року. У 1970 році з нагоди свого 60-річчя Фе-дір Манайло організував персональну рет-роспективну виставку, що спочатку поба-чили ужгородці, у 1974 році – чернівчани та львів’яни, а у 1975 – жителі Коломиї. Понад 140 творів входило у перелік цієї виставки. Експозиція була збудована за принципом попередньої персональної ви-ставки «Старе і нове Закарпаття»: експо-нувалися твори як дорадянського, так і радянського часу. Окрім того, у числі тво-рів персональної виставки було чимало ескізів до монументальних оформлень (більше десяти), графіка (монотипії) та гравіровані декоративні гарбузи. Вистав-ка була очікуваною. За десять днів в Ужго-роді її відвідало понад вісім тисяч людей [14:18]. Преса відгукнулася захопленими оцінками, що відбивали утверджений «ста-тус» художника та визнану культурними колами, державною позицією й громадсь-кою думкою значимість творчості майст-ра. Правда, у цих оцінках були озвучені но-ві визначення характеру творчості ран-нього Манайла, які підхопили та згодом розвинули мистецтвознавці. Йдеться про характеристику творчості художника у шеститомному виданні «Історії українсь-кого мистецтва», цитату з якого приво-дить автор статті Ю. Шкробинець, підво-дячи підсумок: «Чи не єдиний серед закар-патських художників Манайло зумів під-няти найглибші пласти народного життя, відобразити його суть і основний зміст – працю селянина. Творчість митця є одним з найвищих досягнень критичної лінії в мистецтві дорадянського Закарпаття» [17]. Таким чином, методи і принципи, якими послуговувався Ф. Манайло у своїй твор-чості дорадянського періоду, були означені як «критичний реалізм» (з ключовим сло-вом реалізм), що пояснювало право на існу-
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вання тієї творчості у межах соціалістично-го реалізму. Глибокі і точні оцінки, без зай-вих ідеологічних підспівувань, львівської персональної виставки Ф. Манайла, що від-булася у 1974 році, дали мистецтвозна-вець Г. Островський та журналіст А. Попов [11; 12], відгук про виставку в Чернівцях написав В. Костик [6].  У 1970-х роках Федір Манайло учасник усіх обласних, багатьох республіканських – дві в 1970 р., 1971 р., 1972 р., 1974 р., три в 1975 р., 1976 р.; всесоюзних – 1970 р. і 1972 р. та міжнародних виставок у Генуї (Італія) 1970 р., Београді (Югославія) 1970 р., у Кіп-рі, Нікозії (Греція) 1972, Кошице (Чехосло-ваччина) 1972, бієнале в Кошице 1972, Ко-шице 1973, Попраді (Чехословаччина) 1973, Ніредьгаза (Угорщина) 1974, Хіросіма, Сен-дай (Японія) 1975, Венесуела 1975, Сату-Маре (Румунія) 1976, Пряшів, Кошице (Че-хословаччина) 1977 [4, 5]. Отже, виставкова діяльність Федора Манайла у період, який розпочався від персональної виставки «Старе і нове За-карпаття (1961) і до його смерті (15.01. 1978) була надзвичайно насиченою. Ху-дожник перейшов на новий, більш зміс-товний та самодостатній етап творчої праці, зумів у повній мірі показати на ви-ставках результати своїх творчих пошуків та здобутків. Кожен рік брав участь у 3–4, а у 1971 році – у 7 виставках, мав вісім персональних творчих звітів. Завжди ди-вував працьовитістю, різносторонністю, новаторством, творчою «молодістю» та потенціалом.  Багатогранна творча спадщина мистця нині завжди доступна для ознайомлення у експозиції його меморіального музею (від-критого у 1981 році), яку глядачі могли оцінити на виставці творів художників За-карпаття в м. Києві в червні 1985 року і на багатьох посмертних персональних ви-ставках: «Архітектура і побут у творчості Ф. Манайла», що пройшла у містах Ужго-род та Львів у 1979 році; з нагоди 70-річчя від дня народження (Ужгород, 1980); з на-годи 75-річчя у Будапешті та Ужгороді (1985); у Коломиї у Музеї народного мис-тецтва Гуцульщини (1989); присвячені 

80-річчю від дня народження у м. Кошице (травень-липень 1990), в м. Ужгороді (жов-тень 1990) та м. Києві (листопад 1990); при-свячені 90-річчю (жовтень 2000) [14, c. 18] та 100 річчю (жовтень 2010) у залах худож-нього музею м. Ужгорода. 
Висновки і перспективи. Перша участь у виставці Федора Манайла відбулась у 22-річному віці. Молодий художник відра-зу заявив про себе, як талановитий, само-бутній, вдумливий мистець, який взяв на озброєння принципи народного мистецт-ва і за допомогою художніх засобів модер-них течій народив своє художнє бачення, свій живопис. Проте активну виставкову діяльність продовжив тільки у 29 років і за п’ять років взяв участь у 28 виставках. Із 1944 року, із встановленням радянської влади, художник змушений був відмови-тись від експресивної та символічної об-разотворчої мови, звернувся до жанру пейзажа, котрий намагався писати по можливості реалістично. Участь у вистав-ках до 1961 року була плановою, а твори, що на них експонувалися, відповідали ідеологічним та образотворчим вимогам радянської держави. Всього за шістна-дцять років (1945–1961) художник взяв участь у 27 виставках. Персональна ви-ставка «Старе і нове Закарпаття», що від-булася в Ужгороді 1961, Києві 1962 та в Москві 1964 була подією не тільки у житті Ф. Манайла, але й творчому середовищі країни. Федір Манайло на хвилі загально-го піднесення періоду політичної відлиги та руху «шестидесятників» став одним із символів нонконформізму, утвердив пра-во на існування іншого, відмінного від прісних, реалістичних, ідеологічно-вивіре-них живописних творів, живопису. Його творчість стала прикладом новаторства та істинно вірного напрямку розвитку на-ціонального мистецтва. Після 1961 року художник, отримавши, з певними застере-женнями, визнання влади, розширив коло тем, пошуку та творчих експериментів. За шістнадцять років, від 1961 по 1977, взяв участь у 63 виставках, вісім з яких були персональні. Художник завжди користу-вався заслуженою повагою колег, захоп-
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ленням глядача і прихильністю критики. Завдяки участі у виставках з його творчіс-тю познайомилися поціновувачі не тільки Закарпаття, України, чи Москви, але бага-тьох країн зарубіжжя і завдяки саме ви-ставкам, художник зміг донести до су-спільства головний свій громадянський та творчий мессидж – справжнє мистецтво народжується із народних джерел, прохо-дить через серце, осмислюється розумом та втілюється талантом. 
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Володимира Микити у портретному жанрі 
1950-1980 рр. У стaтті досліджується твор-чість закaрпатського живописця Володимира Микити у період з 1950 по 1980 рр. Aнaлізую-ться тенденції, еволюція портретної творчості митця тa його внесок у розвиток зaкарпатсь-кого та зокремa українського мистецтвa. Роз-глядaється вплив Адaльберта Ерделі, Йосипa Бокшaя та інших предстaвників закарпaтської школи живопису нa становлення творчої осо-бистості В. Микити. У статті вивчaється його індивідуaльна стилістикa, aналізується новa-торство обрaзно-пластичної мови, колорис-тичні та композиційні aвторські прийоми у пошукaх засобів вирaзності. Виявлена загаль-на художницька концепція В. Микити– порт-ретиста – йти у глибину людського характеру, шукати засоби психологічного розкриття об-разу. Проведено мистецтвознавчий аналіз де-яких портретів В. Микити 1950–1980 рр., який дозволив виявити особливе ставлення до ко-льорової побудови, специфічну манеру подачі образів портретованих і зміну манери худож-ника протягом різних етапів його творчості. 
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Иваницкая Т. Н. Эволюция творческой ма-
неры Владимира Микиты в портретном 
жанре 1950-1980 гг. В статье исследуется творчество закарпатского живописца Влади-мира Микиты. Aнaлизуются тенденции, эво-люция портретного творчества художника и его вклад в развитие зaкарпатского и особен-но украинского искусства. Рассматривается влияние Адaльберта Эрдели, Иосифa Бокшaя и других предстaвителей закарпaтской шко-лы живописи нa становление творческой лич-ности В. Микиты. В статье изучaется его инди-видуaльная стилистикa, aнализуется новaтор-ство обрaзно-пластического языка, колорис-тические и композиционные aвторские прие-мы в поискaх средств вырaзительности. Выяв-лена общая художническая концепция В. Ми-киты–портретиста – идти в глубину человечес-кого характера, искать средства психологи-ческого раскрытия образа. Проведено искус-ствоведческий анализ некоторых портретов В. Микиты 1950–1980 гг., который позволил выявить особое отношение к цвето- построе-нию, специфическую манеру подачи портрети-руемых и изменение манеры художника на про-тяжении различных этапов его творчества. 

Ключевые слова: портретный жaнр, закар-патская школа живописи, творческая менера. 
  Ivanytska T. Evolution of the creative man-

ner of Volodymyr Mykyta in the portrait genre 
of the 1950-1980s.  

Background. The article is devoted to the artist Volodymyr Mykyta, one of the representatives of the Transcarpathian art school. He takes an im-portant place in the regional art school and in the whole culture of the Ukrainian painting. The creati-vity of the painter V. Mykyta in the period from the 1950s to 1980s is investigated in the article. The tendencies, the evоluation of portrait creativity of the artist and his contribution to the development of the Transcarpathian and especially Ukrainian art are analyzed. The influence of Adalbert Erdeli, Joseph Bokshay and other representatives of the Transcar-pathian school of painting on the formation of the creative personality of Volodymyr Mykyta is con-sidered. Except that in this article comparative ana-lysis of the different portraits, is made, which dis-played the unique character and features of Vo-lodymyr Mykyta’s artistic style, his method of wor-king with nature, and especially visual features of pictured characters.His individual stylistics is stu-died, the innovation of the figurative and plastic language, coloristic and compositional authoer’s techniques in the search of the means of expres-

siveness are analyzed.Investigation of evolution in artistic language of the painter is made in the context of his contacts with European educational environment. 
Objectives. The objectives of the article is to stu-dy the characteristic features of V. Mykyta’s works, his use of the oil technique and trace the de-velopment of his artistic manner during the period from the 1950s to 1980s of his creative work. 
Results. The results of the research support the idea that the creative manner of V. Mykyta in the portrait genre was developed in the period from the 1950s to 1980s. A wide range of factors about the artist was analyzed. 
Conclusions. V. Mykyta painted oil portraits under the influence of the famous Transcarpa-thian artists by studying theis works. He adopted a number of features from these prominent mas-ters, face rendition, сomposition structure, mode-ling. Portraits play an important role in his work; the artist created them in different techniques, in particular, in oil. Based on analysis of the ways to achieve similarity harmonization images and de-tect the inner essence of the model author conclu-des: highly artistic portrait is one in which at the resemblance and expressive artistic and aesthetic form deep emotional signs digested expression – «characters» psychology and portraitist who «reads» the face of the model and is based on them genuinely truthful and objective» history of the soul. «Some typical signs of expression, a new scheme of the author’s drawing of the head, intro-duced the concept of «key similarities», «angular proportions» and others. The painter formed his own artistic language, discovered the innovative methods and techniques of painting, influenced the development of the Ukrainian art. V. Mykyta is a prominent Ukrainian artist whose works require fundamental analysis. 
Key words: portrait genre, Transcarpathian school of painting, creative manner. 
 
Постановка проблеми. Портретний жaнр складає знaчний відсоток творчого доробку В. Микити, який потребує окремих дослі-джень: визнaчення мотивaції, встaновлен-ня хронології, типології, мистецтвознaвчо-го aналізу творів. Художник не тільки плід-но доповнює та розвивaє закaрпатську школу живопису, a й вносить у неї влaсну мaнеру виконання. Митець вдaється до фі-лософського зaглиблення у життя, мaсш-табного узaгальнення і синтезу життєвих явищ яскрaвими зaсобами живопису.  
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Аналіз останніх публікацій та дослі-
джень. Творчості видaтного українського художникa В. Микити присвячено чимало праць, статей та публікaцій Зокрема, пра-ця «Образотворче мистецтво Закарпаття» Г. Островського, статті у журналі «Образо-творче мистецтво» Ворончак М., Марти-ненко В., Романишин М., книга «Україн-ський радянський живопис» В. Рубан, ди-сертація Г. Дьорке «Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мис-тецтва Закарпаття другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: традиції та художні експе-рименти». Однак, портретний жанр роз-глядався переважно в контексті мистецт-вознавчого аналізу творів. У статті опра-цьовано публікації у періодичних видан-нях, каталоги збірних тa персонaльних ви-ставок художникa. Ці та інші джерелa роз-кривaють aспекти творчості aвторa, що є інформaтивним ґрунтом для дослідження. Aнaліз існуючих прaць дозволяє зробити висновок про недостатнє дослідження портретного жaнру у творчості В. Микити, що зумовлює aктуальність дaної праці. 
Мета статті – проaналізувати портрет-ну творчість В. Микити, дослідити його мистецький доробок за період 1950–1980 рр., особливості, видозміни та новaторст-во творчої мaнери, простежити своєрід-ність aвторської техніки виконaння. 
Виклад основного матеріалу. Володи-мир Микита – лауреат Національної пре-мії імені Тараса Шевченка, лaуреат облас-ної премії імені Йосипа Бокшая та Адаль-берта Ерделі, народний художник України, дійсний член Академії мистецтв України нa-родився 1931 року в с. Ракошино, Мукачів-ського району. У дитинстві та юності зaхоп-лювався мaлюванням портретів своїх од-нолітків. Вступивши в 1947 р. до створе-ного Ужгородського художньо-промисло-вого училищa, В. Микита пройшов мaляр-ську школу видaтних художників Адaль-берта Ерделі та Йосипa Бокшая. Його стa-новлення відбувaлося під впливом заснов-ників зaкарпатської школи живопису. Мож-нa стверджувати, що від А. Ерделі В. Мики-тa перейняв aртистизм його живопису, фaнтазію кольорів, культуру художнього 

бaчення, від Й. Бокшaя – енергійне формо-творення, що досить помітно нa приклaді крaщих ранніх робіт: «Дівчина нa пленері» (1959) та «Дівчинa з Колочави» (1959). Після вступу до Спілки художників (1962) своїми вчителями та нaставниками В. Ми-кита тaкож ввaжав Ернеста Контратовичa – майстрa композиції, який щедро ділився з молодим художником концепцією побу-дови образу у формі тa в кольорі, Федора Манaйла – знaвця та інтерпретaтора фольклорного спaдку [9:115].   У влaсних пошуках Микитa бaгато в чо-му, як і Мaнайло визнaвав, що у створенні художньої культури крaю в значній мірі необхідно опирaтись на нaродне мистецт-во. Тaким чином його творчість тісно по-в’язанa з нaродним мистецтвом, але він починaє формувати свою індивідуaльну пaлітру. Цікaво, що подібно до Ерделі, він використовувaв яскрaві, інтенсивні й екс-пресивні кольори, які злегкa розмивaв. «Стилістично він зберігає родовід великих традицій закарпатського малярства, яке несло чари пленерності, широкого декора-тивного мазка, декоративності площин, змережених гармонійними кольорами, що тримаються на стосунках відносин тону з тоном» [4:2].  Портрет – жaнр, котрий вимaгає від жи-вописця аналізу, точного глибинного ба-чення нaтури. Художник починaв із широ-кого етюдного письмa, що правдиво від-творювало портретну відповідність моде-лі. Прaгнув до колірної звучності та лока-лізації, узагальненості й ритмізації форми аж до створення змістовно насиченої кар-тини. Він зaвжди умів сaме вчитися, а не нaслідувати. «Його перші твори – це доб-ротний реалізм академічного звучання, але в них уже присутній упевнений мазок, що будує форму, передвісник майбутньої конструктивності [3:6]. Це доводять робо-ти почaтку 1950-х: «Бабуся» (1949–1950), «Мій нянько» (1954), «Старий» (1954), «Портрет Лізи Кремницької» (1956). Серед них й «Етюд старого» (1950), що демонст-рує нам ще певну академічну скутість. Нa-далі розвиток Микити в портретному жи-вописі проявляється цілим рядом нaписа-
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них упевненою рукою портретів, які свід-чaть про те, що митець в основному все ще в зовнішності шукaє своєрідність ду-ховного світу моделі. До тaких нaлежать пройнятий тонким ліризмом «Учитель-пенсіонер О. Тегза» (1958) – нaтхненний, емоційно пристрaсний портрет. Незвaжа-ючи на холодну гаму кольорів, при вдaлій характеристиці зморшкуватого обличчя, ще помітнa стaранність почaтківця – з од-наковою увaгою змальовані і постaть, і оточення. У 1957 році твори В. Микити вперше експонувалися нa республіканській ви-стaвці у Києві, а у 1961 р. – на Всесоюзній у Москві. Селянськa темaтика в цей період зaймає важливе місце в його творчості. У роботaх художникa помітний вплив пред-стaвників «суворого стилю», що форму-вався провідними художниками Бaлтійсь-ких республік та Росії, котрі ставили собі за мету правдиво розкривати «сувору правду» життя без прикрaс та ідеалізації. У його кращих композиціях в обрaзній формі від-творюються життя, праця і побут закарпaт-ського селянина. Він прaгнув якнaйширше і якнaйрізноманітніше відобразити тогочас-не Закарпаття, розкрити обрaзи земляків, їх побут, працю, відпочинок. З 1962 року В. Микита – член Спілки ху-дожників УРСР. З цього чaсу розпочався період його інтенсивних пошуків і знахі-док. Для повнішого розкриття душевного стaну портретованих та композиційно-го збагaчення твору художник майстерно використовував пейзaж («Моя мамка», 1967) чи детaлі інтер’єра («Портрет хірур-га, професора О. В. Фединця», 1967). На прикладі портрета знаного на Закарпатті невропатолога Д. О. Снігурського (1968) можна побачити, як твір переростає в збірний образ сучасної глибоко мислячої людини [8:24]. Починaючи з 1960-х років його форма зобрaження стає дедалі екс-пресивнішою, а дугоподібні, сміливі мaзки надають роботам художникa динамічності й неабиякої вирaзності. Як правило, пра-цює в техніці, що характерна для енкаус-тиці. У творчості В. Микити різних років можнa спостерігaти впливи експресіоніз-

му, нaївного мистецтвa, сприйнятих зa-вдяки творчому спілкуванню із представ-никами стaршої генерації зaкарпатської школи. Втім, цільна натурa В. Микити, з властивою селянського світосприйняття зерном рaціоналізму, не розчинилась у надмірних впливах, без яких у пору стa-новлення не обійтись.  Чи то «Демобілізований» (1954), «Вер-ховинка» (1957) чи «Школяркa» (1958), «Вчитель» (1958) чи «Старий комуніст Чорногорський» (1964) «Робітник М. То-карюк» (1965) – скрізь відчувaється гли-бока повaга художника до портретовaних, бажання розкрити й підкреслити в них почуття влaсної гідності, інтелектуaльне начало, народну мудрість, aктивність во-льового характеру, нарешті, силу і впевне-ність людини, котрa стала господарем своєї долі. Тaких образів не знав закaрпат-ський портретний живопис дорадянської епохи, і саме в цьому В. Микита постaє як продовжувач, а не нaслідувач своїх попе-редників [10:182]. Вдало це відзначив мистецтвознавець М. Сирохман: «Володи-мир Микита талантом і працею створив власний малярський простір, свою впізна-вану конструктивну манеру інтерпретації карпатського світу» [14].  В. Микита сприйняв влaстивий закар-патському живопису бaгатий колорит, де-корaтивність, однак головним для нього є філософсько-психологічне зaглиблення в образ. Митець прaгне втілити уявлення про ті цінності життя, що не підвлaдні плинові часу. «На відміну від багатьох майстрів живопису Закарпаття, котрі за-хоплюються пейзажем, основу творчості В. Микити складають людина, людські взаємини, почуття і переживання; ядром же їх є глибокий гуманістичний оптимізм, прагнення духовного багатства» [6:4]. Портрет «Моя мамкa» (1967) – зворушли-вий вияв ніжної любові до жінки-мaтері, жінки-трудівниці. Саме тaка одвічнa про-стотa земних почуттів, що йде від світобa-чення народних майстрів, творчість яких завжди живилa й надихала В. Микиту, ви-магaла від нього й відповідних вирaжаль-них засобів. Це перш зa все монументaль-



В ІСНИК  ЗАКАРПАТСЬКО Ї  АКАДЕМ І Ї  МИСТЕЦТВ 

 50 

ність образу, композиційність та гaрмо-нійність, блaгородна стримaність кольо-рів. «Портрет «Моя мамка» (1967) харaк-теризує Микиту, як вдумливого спостері-гaча й психологa. В обрaзі художник вті-лив риси, притамaнні всім матерям: роз-думи нaд життям, глибокі душевні почут-тя, скромність, стримaність у виявленні почуттів. Постaть малюється на тлі крaє-виду, де пройшло життя жінки. Добре звa-жені аксесуари. Філософське, узaгальнене звучaння образу робить цей портрет етaпним у творчості мaйстра [13:96]. Пор-трет «Дідо-казкар» (1969) привертaє увa-гу своєю нaродною філософічністю. Ми-тець створив не тільки конкретний обрaз, а й відтворив його духовні прикмети. Надалі художник істотно змінив свій підхід до портретного жaнру. Перший се-ред «оновлених» портретів – «Портрет невропатолога Снігурського» (1968). Ху-дожник зобрaжує відомого ужгородського лікаря-невропaтолога на коричнево-золо-тистому тлі. У прямокутний формaт по-лотна щільно вписaно витончену за про-порціями постaть Д. Снігурського. «Колір-ні контрасти – темне волосся й борода, тьмянистого кольору обличчя і вражаль-но голубого кольору очі – створюють на-пруженість виразу, який поглиблюється уважною деталізацією форми брів, очей, носа, високого чола й багатозначного жес-ту рук» [13:96]. Портрет Д. Снігурського стилізовaний «під іконопис», та співпадає з реальним портретом лікаря. При цьому серед інших портретів В. Микити він нaй-більш психологічний, бо передaє особли-вості характеру та темперaменту.  Згодом художник трохи відступить від цієї зображальної мaнери. Він і нaдалі йтиме шляхом глибокого психологічного aналізу, але зображення зовнішності мо-делі стaватиме більш конкретнішим. «Порт-рет хірурга-професора О. Фединця» (1969) створений в широкій живописній мaнері в звичайному кaбінетному інтер’єрі і aбсо-лютно позбавлений картинності та деко-рaтивності інших робіт. Здaвалось би, ху-дожник покaже нам людину розслaблену, але перед нaми глибоко зосереджений та 

внутрішньо зібраний лікaр. Силует лікаря в білому халаті вдало контрастує на зеле-ному тлі. Узагальнюється формa, локaлі-зується колір, художник невпинно прямує до вирaзності образу. Знaчимість полотна підсилюється ще й тим, що художник звільнив його від будь-яких деталей, все зосереджено нa головному – людині та її хaрактері.  Пізніше митець створив портрети жи-вописців Федорa Манайла та Ернестa Конт-ратовича (1976), письменникa Івана Чен-дея (1978). Зa концепцією ці портрети ду-же близькі тa ніби підсумовують рaніше досягнуті успіхи в портретному жaнрі. «Він (художник) повертається й до пере-даної вправною рукою зовнішньої харак-теристики попередніх портретів, але вда-ло поєднує їх з елементами, притаманни-ми «духовному портретові» Снігурського (і це останнє стає домінуючим)» [7:3]. Усі три особистості є уособленням інтеліген-тa. Склaдна своєрідність індивідуaльнос-тей виявленa гранично точно. Так, Ф. Мa-найло зобрaжений в природному для ньо-го стaні емоційної відкритості. Aкцентова-но підкресленa вольовa зібраність, aктив-не, діяльне начaло живописця. Цьому сприяє і самa манера письмa: короткі пa-стозно покладені енергійні мaзки. У про-никливому тa пильному погляді Ф. Мaнай-ла відобрaжений багаторічний життєвий досвід. Полотно нaповнене цілою низкою хaрактерних детaлей оточення, але при їх-ній значній кількості д основною є по-стaть Ф. Ф. Манайла.  Е. Контрaтович зобрaжений мрійливо зосередженим. У портреті художник під-креслив індивідуaльні риси живописця – мягкість, душевність, сердечне тепло, мрійливість, спостережливість. Митець велику увaгу звертaє на оточення моделі. З нaписанням цих робіт художник оста-точно й вaгомо утвердився в укрaїнському образотворчому мистецтві як сaмобутній майстер портретa. Зa цими творaми мож-нa легко прослідкувати художню еволю-цію: від сентиментaльності – до чіткості творчої думки та обрaзів, від приглушенос-ті кольору до його чистоти і свіжості. Aвтор 
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зумів розкрити обрaзи з максимaльною простотою, без будь-якого пaфосу та сенти-ментaльного поклоніння. Г. Островський відзначав: «З кращими митцями Закар-паття єднає його (Микиту) характерна піднесеність у трактуванні природи та на-родного побуту, органічний контакт з фольклором, постійний інтерес до проб-лем динаміки форми й образу» [10:20]. По-клaдаючись на пaм’ять, здaтну зберегти лише нaйголовніше, нaйсуттєвіше, худож-ник нaмагався позбутись нав’язливих под-робиць. «Мене хвилює таїна людської ін-дивідуальності, обличчя так багато може розповісти, – ділиться Володимир Мики-та. – Кілька літ виношую задуми деяких портретів, але не наважуюсь торкатись пензля. Щось недоосмислено, щось недо-визріло».  Портрети художникa відзначaються простою, але добре продумaною компози-цією. Як зазначив М. Ворончак «В. Микита – бездоганний майстер композиції, де чут-тя доведеного простору на площині по-лотна завжди співвіднесене до розуміння ситуації, яку зродить уява, де кожна де-таль візуального ряду зіставлена до розу-міння цілісності образу й образної повно-ти. Він будує композицію з таким перед-чуттям, що часточка не виглядає елемен-том випадковим, – вона є сутнісною оди-ницею задуманого живописного простору і в контексті структури сприймається не-від’ємно [7:42]. Зa принципом створення обрaзу і за побудовою портрети вирішені по-різному. Тa спільність персонaжів – у духовній красі і людській гідності. Микиту привaблюють люди-трудівники. Худож-ник веде ніби дослідження сaмого процесу прaці і його впливу на людину в цілому. Портрети мaйстра вaблять глядачa не тільки своєю подібністю з моделями. Це, як прaвило, дaвні друзі та знaйомі худож-ника, особистості духовно близькі йому, з життєвою долею яких зв'язaно багато фaктів і подій його влaсного життя.   Висновки. За період 1950–1980-х рр. Микитa пройшов шлях стaновлення як ху-дожник-портретист. Творче зростaння від-бувaлося під впливом зaсновників закaр-

патської школи живопису A. Ерделі, Й. Бок-шая, Ф. Мaнайла, Е. Контратовичa. Худож-ник зaмолоду опaновував не лише пошире-ний на Закарпатті жанр пейзaжу, а й плід-но прaцював над портретом, нaтюрмор-том, а згодом і над темaтичною картиною. У портреті митця понaд усе вaбила духов-на піднесеність образів. Його увaгу нaй-частіше привертaють люди з філософсь-ким склaдом мислення і містким внутріш-нім світом. Художник вміло розкривaє в портретах найсуттєвіші риси для кожного конкретного харaктеру, вдaється до лако-нічних і водночас містких вирaжальних зaсобів. Від певної споглядaльності рaнніх портретів В. Микитa прийшов шлях до вті-лення глибокої філософічності у «Портре-ті невропaтолога Д. Снігурського», «Порт-реті зaслуженого художника УРСР Ф Мa-найла». Зa цими творами можна легко прослідкувaти художню еволюцію митця. Досліджуючи мистецький доробок В. Ми-кити у період з 1950-х по 1980-ті рр. добре видно, що художник шукaв сучaсного спо-собу втілення образів. Вирішaльним для нього було переконaння, що продовження трaдицій закарпатської школи живопису не сліпо наслідувати техніку й мaнеру, а шукати й розкривати зміст та суть мис-тецтва, що перейняв у своїх вчителів.          ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Сидор-Гібелінда О. Володимир Микита. Ужгород: О. Гаркуша, 2008. 248 с.: іл.  2. Островський Г. С. Володимир Микита Ки-їв: Поліграфкнига, 1979. 24 с.  3. Сирохман М. В. Музей народного життя Володимира Микити. Ужгород: О. Гаркуша, 2016. 188 с.: іл.  4. Федорук О. Відкритий до світла свого краю. Ужгород – Київ: Стиль SV Print, 2001. 64 ст.  5. Апуневич О. Земна щедрість пензля. Мо-
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Музика живопису  
або живопис музики?  М. Чюрльоніс 

 
Постановка проблеми. Робота присвя-чена вивченню взаємозв'язків образотвор-чого мистецтва і музики, формування умінь бачити і відчувати взаємодію звуку і кольору, передачі відчуттів через живопис і через музику, побачити спорідненість між колоритом в живописі і тембром в му-зиці. Адже колорит є одним з найважливі-ших засобів емоційної виразності в живо-пису, а в музиці колорит – це тембр. Зв'я-зок між мистецтвами існував завжди. В од-ні епохи він був меншим, в інші – цей зв'я-зок був великим. Вивчення взаємозв'язків мистецтв підвищує рівень розвитку ху-дожніх, естетичних якостей, розвиває сприйняття художньо-творчих здібнос-тей, що надзвичайно важливо для якісної підготовки майбутніх фахівців.  
Мета – визначити спільне поняття цих мистецтв, їх взаємозв'язок, побачити ро-динні зв'язки, оволодіти навичками спри-йняття і передачі характерних рис музич-ного твору через мальовниче осмислення музичного твору.  
Виклад основного матеріалу. Форми взаємозв’язку мистецтв бувають надзви-чайно різні. Співдружність музики, пое-тичного слова, танцювальних рухів, теат-ралізованої дії виникла здавна у народних обрядах. У професійному мистецтві – в опері та балеті, у театрі і кіно – музика стала невід’ємним компонентом мистець-кої взаємодії. Багато спільного є між музикою та об-разотворчим мистецтвом, хоча їхні худож-ні мови дуже відрізняються, особливо спо-собом сприймання. Музика належить до часових мистецтв і сприймається слухом, а живопис, графіка, скульптура, архітекту-ра – це просторові мистецтва, які ми спри-ймаємо зором. Тому їх взаємодія досить складна і розвивається у різних напрямах. Леонардо да Вінчі – великий італійсь-кий художник епохи Відродження назвав музику «сестрою живопису». Ці два види мистецтва розвивалися разом, стикаю-

чись не менш тісно, ніж музика і поезія. Музиканти і музикування, музичні інстру-менти були улюбленою моделлю для об-разотворчого мистецтва різних епох.  Є семантичне споріднення між тембром в музиці і колоритом в живописі. Тим не менш, колорит це одна з найважливіших систем емоційної виразності в живописі, а в музиці колоритом є тембр.  Музика нерідко надихає художників і скульпторів на створення портретів музи-кантів-виконавців, натюрмортів із музич-ними інструментами, картин із музичними назвами: прелюдія, соната, симфонія, нок-тюрн, фуга тощо. У такий спосіб вони ство-рюють образи МУЗИКИ. І навпаки мотиви й особливості просторових мистецтв прони-кають у музику: виникають звукові «порт-рети» і «пейзажі» – фортепіанні акварелі, етюди-картини або симфонічні ескізи, фрески. Інший напрям взаємодії музики й обра-зотворчого мистецтва – «музикальний жи-вопис» започаткував литовський компо-зитор і художник Мікалоюс Чюрльоніс. Він створив цілу галерею картин-сонат, уті-люючи цю музичну форму в живописних композиціях на тему весни, літа, зірок, сон-ця, лісу, пірамід. Більшість картин Чюр-льоніса мають такі назви: картини-сонати, картини-фуги, картини-прелюди. Про Чюр-льоніса В'ячеслав Іванов писав: «Свої фан-тастичні картини він дійсно співав, вислов-люючи ніжними фарбами, візерунками лі-ній, завжди химерною і надзвичайною ком-позицією якісь космічні симфонії ... Чюрльо-ніс безсумнівно музикант...» [11].  «Його творчість – музика в тій же мірі, як живопис» – писав про Чюрльоніса В. Є. Ма-ковський. Те, як міг бачити-чути Чюрльоніс, можна розшифровувати, розплутувати і розгадувати» [11].  Новий напрям у царині синтезу мис-тецтв виникає тоді, коли російський ком-позитор Олександр Скрябін створив ори-гінальний твір «Прометей» («Поема вог-ню») [2]. У партитуру цього твору компо-зитор вписав рядок для «світлової клавіа-тури». Відповідно до авторського задуму під час виконання поеми у концертному 
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залі за допомогою різнокольорових про-менів мав виникати образ палаючого вог-ню. Так виникла кольоромузика. Спіль-ність Чюрльоніса і Скрябіна неможливо не помітити. Трохи вловимі спільні риси є навіть в зовнішності, видно деяку спіль-ність ідей та інтересів. Азбучні є уявлення про те, що Скрябін вирішував питання світломузики з «музичної сторони», а Чюрльоніс – з «мальовничої» [6]. Відбува-лося це в першому десятилітті ХХ століт-тя, і знайомі вони при цьому не були.   Відомий російський художник І. Є. Рєпін дуже любив музику і створював образи ві-домих музикантів. Свого друга – компози-тора і диригента А. Г. Рубінштейна – худож-ник малював три рази. Перші дві картини-портрети були створені ще при житті му-зиканта (1881 р. та 1887 р.), котрий позу-вав при їх створенні. У цих портретах Рє-пін зумів передати характер А. Рубінштей-на: сила, енергійність, величність. Під час написання другого портрету, де диригент був зображений за диригентським пуль-том на нейтральному фоні, по пояс, віль-ний без усіляких деталей І.Рєпін сказав: «…Цікава голова, на лева схожий, шкода, що часу у нього мало, і позує він погано…» [10]. Як відомо цей портрет написаний за кілька днів до смерті відомого композито-ра, що надає роботі особливого драматиз-му. Створюється враження величності та грандіозності зображуваного. Він сам як його музика: особлива, неповторна. Ця му-зика звучить в його очах. Там також неза-кінчені твори, невтілені ідеї, музика, яку він вже ніколи не напише.... Після смерті композитора, художник знову повернувся до написання його пор-трета. Над цим портретом, Рєпін працю-вав з 1909 по 1915 рр. Ця картина відріз-няється святковістю, урочистістю, мону-ментальністю, хоча і написана після смер-ті композитора. І на цей раз, художник пи-сав картину по пам'яті. Фігура диригента показана в повний зріст на фоні святкової Петербурзької концертної зали, яка на-повнена глядачами. Обличчя слухачів не видно, вони злиті в одну масу. Для худож-ника важливі не їх особистості, а якимось 

чином він зумів передати єдність залу і оркестру. Хоча, оркестру на картині не зображено, але дуже добре відчувається присутність артистів. Диригент показа-ний в мить творчого польоту, де вся фігу-ра музиканта відображає свою велич та сильний характер. Художник досягає та-кого результату завдяки енергійним маз-кам фарб, ніби зображуючи звуки музики. Під час написання цієї картини, І.Рєпін ви-користовує сучасний вид живопису, при-сутній стиль імпресіонізму і яскравий ефект зображуваного передався за раху-нок гри фарб. Найбільш великий представник імпре-сіонізму в музиці – французький компози-тор Клод Дебюссі, теж любив зображувати пейзажі у своїй музиці, і вони у нього такі ж хиткі, як і у художників-імпресіоністів. Слід згадати такі твори, як симфонічні ескізи, п’єса «Місячне сяйво», фортепіанна прелюдія «Дівчина з волоссям кольору льону» і багато інших. Акорди прозорі, а нестійка гармонія і капризи ритмів у по-єднанні з темою-фактурою, властивим творам Дебюссі, найкраще сприяє ство-рення таких же швидкоплинних настроїв, які панують в пейзажах художників-ім-пресіоністів [13].  Є художники, які бачать спільність між написаними ними картинами та музични-ми жанрами. Ось так з'являються цикли: Соната сонця raquo, Соната весни raquo, Соната пірамід Чюрльоніса, фуги і нок-тюрни Купки, Фуга в червоному Клеє. Ще одна форма взаємодії музики і жи-вопису з'являється в другій половині ХХ ст. – графічні партитури. Вони вигляда-ють як малюнки, але такий зовнішній ви-гляд більш очевидний для виконання ве-ликими складами оркестру, ніж числен-ний ряд рядків. При цьому більше підхо-дить для музики, де висока роль імпрові-зації. Одна з перших таких п'єс для будь-якого складу, також натхненна творчістю художників – Олександра Калдера, Джек-сона Поллака і Роберта Раушенберга. Її партитура дуже цікава, адже, цю компози-цію можна виконувати з будь-якої точки і при цьому в будь-яку сторону, виконання 
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відбувається в трьох вимірах – горизон-тальному, вертикальному і тимчасовому. При цьому заздалегідь необхідно визначи-ти тільки тривалість п'єси, тому що вона не запропонована композитором. Тому, п'єса залишає враження ірреальності.  Не можна оминути і наших відомих митців Срібної Землі. Закарпаття – це скарбниця народних талантів. Наш край здавна славиться своїми художніми та му-зичними традиціями, започаткованими палкими ентузіастами, талановитими ар-тистами, художниками, блискучими педа-гогами, неповторними культурно-громад-ськими діячами. Закарпатці пишаються своїми видатними земляками. Гордість Закарпаття: Володимир Микита – уні-кальна і неповторна особистість. Народ-ний художник України, академік Академії мистецтв України, лауреат Шевченківсь-кої премії, він вписав яскраву сторінку в історію закарпатської школи живопису; Йосип Базел – один з передових музикан-тів Закарпаття, який отримав велике ви-знання, повагу багатьох прихильників, Людина великого таланту, лауреат бага-тьох нагород та премій, композитор, педа-гог, прекрасний музикант. Багато років митці товаришували, підтримували один одного у творчих починаннях. І результа-том багаторічної дружби на світ з’явилася музична п’єса для струнного квартету «Сумна мить» за картиною В. Микити «Моя мамка».  Прем’єра твору відбулася у великій залі музичного училища, де на той час працю-вав композитор. Виконали цю п’єсу сту-денти музичного училища, під керівницт-вом І. В. Лєснік. Це є цікава та неординар-на композиція Йосипа Йосиповича, котра стала музичним супроводом до перегляду картини художника. Й.Базел прагнув до синтезу живопису з музичним мистецт-вом. На картині зображена старенька жін-ка в чорному вбранні, знесилена від горя та болю, мати В.Микити. Контрастом до її образу слугує барвистий і квітучий фон, який символізує оточуюче життя. Коротка сумна мить містить стільки правдивих емоцій! Серед музичних фарб: густий, тем-

ний регістр та різкі і насичені кластери. Тут зображується внутрішній світ матері, передається біль втрати, хвилювання, а та-кож згадку про нелегке життя старої жінки (про що на картині свідчать зморщені і ви-роблені від важкої праці руки) [8]. Ще одна форма взаємодії музики і жи-вопису з'являється в другій половині ХХ ст. – графічні партитури. Вони вигляда-ють як малюнки, але такий зовнішній ви-гляд більш очевидний для виконання ве-ликими складами оркестру, ніж числен-ний ряд рядків. При цьому більше підхо-дить для музики, де висока роль імпрові-зації. Одна з перших таких п'єс для будь-якого складу, також натхненна творчістю художників – Олександра Калдера, Джек-сона Поллака і Роберта Раушенберга. Її партитура дуже цікава, адже, цю компози-цію можна виконувати з будь-якої точки і при цьому в будь-яку сторону, виконання відбувається в трьох вимірах – горизон-тальному, вертикальному і тимчасовому. При цьому заздалегідь необхідно визначи-ти тільки тривалість п'єси, тому що вона не запропонована композитором. Тому, п'єса залишає враження ірреальності.  Не можна оминути і наших відомих митців Срібної Землі. Закарпаття – це скарбниця народних талантів. Наш край здавна славиться своїми художніми та му-зичними традиціями, започаткованими палкими ентузіастами, талановитими ар-тистами, художниками, блискучими педа-гогами, неповторними культурно-громад-ськими діячами. Закарпатці пишаються своїми видатними земляками. Гордість Закарпаття: Володимир Микита – унікаль-на і неповторна особистість. Народний ху-дожник України, академік Академії мис-тецтв України, лауреат Шевченківської премії, він вписав яскраву сторінку в іс-торію закарпатської школи живопису; Йо-сип Базел – один з передових музикантів Закарпаття, який отримав велике визнан-ня, повагу багатьох прихильників, Люди-на великого таланту, лауреат багатьох на-город та премій, композитор, педагог, пре-красний музикант. Багато років митці то-варишували, підтримували один одного у 
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творчих починаннях. І результатом багато-річної дружби на світ з’явилася музична п’є-са для струнного квартету «Сумна мить» за картиною В. Микити «Моя мамка».  Прем’єра твору відбулася у великій залі музичного училища, де на той час працю-вав композитор. Виконали цю п’єсу сту-денти музичного училища, під керівницт-вом І. В. Лєснік. Це є цікава та неординар-на композиція Йосипа Йосиповича, котра стала музичним супроводом до перегляду картини художника. Й.Базел прагнув до синтезу живопису з музичним мистецт-вом. На картині зображена старенька жін-ка в чорному вбранні, знесилена від горя та болю, мати В. Микити. Контрастом до її образу слугує барвистий і квітучий фон, який символізує оточуюче життя. Коротка сумна мить містить стільки правдивих емо-цій! Серед музичних фарб: густий, темний регістр та різкі і насичені кластери. Тут зоб-ражується внутрішній світ матері, передає-ться біль втрати, хвилювання, а також згад-ку про нелегке життя старої жінки (про що на картині свідчать зморщені і вироблені від важкої праці руки) [8]. Передача почуттів музики зручніше че-рез абстрактні форми, живі, органічні, ди-хаючі і зростаючі. Мистецтво завжди на-дихає музикантів, а музика художників, створюючи політ творчої думки при ство-ренні творів мистецтва. Візерунки оригі-нальні і неповторні, адже почуття непов-торно різноманітні Ще одна форма взаємодії музики і жи-вопису з'являється в другій половині ХХ ст. – графічні партитури. Вони вигляда-ють як малюнки, але такий зовнішній ви-гляд більш очевидний для виконання ве-ликими складами оркестру, ніж числен-ний ряд рядків. При цьому більше підхо-дить для музики, де висока роль імпрові-зації. Одна з перших таких п'єс для будь-якого складу, також натхненна творчістю художників – Олександра Калдера, Джек-сона Поллака і Роберта Раушенберга. Її партитура дуже цікава, адже, цю компози-цію можна виконувати з будь-якої точки і при цьому в будь-яку сторону, виконання відбувається в трьох вимірах – горизон-

тальному, вертикальному і тимчасовому. При цьому заздалегідь необхідно визначи-ти тільки тривалість п'єси, тому що вона не запропонована композитором. Тому, п'єса залишає враження ірреальності. Не можна оминути і наших відомих митців Срібної Землі. Закарпаття – це скарбниця народних талантів. Наш край здавна славиться своїми художніми та му-зичними традиціями, започаткованими палкими ентузіастами, талановитими ар-тистами, художниками, блискучими педа-гогами, неповторними культурно-громад-ськими діячами. Закарпатці пишаються своїми видатними земляками. Гордість Закарпаття: Володимир Микита – унікаль-на і неповторна особистість. Народний ху-дожник України, академік Академії мис-тецтв України, лауреат Шевченківської премії, він вписав яскраву сторінку в іс-торію закарпатської школи живопису; Йо-сип Базел – один з передових музикантів Закарпаття, який отримав велике визнан-ня, повагу багатьох прихильників, Люди-на великого таланту, лауреат багатьох на-город та премій, композитор, педагог, пре-красний музикант. Багато років митці то-варишували, підтримували один одного у творчих починаннях. І результатом бага-торічної дружби на світ з’явилася музична п’єса для струнного квартету «Сумна мить» за картиною В. Микити «Моя мамка». 
Висновки. У процесі вивчення теми можна зробити висновок, що взаємозв'яз-ки образотворчого мистецтва і музики, взаємодія звуку і кольору велика, як у му-зиці тембр і тон, так в мистецтві рівно-значні їм колір і ритм. В обох мистецтвах велике значення відіграє ритм, створює-ться сюжет. Проведена паралель між жи-вописом і музикою, знайдено поєднання сприйняття творів образотворчого мисте-цтва і музики на підставі спільності їх сти-лю, жанру, настрою.  В образотворчому мистецтві можна ви-разити не тільки настрій, але і виразні за-соби музики такі, як тембр, ритм, мелодія.  Намагаючись зробити музику видимою, художник формує вміння бачити і відчува-ти взаємозв'язок мистецтв, взаємодію зву-
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ку і кольору, розвиває сприйняття творів музики та образотворчого мистецтва на основі їх спільних рис. Вивчення взаємо-зв'язків мистецтв підвищує рівень розвит-ку художніх, естетичних якостей, розвиває сприйняття, розвиває художньо-творчі здібності, що надзвичайно важливо для вміння відчувати, а це дуже важливо для художника.  Передача одного через інше дуже ціка-ва в плані прикладного застосування в ма-льовничому і музичному мистецтві. Саме завдяки цій своїй особливості поширюва-тися, творчість взаємно доповнює і взаєм-но замінює один-одного. Протягом всього існування цих мистецтв вони взаємодіяли, близькість їх була різна, але завжди їх можна було співвіднести і доповнити. Зна-чення основних понять музики необхідні для розвитку мистецтва, адже взаємозв'я-зок мистецтв надзвичайно великий. Поєд-навши традиції обох мистецтв, зумівши зрозуміти їх загальні поняття, узагаль-нивши досвід попередньої взаємодії мис-тецтв, художній і музичний розвиток, можна сказати, що художники створили яскраві самобутні твори, а зв'язок мис-тецтв завжди існував і допомагав худож-никам і музикантам.    ЛІТЕРАТУРА 1. Асафьєв Б. В. Російська живопис. Думки і думи. Л .; М., 1966.  2. Ванечкина И. Л., Галеев Б. М. Поэма Огня. Издательство Казанского Университета, 1981. 3. Козирєва С. П. Взаємозв'язок музики і ма-лювання як засіб розвитку образотворчого творчості старших дошкільників: Дис. канд. пед. наук. М., 1987. 4. Коротєєва Є. І. Зв'язок музики і живопису в розвитку художнього образного мислення школярів // Мистецтво в школі. 1996. № 1.     С. 35-38. 5. Кунин І. Ф. Микола Андрійович Римсь-кий-Корсаков. М., 1988. 6. Ландсбергіс В. В. Творчість Чюрльоніса. 2-е вид. 9 - Л., 1975. 7. Руднєва С. Д., Пасинкова А. В. Досвід ро-боти з розвитку естетичної активності мето-дом музичного руху//Психологічний журнал. 1982. Т. 3. С. 84-92. 
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Новачинський Ю. М. Спеціалізовані мис-

тецькі онлайн-платформи: типологія та 
особливості контенту. Акцентовано увагу на сучасних можливостях для митців та інститу-цій в умовах диґіталізації культурно-мистець-кого життя. Здійснено класифікацію контенту на існуючих онлайн-платформах, що дотичні до сучасних мистецьких процесів та вивчено його особливості на конкретних прикладах. Наголошено на важливості мистецтвознавчої оцінки цінності творчості митців на веб-ре-сурсах, їх відмінності від авторського викладу матеріалу. Визначено вплив архітектури сай-ту на представлений контент, наголошено на важливості збереження структурованості пред-ставлених матеріалів та їх якості. Окреслено ризики, що стосуються представлення інфор-мації на платформах, що виступають віртуаль-ними посередниками між митцями та спожи-вачами та визначено існуючі формати само-промоції для митців у глобальній мережі. Роз-глянуто особливості контенту у засобах масо-вої інформації. Звернено увагу на недостат-ність вивчення питання представлення мис-тецтва на онлайн-платформах у сучасному мистецтвознавстві та підкреслено актуаль-ність моніторингу розвитку існуючих плат-форм та вивчення досвіду минулих проектів. 

Ключові слова: онлайн-платформа, класи-фікація, контент, особливості контенту, оці-нювання творчості. ______________________________ © Юрій Новачинський, 2019 

 
 
Новачинский Ю. М. Специализирован-

ные художественные онлайн-платформы: 
типология и особенности контента. Акцен-тировано внимание на современных возмож-ностях для художников и институций в усло-виях диджитализации культурной жизни. Осуществлена классификация контента на су-ществующих онлайн-платформах, касающих-ся современных художественных процессов и изучены его особенностей на конкретных примерах. Отмечена важность искусствовед-ческой оценки ценности творчества художни-ков на веб-ресурсах, их отличия от авторского изложения материала. Определено влияние архитектуры сайта на представленный кон-тент, отмечается важность сохранения струк-турированности представленных материалов и их качества. Определены риски, касающиеся представления информации на платформах, выступающие виртуальными посредниками между художниками и потребителями и опре-делены существующие форматы саморекла-мы художников в глобальной сети. Рассмотре-ны особенности контента в средствах массо-вой информации. Обращено внимание на не-достаточность изучения вопроса представле-ности исскуства на онлайн-платформах в сов-ременном искусствоведении и подчеркнуто актуальность мониторинга развития сущест-вующих сайтов и изучения опыта прошлых проектов. 

Ключевые слова: онлайн-платформа, клас-сификация, контент, особенности контента, оценка творчества. 
 
Novachynskyi Y. Specialized online artistic 

platforms: typology and content features. The unrestrained digitization of our everyday life finds its echoes in cultural and artistic life as well. On the one hand, multifunctionality of existing platforms determines the inexhaustibility of the opportunities of online resources and is a certain idealized form of global coverage and constant upgrading; however, on the other hand, the increasing of the number of websites causes their more narrow specialization. In our domestic science, there are still no special comprehensive studies that would reveal general tendencies of formation and functioning of such platforms, the specifics of their development. The aim of the given study is to classify current online platforms, 
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related to modern artistic processes, and explore peculiar features of the content presented there. Today, one of the artist’s success criterion is in his presence in the online space. Some artists concentrate their activities in social networks and use them for sale or promotion of their own creativity. Other ones focus on the sites spe-cialized on sale of art works. The common feature for the most of them is the absence of external evaluation of an artist or his works: in this case, the whole content is left for consideration by the artist himself or his manager. Self-promotion often leads to a lack of structured information presentation concerning the creativity of a pain-ter, his biography or their conscious or noncon-scious misrepresentation. In respect of the growth of opportunities for online portfolio crea-tion and placement of poor-quality content, the platforms cooperating with art critics and using the possibility of preselection of artists before their publishing will have a number of reputation and communicative advantages. An important issue of online evaluation of contemporary artists is, actually, the question of evaluation purpose. It should be emphasized that, from the side of art historians, the evaluation concerns commonly the term of «values» of the art work or creativity, but not the question of «price». Online platforms representing Ukrainian fine art can be classified by different aspects. The present study makes an effort of certain classification of the most well-known platforms by their functional parameters and underlines the following categories: personal sites of artists and their pages in social networks; web-platforms of galleries and artistic institu-tions; web-sites of educational establishments; mass media; encyclopaedic publications; online projects for demonstration and sale of works and so on. Dynamic development of online start-up projects in the art field finds partly its reflection in Ukrainian Internet space as well; it is shown not only in involvement of Ukrainian painters in cooperation with the platforms or taking into account the information about domestic art market, but also, in individual projects arising through awareness of business community and specialists of the absence at this stage the levers to stop the digitization of our life. 
Key words: online platform, classification, content, content features, evaluation of creativity.   
Постановка проблеми. Нестримна ди-ґіталізація нашого повсякдення знахо-дить свої відголоски і у культурно-мисте-цькому житті. З одного боку, поліфункціо-

нальність існуючих платформ визначає невичерпність можливостей онлайн-ре-сурсів та є певним ідеалізованим образом глобального охоплення та постійного оновлення, однак з іншого, зростання кількості веб-сайтів призводить до більш вужчої спеціалізації останніх. У вітчизня-ній науці досі немає спеціальних комплек-сних досліджень, що розкривали б загаль-ні тенденції становлення і функціонуван-ня подібних платформ, специфіку їх роз-витку. Чимало розвідок про сучасні мисте-цькі процеси окресленого періоду не ви-черпують всієї наукової проблематики.  «Якщо Ви вважаєте, що час онлайн-арт-ринку вже наступив, то це ще навіть не ра-нок, він все ще прокидається». Саме таки-ми мотивуючими словами Роберта Ріда, керівника мистецького відділу, починає-ться звіт страхової компанії «The Hiscox» щодо онлайн-торгівлі мистецтвом за під-сумками 2016 р. [9:1]. Станом на сьогодні бути присутнім «он-лайн» незалежно від поставленої мети, стає необхідністю для будь-якої інституції чи проекту. Освітній процес, інформація, торгівля тощо з кож-ним роком все більше переміщуються в ін-тернет. Розвиток спеціалізованих мисте-цьких он-лайн-платформ, як багатогран-ного і поліаспектного явища, що репре-зентують українське образотворче мис-тецтв та особливості представленого на них контенту є головною проблемою на-шого дослідження.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Окремі дослідники вважають, що надмірність інформації в Інтернеті веде користувачів до втрати уваги та зацікав-леності предметом, відучує від самостій-ного мислення і пошуків альтернативної думки. Проте, порівняно з паперовими но-сіями, Інтернет, без сумніву, має значні пе-реваги в швидкості та оновленні інформа-ції. Натомість інші дослідники акценту-ють на ролі електронних бібліотек та ак-туальності використання інформаційних електронних науково-освітніх ресурсів. Також існує значна кількість досліджень, орієнтована на вивчення взаємодії су-часної комунікаційної сфери зі сферою 
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культури та мистецтва. Зокрема, це питан-ня висвітлено у працях В. Бореєва, А. Ко-валенко, О. Берегової, Лазаревої та ін. Важливе місце у процесі дослідження мали матеріали із спеціалізованих елект-ронних платформ. Зокрема, використання веб-ресурсів особливо актуальне в Україні при вивченні сучасних культурних фено-менів, оскільки ця сфера ще не досліджена і немає достатньої кількості друкованих джерел. Тому, значний об’єм необхідної інформації доводиться отримувати з різ-ного роду електронних ресурсів з мережі Інтернет. Домінуюча роль глобальної ме-режі зумовлена також тим, що останніми роками як українське, так і світове сучас-не мистецтво більше репрезентоване у віртуальному інформаційному просторі, аніж у друкованих виданнях. Багато зару-біжних авторів, зокрема Я. Іоскевич, інтер-претують Інтернет як нове середовище художньої культури, досліджуючи як його можливості, так і механізми впливу на споживачів; алгоритми програмних про-дуктів; мережеву специфіку функціону-вання окремих видів мистецтва.  
Метою пропонованого дослідження є класифікація існуючих онлайн-платформ, що дотичні до сучасних мистецьких про-цесів та вивчення особливостей контенту, представленого на них.  
Виклад основного матеріалу. Як за-значає О. Баркова: «Можна стверджувати, що перед інформаційним суспільством ще раз постало завдання, яке історично вже ви-никало в XV столітті після винаходу Йоган-ном Гутенбергом європейського способу друкування: подати інформацію в новому технологічному середовищі. Якщо першо-друкарі перетворили в нову – друковану – форму інформацію, що обслуговувала су-спільство в рукописній формі, то цифрові технології дозволяють зберегти в цифро-вому середовищі не тільки вміст, але й істо-ричну форму сприйняття інформації, тобто візуальні образи першоджерел» [2:23]. Сьогодні одним з критеріїв успішності митця є його присутність в онлайн-прос-торі. Одні зосереджують свою активність у соціальних мережах та використовують 

їх для продажу чи промоції власної твор-чості, інші ж зосереджуються на спеціалі-зованих сайтах для продажу творів мисте-цтва. Характерною спільною рисою біль-шості з них є відсутність зовнішньої оцін-ки митця чи його творів: в такому випад-ку весь контент залишається на розгляд власне митця чи його менеджера. Само-промоція часто призводить до відсутності структурованого викладу інформації що-до творчості художника, його біографії чи їхнього свідомого чи несвідомого викрив-лення. З огляду на зростання можливос-тей для створення онлайн-портфоліо та засилля неякісного контенту, платформи, що співпрацюють з мистецтвознавцями та використовують можливість проведення попереднього відбору художників перед їх публікацією будуть мати ряд репутацій-них та комунікативних переваг. Серед них: відповідальність за об’єктивність ін-формації, повнота даних, їх структурова-ність тощо, більша увага професійної спіль-ноти за рахунок залучення усіх учасників арт-ринку до процесу оцінки митців.  Важливим питанням оцінювання твор-чості сучасних митців в режимі онлайн є питання власне мети оцінювання. Слід на-голосити, що з боку мистецтвознавців, оцінка зазвичай стосується поняття «цін-ностей» («values») твору чи творчості, а не питання «вартості» («price»). Ці поняття не можна розглядати як тотожні, однак ці-на може виступати певним вказівником на визнання митця арт-ринком. Зустрічає-ться також і протилежна думка щодо спів-відношення даних категорій: Ціна мисте-цтва немає відношення до його художньої цінності («дуже хороший твір мистецтва може бути неринковим або комерційно непридатним»; «ціна нічого не говорить про зміст змісту»; «деяке сучасне мисте-цтво продається дуже добре, але його ху-дожнє значення часто наближається до нуля») [8:19]. Отже мистецтвознавча оцін-ка, як правило, має на меті надати обґрун-товані відповіді щодо місця художника в мистецькому процесі, фактори, що впли-нули на його формування, ідейне, сюжет-не та композиційне вирішення, художніх 
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особливостей його творчості, світло-то-нальне співвідношення, колористику чи техніку виконання. Наведені ж ціннісні ха-рактеристики часто використовуються для подальшого обґрунтування вартісної оцінки, яка часто є невідомою мистецтво-знавцеві в процесі аналізу. Логічно напро-шується висновок щодо функції «фільт-ру», яка виконується аналітиком, однак текстова складова аналізу творчості часто не використовується, адже немає конк-ретного кількісного визначення. Матрич-ні дані оцінки окремих аспектів виражені у чітко визначеному цифровому діапазоні можуть слугувати важливим індикатором для відмови митцеві у представленні на платформі. Питання вартості («price») ви-значається поточним та минулим пред-ставленням митця, наявністю робіт у ко-лекціях (приватних, музейних інституцій тощо), попередніх продажів (кількість проданих робіт, середня ціна робіт залеж-но від розміру, кількість створених робіт митцем, найвищі значення продажів). Власне верифікація таких даних з умовами ринку дають змогу перешкоджати поши-ренню спекуляцій у ціноутворенні, а не оці-нка творчості мистецтвознавцями [4:16]. Онлайн-платформи, на яких представлене українське образотворче мистецтво, класи-фікуємо за різними ознаками. Ми зробили спробу своєрідної класифікації найбільш ві-домих платформ за їх функціональним при-значенням та використанням та виділили на-ступні категорії: персональні сайти митців та їх сторінки у соціальних мережах; веб-плат-форми галерей та мистецьких інституцій; сайти навчальних закладів; засоби масової ін-формації; енциклопедичні видання; онлайн-проєкти для демонстрації та продажу робіт тощо. У поданому дослідженні закцентовано увагу на специфіці контенту, що представле-ний на різного виду платформах.  Контент, що розміщується на спеціалі-зованих мистецьких платформах, його об-сяг та структура залежать не лише від внутрішнього середовища («архітектури сайту», що визначає систематизацію ін-формації та навігацію користувачів для пошуку даних), але і від зовнішніх чинни-

ків (відсутності чи повноти викладу ін-формації про митця чи певне художнє явище, хронології викладу, наявності мис-тецтвознавчих описів тощо). Складна архітектура цілого сайту чи окремої час-тини (для прикладу розділу присвяченого конкретному митцю) призводить до проб-лем в роботі з текстовими чи візуальними даними у процесі наповнення. Ретельний аналіз різноманітних платформ дає нам змогу узагальнити особливості їх контен-ту та визначити чотири основні категорії: комерційний контент; самопромоційний; контент масового споживання та науко-вий контент. Водночас на певних платфор-мах може зустрічатись змішування різних видів контенту, залежно від джерела похо-дження, ступеня його обробки тощо. Комерційний контент слід розглядати як інформацію текстового або візуального виду, що розміщується переважно на веб-сторінках, з метою продажу робіт чи про-моції творчості. Сюди можна віднести сай-ти, що працюють за принципом «програм-не забезпечення в якості послуги». Цей принцип має назву «Software as a service» («Saas») та передбачає основну функцію платформи як віртуального посередника, метою якого є створення можливостей для комунікації між митцями та різного виду споживачами (від поціновувачів мис-тецтва до колекціонерів). Одним з важли-вих факторів, що визначає економічну ефективність функціонування системи «SaaS», є так званий «ефект масштабу» – тобто ситуація, коли менеджмент плат-форми займається виключно обслугову-ванням сайту, який може використовува-тись необмеженою кількістю користува-чів, що сприяє економії ресурсів (в тому числі і людських) у порівнянні з необхід-ними видатками на утримання та онов-лення сайтів галерей чи митців. Найбільш відомою платформою є «Saatchi.art», що користується популярністю в усьому світі.  Серед переваг комерційного контенту слід відзначити його чітку структурова-ність, адже більшість платформ мають чіткі вимоги, що стосуються інформації, яка має бути представлена. Однак структурованість 
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викладу не обов’язково передбачає якість інформації через відсутність внутрішньої модерації представленого контенту. У деяких випадках це може призвести навіть до рекламації зі сторони покупця, що зумов-лена похибками митця при наповненні пла-тформи. Серед найбільш поширених випад-ків можна вказати: помилки при вказівці розмірів творів мистецтва (некоректні за-округлення при переведенні звичних нам сантиметрів у дюйми для американських платформ, помилки при вказівці розмірів роботи чи техніки виконання). Дрібні не-точності, такі, як шаблонність текстових описів, виклад матеріалу від першої особи («я намалював», «я хотів передати стан…» тощо) часто залишаються непоміченими та неважливими для кінцевого споживача, ад-же його основна увага скеровується не на якість текстових матеріалів (біографічні да-ні чи описи робіт), а на візуальну складову. Розміщені зображення також частково є за-лежними від особливостей платформи. Клі-єнтів цікавить не лише можливість деталь-но розглянути якість виконання роботи, але і загальний вигляд у інтер’єрі. Водночас на таких платформах, як «Etsy.сom» часто можна зустріти зображення, що не відпові-дають реальності, адже демонструють візу-алізацію твору в умовному інтер’єрі, але не відображають реальних розмірів. Однак са-ме такі зображення є зазвичай більш при-вабливими для потенційних покупців, тому що дають їм можливість побачити взаємо-дію арт-об’єкту із середовищем. Важливим аспектом контенту на сай-тах, що репрезентують творчість митців, на нашу думку, є якісний портфоліо-мене-джмент, який би виконував функції фільт-рування, обробки первинної інформації, що поступає від безпосереднього митця до менеджера та її пристосуванню до по-треб конкретної платформи. До цієї ділян-ки відносяться: структуризація виставко-вої діяльності та текстових матеріалів, збереження хронології викладу, літера-турна редакція, робота з «ключовими сло-вами» для більш коректної роботи алго-ритмів пошуку даних та при потребі за-безпечення перекладів. 

Поняття «самопромоційного» контенту включає в себе інформацію, що висвітлює-ться на офіційних сторінках у соціальних мережах художників, мистецьких інститу-цій, галерей тощо. Також сюди можна від-нести частину інформації з персональних сайтів митців чи інституцій, що не прохо-дить аналізу з боку мистецтвознавців, але не стосується публікацій прес-релізів. Особ-ливістю контенту є авторський виклад ма-теріалу, широке використання емоційних виразів, закликів тощо. Суб’єктивність текс-тів зумовлена функцією матеріалів: «заціка-вити», «вразити», «виділитись». Крім згадок про події в мистецькому житті чи творчість окремих представників, сюди можна віднес-ти і блоги, рефлексії на події відомих пред-ставників культурного життя. Яскравим прикладом використання соціальних ме-реж для створення «культурного міфу» є реалізація українського проекту на 58-ій Венеційській бієнале. Створення атмосфери недомовленості, або, як стверджують учас-ники «Відкритої групи», «інформаційного вакууму після анонсування проекту» стали причиною виникнення великого масиву рефлексій не лише активних учасників мис-тецького життя держави, але й політиків, громадських діячів тощо. Архівування пуб-лічних рефлексій, їх категоричність та кри-тика власне самої ідеї прольоту (що доволі рідко зустрічається в українському медіа-просторі), чи навпаки захоплення сміливіс-тю «втілення мрії» художників чи «спробою уявити спільноту, де «Всі» художники – це демонстрація присутності, мітинг, марш в напрямку Венеції» [5] стало важливим ас-пектом проекту. Суб’єктивність поглядів та мрій, створення наративу, що викликає гостру потребу читача відрефлексувати «тут і зараз» та призведе до зміни першого проголошеного міфу – стало яскравим при-кладом створення мистецького контенту, його трансформації та подальшого перетво-рення у перфомативний акт у павільйоні. Контент масового споживання пред-ставлений у вигляді згадок у засобах ма-сової інформації. Ключовим фактором ви-окремлення цього виду інформації стала не лише наявність (на відміну від нау-
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кового) маркетингової складової у прес-релізах культурно-мистецьких подій чи обмеженість у об’ємі поданих текстів. Джерелом формування релізів про події виступають інституції-організатори чи pr-агентства, що визначають ключові момен-ти, які мають бути донесеними до читача. Невеликі за обсягом тексти містять уза-гальнений опис події, його чітку геогра-фічну чи часову прив’язку та мають на ме-ті проінформувати свою аудиторію про події, як факт, що відбудеться чи відбувся. Такі тексти не містять аналітики чи су-б’єктивного викладу матеріалів, що суттє-во вирізняє їх від «самопромоційного» або авторського контенту та як показує прак-тика українських засобів масової інфор-мації зазвичай залишаються нередагова-ними, тобто текст доходить до читача че-рез множинну інформаційних платформ в однаковому вигляді. Авторські правки ре-дакцій не використовуються, а якщо і трапляються, то стосуються переважно скорочення обсягів до вимог конкретного видання. Роль експерта, що доносить ін-формацію покладається на саму інститу-цію, що інформує про свій захід і таким чи-ном розмивається. Окремо як контент ма-сового споживання можна визначити ма-теріали, що розміщені на ресурсі вільної енциклопедії «Вікіпедії», адже можливість редагування всіма учасниками системи «розмиває» наукові фрагменти текстів се-ред публіцистичних згадок, однак його популярність серед користувачів виво-дить сайт на позицію №1 у пошуку термі-нологічних визначень чи поверхневого огляду певного явища чи історичної події. Науковий контент характеризується ознаками професійного наукового викла-ду думки, серед яких слід згадати: доказо-вість, аргументованість, точність, узагаль-нення, абстрагування тощо. Цей вид ін-формації представлений на сторінках фа-хових наукових видань, офіційних сторін-ках закладів вищої освіти, бібліотечних та енциклопедичних виданнях. 
Висновки та перспективи досліджен-

ня. Динамічний розвиток онлайн-стартап-проєктів у сфері мистецтва частково зна-

ходить відображення і в українському ін-тернет-просторі, що проявляється не ли-ше у залученні українських художників до співпраці з платформами чи врахування інформації щодо вітчизняного арт-ринку, але і у самостійних проектах, що виника-ють завдяки усвідомленню бізнес-спіль-нотою та фахівцями відсутності на даному етапі важелів для зупинки дигіталізації на-шого життя. Недостатність вивчення цього питання у сучасному мистецтвознавстві підкреслює актуальність подальшого мо-ніторингу розвитку існуючих платформ, доповненням їх переліку та вивчення до-свіду проектів, що на даному етапі вже припинили своє існування.       ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Баркова О. Електронні ресурси: аспекти типології. Документознавство. Бібліотеко-
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Студницький І. Р. Відображення тради-
цій національного мистецтва в архітектурі 
вокзалів України кінця ХІХ – першої тре-
тини ХХ ст. Стаття має на меті на багатому фактологічному матеріалі проаналізувати ху-дожні особливості використання елементів давнього національного мистецтва в архітек-турі вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. На прикладі конкрет-них пам’яток виявлено два напрями так зва-ного українського архітектурного романтиз-му у вирішенні вокзалів. У межах одного з них архітектори прагнули відродити традиції на-родного хатнього будівництва, а інший – брав за основу стилістику українського бароко. У статті розглядаються особливості творчого методу в проектуванні споруд вокзалів видат-них українських архітекторів того часу С. Ти-мошенка, А. Вербицького та П. Альошина. За-значається, що використання широкого спек-тру елементів давнього українського мисте-цтва узгоджувалося з ретроспективними мис-тецькими напрямами еклектики, модерну, ар-деко, що панували в європейській культурі ХІХ – першої третини ХХ ст. 
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Студницкий И. Р. Интерпретация нацио-
нальных традиций в архитектуре вокзалов 
Украины второй половины ХІХ – первой 
трети ХХ вв. Статья имеет целью на богатом фактологическом материале проанализиро-вать художественные особенности использо-вания элементов древнего национального ис-кусства в архитектуре вокзалов Украины вто-рой половины XIX – первой трети ХХ в. На примере конкретных памятников выявлено два направления так называемого украинс-кого архитектурного романтизма в решении вокзалов. В рамках одного из них архитек-торы стремились возродить традиции народ-ного деревянного строительства, а другой – базировался на стилистике украинского ба-рокко. В статье рассматриваются особенности творческого метода в проектировании сооруже-ний вокзалов выдающихся украинских архи-текторов начала ХХ вв. С. Тимошенко, А. Вербиц-кого и П. Алешина. Отмечается, что использова-ние широкого спектра элементов древнего ук-раинского искусства согласовывалось с ретро-спективными художественными направлени-ями эклектики, модерна, ар-деко, царивших в европейской культуре XIX - первой трети ХХ в. 

Ключевые слова: украинский архитектур-ный романтизм, художественно-стилистичес-кие особенности архитектуры, архитектура вокзалов, народное искусство, декоративные архитектурные детали.  
Studnytskiy I. R. Reflection of the Ukrainian 

art traditions in the archcitecture of railway 
stations in Ukraine at the end of the 19th cen-
tury and in the first third of the 20th century. Buildings of railway stations at the second half of the ХІХ – the first third of the XX centuries play an important role in Ukrainian architecture not only due to its number and scale of construction, but also to realised stylistic and compositional solu-tions. A great number of Ukrainian railway stati-ons of that period got the status of architectural monuments. However, a considerable part of buildings in towns and villages changed the func-tion, original architecture or stopped existing at all due to absence of information about their ar-chitectural and historical value. As it is proved by the events in the East of Ukraine, railway stations possess strategic importance even nowadays. Threat of destroying railway stations demands an urgent fixation of monuments, reconstruction of spatial planning structure, creation of a complete scheme of their development and style evolution. The aim of the article is to analyze artistic pecu-

liarities of the ancient folk art elements usage in architecture of Ukrainian railway stations of the second part of the 19th century and the first third part of the 20th century using rich fact-based materials. By the example of specific monuments, one can distinguish two directions of so-called Ukrainian architectural Romanticism in railway stations’ solutions. In the frame work of one of the mentioned directions, the architects sought to revive the traditions of folk household construc-tion, and the other relied upon the stylistics of Ukrainian Baroque. The article considers peculia-rities of artistic method in designing railway sta-tion buildings of the prominent Ukrainian archi-tects of that time: S. Tymoshenko, A. Verbytskyi and P. Aloshyn. It is mentioned that the usage of wide range of ancient Ukrainian folk art elements is consistent with retrospective artistic directions of Eclecticism, Modern Style, and Art Deco that prevailed in European culture in 19th century and the first third part of the 20th century. 
Key words: Ukrainian architectural Romanti-cism, artistic and stylistic peculiarities of archi-tecture, railway station architecture, folk art, de-corative architecture details 
 
Постановка проблеми. Споруди вокза-лів України другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. займають значне місце в архітектурі України не лише за чисельніс-тю та масштабами будівництва, а й за реа-лізованими в них стилістично-компози-ційними рішеннями. Сьогодення потребує поглиблення історико-архітектурних знань, створення цілісної картини їх розвитку, виявлення рис самобутнього національ-ного стилю архітектурного вирішення. Велика кількість будівель вокзалів Ук-раїни кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., що збереглися, отримали статус пам’яток архітектури. Однак, значна частина спо-руд у невеликих містечках і селах не зва-жаючи на мистецьку та історичну цінність змінили функцію, первісний вигляд або зовсім перестали існувати. Як засвідчують події в сучасній Україні, вокзали на сього-дні не втратили свого стратегічного зна-чення, а тому існує велика небезпека їх-нього руйнування. А отже споруди вокза-лів як важлива складова національної культурно-історичної спадщини вимага-ють детального дослідження: уточнення стилістики, реконструкції творчого мето-
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ду провідних архітекторів у проектуванні цих будівель. Одним з провідних джерел ви-рішення архітектури вокзалів України межі століть було давнє національне мистецтво.  Процес розвитку залізничного транс-порту в Україні та архітектура вокзалів привернули увагу великої кількості укра-їнських дослідників. Значний фактологіч-ний матеріал зібрали та опрацювали су-часні вітчизняні науковці І. Котлобулато-ва, А. Козицький [2], П. Лазечко [1], І. Сьо-мочкін [4]. Проте переважна кількість джерел має публіцистично-краєзнавчий характер, у них автори торкаються проб-леми будівництва однієї пам’ятки, а архі-тектуру вокзалу, історію його будівництва розглядають у контексті економічно-куль-турного розвитку реґіону. Вагомими для виявлення художньо-стилістичних особ-ливостей архітектури вокзалів стали пра-ці вітчизняних дослідників, присвячені розвитку української архітектури ХІХ – першої третини ХХ ст. [6; 8; 9]. Окремого дослідження, присвяченого розгляду ху-дожньо-стилістичних особливостей архі-тектури вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., в українсько-му мистецтвознавстві немає. 
Метою статті є аналіз національного стилю і форми в українському мистецтві кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. та її роз-в’язання в архітектурі вокзалів. Основни-

ми завданнями обрано виявлення основ-них напрямів та стилістичних особливос-тей українського архітектурного стилю в спорудах вокзалів другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. та характеристику творчості провідних архітекторів – проєк-тантів будівель залізничних станцій. 
Виклад основного матеріалу. Нагальна необхідність будівництва залізниць в Украї-ні виникла у другій половині ХІХ ст. Цьому сприяло географічне розташування та при-родні багатства країни. Україні потрібні бу-ли залізниці для вивезення сільськогоспо-дарської продукції з родючого Південно-За-хідного регіону і продуктів промисловості з районів Донбасу та Кривого Рогу. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. вокзал став однією з найвизначніших за масшта-

бами споруд міста. Чимало вокзалів коо-перувалися з громадськими спорудами за-гальноміського значення – готелями, рес-торанами, поштамтами, торговельними пасажами тощо. Проєктуючи будівлю вок-залу, архітектор повинен був враховувати не тільки функціональні вимоги переве-зення, а також специфічні громадські особ-ливості споруди. Адже вокзали використо-вували як місце для відпочинку, у ньому був ресторан з окремими банкетними за-лами і кабінетами, і як своєрідну біржу для ділових зустрічей комерсантів, і як модне місце для спілкування та прогуля-нок. Як бачимо, тогочасні вокзали викону-вали функцію значної репрезентативної громадської споруди, а іноді архітектурної домінанти міста або селища. Відповідно значну кількість вокзалів побудували не-пересічні українські архітектори. Серед них слід згадати С. Тимошенка, Ю. Захаре-вича, В. Садловського, А. Кобелєва, З. Жу-равського, В. Рикова, О. Вербицького та ін. У спорудах вокзалів яскраво відобразили-ся основні мистецькі напрями того часу, зокрема риси так званого українського архітектурного романтизму. Значного розвитку в художній культурі України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. набули пошуки національної своєрідності. У будівництві вони велися в межах «течії відродження українського архітектурного стилю» [7:255], що ґрунтувалася і на за-гальних особливостях світогляду другої половини ХІХ ст. з властивим для нього історизмом художнього мислення, і на ха-рактерних рисах тогочасної української культури, коли основу для оновлення об-разно-пластичної мови шукали в багатові-ковому досвіді національного мистецтва й давньої архітектури. Перші твори, в яких почали формуватися особливості фор-мальної мови «національного романтиз-му», з’явилися в 50-х рр. ХІХ ст. у межах стилістики історизму-романтизму та по-в’язані з невеликою групою національно свідомих дворян-українців, які прагнули зберегти українську національну самобут-ність, народні звичаї та традиції [8:68]. Се-ред цієї плеяди свідомих українців виділя-
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ється постать В. Тарнавського, який на те-риторії родинної садиби Качанівка, що на Чернігівщині, побудував звичайну селян-ську хату «Порада». Зовні та в інтер’єрі ха-та була суворо витримана у традиціях на-родного дерев’яного житла. Схожу за зміс-том хату побудував архітектор Є. Червін-ський для Г. Ґалаґана у садибі в Лебедині біля Прилук на Чернігівщині, відому під назвою «Будинок для гостей». Щоправда тут зразком слугувало житло козацької старшини кінця XVII – початку XVIII ст. Ві-домо, що 1856 року, йдучи цим саме шля-хом, художник Л. Жемчужніков разом з академіком архітектури І. Штромом спро-єктував перший кам’яний дім у народно-му стилі, який повинні були побудувати у селі Циновці на Полтавщині для О. де Баль-мена, брата першого ілюстратора «Кобза-ря» Я. де Бальмена [8:69]. На початку ХХ ст. українська традицій-на хата стала джерелом формотворення та декорування низки вокзалів. Найвиз-начніші станції цього типу були зведені за проєктами харківського архітектора С. Ти-мошенка. Це понад тридцять транспорт-них будівель на Кубансько-Чорноморській козачій залізниці (1909–1916). Як зазна-чає дослідник В. Чепелик, «цими будівля-ми С. П. Тимошенко значно розширив об-рії українського архітектурного модерну» [8:78]. Досить значними були вокзали на станціях у Катеринодарі: Ведмедівській, Старомишастівській, Тимошівській та ін. Усі вони, виконані з цегли, декоровані фризом з червоної цегли і тонко модельо-ваними профілями тяг. Про традиції укра-їнського хатнього будівництва нагадують тиньковані білі стіни,трапецієвої форми двері та вікна, пластичні дахи вальмового типу. Щоправда, архітектор іноді викорис-товував шатрові дахи із заломами, верхи у вигляді груші чи шолома на еркерах, по-трактованих як башти. Більшість з цих споруд мали прості й раціональні форми, лише деякі з них дістали ускладнені рі-шення, підсилені накладеними на стіну декоративними лиштвами, незвичними за пропорціями лізенами. Ці роботи ранньо-го періоду творчості С. Тимошенка добре 

виявили широту його творчих можливос-тей, значний діапазон художньо-образних пошуків [8:79]. У стилі «українського романтизму» як ні в одному іншому особливо сильними були чисто формальні пошуки, прагнення до пластичності деталей, до вишуканості пропорцій, до бездоганності вишуканого силуету. Архітектори старалися макси-мально відмовлятися від засобів стиліза-торства або, принаймні, використовуючи їх, чітко дистанціюватися від історичних прототипів, сприймаючи як алюзію, натяк на форми й образи минулого. Перш за все, слід відзначити важливу роль природних будівельних матеріалів – цегли, черепиці, місцевих порід каменю й дерева. Викорис-товуючи живописну, пластичну фактуру цегли, тиньку, каменю та дерева, поєдну-ючи їх в одній споруді, майстри ніби нага-дували про місцеві ландшафти, середньо-вічну фортечну архітектуру та традиційне житло. Таким чином уже тільки завдяки будівельному матеріалу авторам вдалося сповнити архітектурний образ романтич-ними рисами, надати йому реґіональної своєрідності.  У спорудах «національного романтиз-му» архітектори активно впроваджували композиційні та декоративні засоби запо-зичені в українській традиційній архітек-турі. Компактна композиція з різновисо-ких об’ємів, яка створює строго вивірений, рафінований силует, складний чудернаць-кий рисунок завершень – великі вальмові покрівлі, стрімкі шпилі та щити, пружні підковоподібні або трапецієвидні вінчан-ня порталів, пластичні ґанки, маленькі сліпі віконця та різьблені кронштейни бу-ли трактовані з тією гостротою, яка свід-чить про творче використання естетич-них концепцій модерну. Упродовж 1900–1904 рр. тривало будів-ництво залізниці Київ – Ковель (сьогодні Коростенський напрям Південно-Західної залізниці). Вздовж залізничних шляхів за типовим проектом у той час побудували низку невеликих за розміром вокзалів. До сьогодні збереглися будівлі на станціях Біличі, Святошин, Ірпінь, Тутовичі та 
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Клавдієве. Це видовжені у плані прямо-кутні споруди з двома ризалітами по бо-ках головного фасаду. Будівлі мали чоти-ри входи, які розташовувалися по центру фасадних стін. Головний декоративний акцент утворювали черепична вальмова покрівля на різьблених дерев’яних крон-штейнах і різьблені ґанки входів на тор-цевих фасадах. Ошатного вигляду станці-ям надавав контраст цегляних стін і тинь-кованих конструктивних елементів (куто-вих пілонів, лучкових обрамлень вікон і дверей). За аналогічним проектом 1913 р. було побудовано вокзал станції Сорока (Одеська залізниця). Від попередніх спору-да відрізняється лишень декоративними елементами: зокрема, в обрамленні вікон використаний традиційний для української архітектури мотив «рушничків» [8:67]. Важко перерахувати усі пам’ятки вокза-лів базовані на архітектурі хатнього типу з території Галичини. Зокрема, виділяю-ться споруди станцій Тернопільщини (Бе-режани, Підгайці, Потутори, Бучач, Копи-чинці, Скалат) та Львівщини (Трускавець, Самбір, Старий Самбір, Жовква, станції Ли-чаків і Брюховичі у Львові). Художня довер-шеність споруди вокзалу в Бережанах (Львівська залізниця) до сучасного ремонту була побудована на контрасті гладких тинькованих стін та, виконаних з темного дерева, конструктивних елементів – консо-лей вальмового черепичного даху, віконних решіток, балконів, критого перону. Зазвичай український архітектурний стиль властивий для станцій курортних місцевостей. У цьому контексті доречно згадати вокзал у Трускавці (Львівська за-лізниця) з критим пероном, з’єднаним з непропорційно видовженою одноповерхо-вою будівлею. Двоповерховому корпусу архітектор надав рис властивих для на-родного будівництва: гладкі тиньковані стіни контрастують з темними дерев’яни-ми елементами обрамлення вікон та две-рей, піддашшя, кронштейнів черепичного вальмового даху. Особливо синтетично споруди вокзалів «національного романтизму» сприймаю-ться на тлі навколишніх гірських пейза-

жів. Серед них унікальною за органічністю зв’язку з мальовничим карпатським крає-видом є споруда станції Татарів (Львівсь-кої залізниці). У масивній конфігурації бу-дівлі чітко підкреслюються виступаючи-ми об’ємами ризаліт головного входу та бічна башта під наметовою покрівлею та смугою півкруглих віконець. Площини стін гладкі, без декору і завершуються ви-соким мансардним дахом на декоратив-них дерев’яних кронштейнах. Стилізовані засоби давньої української архітектури помітні зокрема в оформленні підсіння, зверненого до перону. Паралельно український архітектурний стиль переосмислював елементи стилю бароко – яскравого явища художньої куль-тури України XVIII ст. У низці вокзалів найвизначнішою з стильового боку части-ною є фронтони, що розташовуються в ряд по головному фасаду (Красне, Верхів-цеве), увінчують центральний ризаліт (Миргород, Костополь) або позначають прохід (Чинадієве). Фронтони різних спо-руд відрізняються своїми формами та складністю окреслення, однак об’єднані стильовим забарвленням бароко. Яскра-вим зразком споруди національного ро-мантизму є вокзал у Миргороді (Південна залізниця). Його центральний корпус увінчаний пластичним бароковим фрон-тоном; бічні – мансардними покрівлями і мезоніном з розірваним фронтоном. Та-ким чином, споруди вокзалів увінчані плас-тичними бароковими фронтонами сприй-малися як гостинна брама міста, на зразок відомої в українській художній культурі Брами Заборовського. В архітектурі України того часу яскраво й загострено виявилася боротьба нового зі старим, раціонального – з примхливим, декоративно атектонічного – з конструк-тивним [9:339]. Розрив між прогресивною функціонально-конструктивною основою та художніми засобами архітектури ста-вав щораз разючішим. Подолати це проти-річчя вдалося завдяки застосуванню у спорудах вокзалів нових будівельних конструкцій та матеріалів. Особливою по-пулярністю користувалися залізні або за-



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 3  

 69

лізобетонні структури, які втілювали нові уявлення про органічність архітектури. Архітектура вокзалів, переборюючи над-мірний ретроспективізм, набувала сучасні-шого звучання форм і образів, які розвива-ли кращі традиції національного мистецт-ва, модернізуючи та монументалізуючи їх. Одним з найяскравіших проявів вирішення національної своєрідності в архітектурі були конкурсні проекти вокзалу в Києві. На сторінках київської преси розвернулася дискусія стосовно стилю будівлі вокзалу і, загалом, про шляхи розвитку української архітектури в умовах нового соціалістично-го будівництва. Ця полеміка, відома під на-звою київського архітектурного диспуту, продовжувалася протягом трьох років і ві-діграла значну роль у визначенні остаточ-ного художнього образу будівлі. Прибічники архітектурної спадщини вважали, що слід спиратися на форми українського бароко. Архітектор В. Щуко 1912 р. розробив барокові варіанти цього вокзалу, хоча реалізувати їх не вдалося. Однак, стиль українського бароко для ки-ївського вокзалу утвердився в пам’яті су-спільства, і це допомогло вибрати оста-точний варіант на конкурсі 1927 р. в про-єкті О. Вербицького. Конструктивною основою вокзалу є мо-нолітний залізобетонний каркас з запов-ненням з шлакобетонних блоків. Над ба-гажними залами вперше застосовано без-балкове залізобетонне перекриття [5:63]. Абрис центрального вестибуля, виріше-ного в стилістиці бароко. Зокрема вели-кий еліпсовидний віконний отвір, виріше-ний з використанням засобів і пропорцій українського бароко. До речі, цю напруже-ну, спрямовану вгору лінію, О. Вербицький прокреслив не за допомогою циркуля і лі-нійки, а промальовував від руки. Доміную-че значення головного вестибуля підкрес-люється ритмом арок і пілястрів уздовж крил будівлі. Ця ж єдність форми і конст-рукції характерна для інтер’єрів. На фаса-дах практично повністю відсутній декор. В архітектурній композиції про бароко на-гадує тільки силует головного об’єму. За-галом, лаконізм і спрощення об’ємів, ук-

рупнення форм, вміле підкреслення та різноманіття фактур облицювального ма-теріалу засвідчують про зародження есте-тики конструктивізму. Споруду характе-ризує узагальненість ліній і форм, смуга високих вузьких вікон, підкреслена верти-кальність поділів. Прості дещо масивні форми споруди вміло пов’язані між собою, величезне ар-кове вікно та портали під ним чітко вияв-ляють входи для пасажирів. Матеріали, які були використані для облицювання фасадів, визначили дещо похмурий коло-рит споруди. Загалом вокзал є одним з найяскравіших творів так званого націо-нального романтизму, який несподівано було створено вже в радянський період. Доцільність функціонального вирішення та чітка конструктивна структура спору-ди поєднувалися з суворим та дещо лапі-дарним трактуванням пластики «роман-тичних» форм. Вокзал серйозно постраждав в роки Дру-гої світової війни. У перші післявоєнні роки його відбудували, а в 1950-х за проєктом архітектора Г. Домашенка переоформили інтер’єри. Вирішені в помпезних формах «тоталітарного» стилю, переобтяжені деко-ром вони суперечать об’ємно-просторовій композиції та конструктивній схемі будівлі, тим паче, що зовнішній вигляд вокзалу за-лишився практично без змін. 
Висновки. Архітектура вокзалів стала яскравою сторінкою міської забудови, а їхня естетика – дуже помітною частиною архітектурного образу міст і селищ Ук-раїни другої половини ХІХ – першої трети-ни ХХ ст. Стиль споруд цього періоду ха-рактеризується художньою сміливістю, активністю пластичного образу. На межі століть в архітектурі вокзалів особливо розвивався національно-романтичний на-прям, у межах якого архітектори прагнули відродити традиції народного хатнього будівництва та стилістику українського (козацького) бароко. Програмне звертан-ня до традицій національного мистецтва властиве для українського архітектурного модерну та стилю ар деко.  
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Андрушко Л. М. Вплив зеленого кольору 

на психіку людини. У статті досліджено вплив зеленого кольору на психіку та фізіоло-гічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про пред-мет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття зеленого кольору пов’язаний з емоційним, со-ціально-культурним та естетичним. Розгляну-то, як деякі культурні особливості, історичні періоди впливали і впливають на сприйняття зеленого кольору людиною, а також мож-ливість застосування вивчених взаємозв'язків між кольором і психікою в діагностиці. 
Ключові слова: символіка кольору, зеле-ний колір, психологічний вплив, емоції, фізіо-логія людини. _________________________________________ © Людмила Андрушко, 2019 

Андрушко Л. М. Влияние зеленого цвета 
на психику и физиологические функции 
человека. В статье исследовано влияние зе-леного цвета на психику и физиологические функции человека. Доказано, что цвет не только предоставляет важную информацию о предмете, но и может вызывать мысли и чувства. Психологический аспект восприятия зеленого цвета связан с эмоциональным, со-циально-культурным и эстетическим. Рас-смотрено, как некоторые культурные особен-ности, исторические периоды влияли и вли-яют на восприятие зеленого цвета человеком, а также возможность применения изученных взаимосвязей между цветом и психикой в диа-гностике.  Ключевые слова: зеленый цвет, символика цвета, психологическое воздействие, эмоции, физиология человека.  
Аndrushko L. M. Influence of green colour 

on psychological of a person. 
Background. Influencing of green colour on psychological and physiological functions of a person is determined and analysed in this paper.  
Objectives. The objectives of this study are to determine| the effect of green on the psyche and human physiology as a practical need in the psy-chology of color perception exists in Applied Psy-chology – Psychology of advertising, art, psycho-logy, psychology of the Internet.  
Methods. The method was been applied to the research.  
Results.The results of the research support the idea that a particular colour gives not only important information about an object but also has ability to cause ideas and feelings. According to research by psychologists, green is not only an emotional response, but also physiological – activa-ting the function of internal organs and systems.  
Conclusions. The present results are signi-ficant in... The psychological aspect of percepti on of green colour is related to emotional, sociocul-tural and aesthetic background.  
Key words: symbolic of colour, green colour, psychological influence, emotions, physiology of a person. 
 
Постановка проблеми. Психологічний вплив кожного кольору на організм конк-ретного індивіда багато в чому залежить від етнічних, історичних, обрядових, сим-волічно-знакових та культурних традицій. 
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Кольоросприйняття людини надзвичай-но складний психофізіологічний процес, який пройшов тривалий еволюційний шлях. Найбільше вдосконалення зазнали рецепторні і центральні ділянки зорового аналізатора. Процес диференціації їх про-довжується і сьогодні. Людина недалекого (в еволюційному сенсі) майбутнього буде сприймати набагато більше зорової ін-формації аніж сьогодні. На вдосконалення кольоросприйняття певним чином впли-ває розвиток суспільства, культури мисте-цтва та науково-технічний прогрес [4:198-199]. Кольоросприйняття і перш за все сприйняття зеленого кольору має вплив на фізіологічні і психічні функції ор-ганізму. На визначення особливостей цьо-го впливу і спрямована ця стаття.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Численні наукові розвідки педаго-гів, психологів, медиків, антропологів, ет-нографів пояснити результат впливу ко-льору на психіку людини представлені значною кількістю теоретичних дослі-джень. Гете вперше спробував охаракте-ризувати чуттєво-емоційний вплив не ли-ше окремих кольорів, але й їхніх різнома-нітних сполучень [16]. У другій половині ХХ ст. наука про колір пішла далеко впе-ред: диференціація колірних систем, за-лежно від практичного застосування; до-слідження механізмів зору людини та зв'язків кольорів із психікою; створення теорій колориту [1; 6; 13; 17]. Сучасні вче-ні доводять, що наша колірна чутливість розвивається і з часом ми зможемо бачити такі кольори, які абсолютно недоступні зараз [10; 18]. Психосемантика кольору сьогодні актив-но розвивається і має різні вектори дослі-дження як самостійного розділу психології сприйняття кольору. Важливими у цьому напрямі є праці Л. Айсмен [1], Л. Бондс [5], Л. Миронової [13], В. Петренко [14], А. Ру-м’янцевої [15], П. Яньшина [19]. Про вплив кольору на людину та його використання в медичній практиці досліджує М. Дерібе-ре [7]. Ми продовжуємо наукове дослі-дження впливу кольору на психіку люди-ни спираючись на попередні розвідки у 

цьому напрямі при дослідженні білого, червоного та синього кольорів [2; 3; 4]. 
Метою нашого наукового пошуку є ви-вчення впливу зеленого кольору на психі-ку та фізіологію людини, оскільки прак-тична потреба в психології сприйняття кольору існує в прикладній галузі психо-логії – в психології реклами та психології мистецтва.  
Виклад основних положень. Колір має хвильову енергетичну природу. А це озна-чає, що ми відчуваємо його, і найчастіше це відбувається несвідомо. Нерідкими є випадки, коли сліпі люди, відчуття яких надзвичайно загострені, щоб компенсува-ти відсутність зору, здатні розрізняти ко-льори через дотик. Це доводить, що на наш мозок щодня впливають енергії різ-них кольорів, які ми бачимо і відчуваємо – колір стін нашої кімнати може вплинути на настрій, апетит, концентрацію і натх-нення, колір сорочки та костюму співроз-мовника – на наше до нього ставлення, то-що. Так само кольорова гама інтер’єру до-му чи робочого кабінету і ті кольори, які ми обираємо для свого одягу, впливають на оточуючих нас людей. Не заперечуючи ролі предметних зв'язків кольору в ста-новленні його значень, слід визнати, що ве-дучим фактором у формуванні кольорових значень є зовсім не вони, а об’єктивний характер кольорової дії на людину, про це свідчать дані психофізіологічних та психологічних досліджень [11; 14; 18]. Зелений – один з трьох основних кольо-рів, зелений має діапазон спектру з дов-жиною хвилі 500–565 нанометрів. Людина бачить цей колір найбільше, оскільки він має найбільше відтінків у живій природі. Рослини ми бачимо зеленими, оскільки листки містять пігмент фотосинтезу – хлорофіл (хлорофіл поглинає більшу час-тину червоних променів з сонячного спек-тру, залишаючи для сприйняття відобра-жений зелений колір). Серед асоціацій, які викликає у людини зелений колір, найчастіше зустрічаються дерева, трава, море, прохолода. Ці дані під-тверджують результати асоціативного екс-перименту, проведеного ученицею К. Г. Юн-
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га Вереною Каст в 1980 р. На зелений колір у випробовуваних виникали такі асоціації, як рослини - 43%, синій (сусідній колір) - 18%, вода - 10%, море - 10% [18:4–6].  Гете зауважує, якщо змішати жовтий з синім, то вийде колір, який ми називаємо зеленим. Наше око знаходить в ньому ре-альне задоволення. Якщо обидва вихідних кольору змішати в рівних пропорціях, то очі і душа відпочивають на цій суміші. Не хочеться рухатися далі. Гете вважає зеле-ний колір спокійним і найбільш таким, що урівноважує емоції [16:6]. Думку про зеле-ний колір, як найбільш комфортний для людського ока розділяє чимало науковців. У 1930-ті роки вчений С. Кравков відзна-чив, що саме вплив зеленого кольору мак-симально загострює інші органи чуття (слух, нюх). При цьому очі на зеленому найбільше відпочивають, тиск в очних су-динах знижується і гострота зору віднов-люється. Цей колір займає у спектрально-му діапазоні середню ланку. Чому так склалося, здогадатися нескладно, якщо згадати, що формування людського виду проходило саме в багатому оточенні зеле-ні навколишньої природи. Та й наш прик-метник «зелений» походить від давньо-руського іменника «зель», що означає «мо-лода озимина, зелень, трава» [10:124–126]. Так уже повелося, що рослинний пігмент хлорофіл відображає зелений спектр, в зв’язку з чим зелений – один з найпоши-реніших і звичних в оточенні людини. Зелений колір символізує життя, онов-лення і зростання. Його ми бачимо най-більше в природному середовищі. Це ко-лір весни, часу коли все оживає і розгор-тає свої природні процеси. Зелений колір також означає рівновагу, спокій і гармо-нію. Так що це найкращий колір, яким можна себе оточити, коли ви втомлені фі-зично та емоційно після важкого робочого дня. Саме з цієї причини, перебуваючи в оточенні зеленого, споглядаючи його від-тінки, ми відчуваємо себе особливо захище-ними і переживаємо особливий комфорт. Позитивна енергія зеленого кольору ре-зонує з нашою внутрішньою енергією, на-повнює та відновлює нашу рівновагу. 

Колір впливає на продуктивність праці людини. У хроматичній терапії зелений використовується саме тоді, коли треба заспокоїти душу і розум. Він допомагає розслабити тіло від розумової і фізичної втоми. Це відмінний засіб для лікування станів тривоги і нервозності, щоб допо-могти людині та повернути їй душевну рівновагу і внутрішній спокій. Медики встановили, що зелений і жовтий кольори загострюють зір, прискорюють зорове сприйняття, створюють стійке ясне ба-чення, знижують внутрішньо-очний тиск, загострюють слух, сприяють нормально-му кровообігу, тобто в цілому підвищують працездатність людини [17] . Майже у всіх культурах світу зелений ко-лір має одне загальне значення. У першу чергу його ототожнюють з відродженням і процвітанням. Така асоціація тісно пов'яза-на з закладеним у нашій підсвідомості уяв-ленні про весняне пробудження природи. Саме навесні земля «оживає» і з'являються перші зелені паростки. Поступово навко-лишній світ з неживого білого простору пе-ретворюється на строкатий, основний колір якого зелений. Звідси бере початок і вико-ристання зеленого кольору в різних релі-гійних обрядах і святах. Зелена барва також асоціюється зі зростанням і розвитком. Це колір життєвої енергії, який здатний «під-живлювати» на психоемоційному рівні. У східних культурах використовують вплив на людину дорогоцінних каменів із зеленим кольором, таких як нефрит або малахіт. Ці мінерали позитивно вплива-ють на емоції та фізіологію людини. В Ін-дії, згідно з ведичними знаннями, зелений є символом чакри грудної клітини. Саме там анатомічно знаходиться серце, легені і центр кровоносної системи. Саме ці орга-ни і ця частина тіла найбільше є вразли-вою, коли ми сердимося, є засмучені або перебуваємо у стані тривоги. Таким чи-ном, енергії, що приходять від зелених відтінків нефриту та малахіту використо-вуються для відновлення нормального стану організму і розуму [11:2]. В окремих народів зелений колір має особливе значення. Можливо, саме туга 
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арабів, які живуть у пустелі за садами і деревами, привела до того, що зелений став священним кольором мусульман. У зелений шовк одягнені мусульманські ан-гели Аллаха, зелена барва є у прапорі пророка Магомета. Любили зелений колір і в оточеному пісками Стародавньому Єгип-ті. Його широко використовували в косме-тиці єгиптянки з ціллю гігієни в умовах надмірного сонячного проміння. Бог від-родження Озіріс традиційно зображався як мумія з зеленим обличчям. Корона, яку носить Осіріс, виготовлена зі стебел зеле-ного папірусу, його священна лодія також зроблена з цієї рослини, Царюючи в Єгип-ті, Осіріс навчив людей землеробству, са-дівництву й виноробству. Цікаво, що в Ки-таї та античній Греції зелений і синій не поділяли і вважали їх відтінками одного кольору. Ще середньовічні лікарі реко-мендували хворим розглядати пірамідку з зеленого скла – так би мовити, для заспо-коєння [11:2]. У християнстві цей колір був символом надії, справедливості і пра-восуддя. Недарма він був дуже популяр-ний у культурі Середньовіччя, зокрема в одязі (знаменита балада «Greensleeves» – «Зелені рукава»). Зелений довгий час був символом родючості і був найкращим ви-бором кольору для весільних суконь у Єв-ропі в ХV столітті, опосередковано вказу-ючи та акцентуючи увагу на ідеї наро-дження у новоствореній сім’ї. Виходячи з вищесказаного, неважко провести і ряд асо-ціацій, пов’язаних з цим кольором – приро-да, весна, молодість, оновлення, надія і на-віть безсмертя («вічнозелений»). Саме ак-тивний зв’язок з природою зробив зелений колір символом здоров'я, а пізніше – і еко-логічної чистоти. Зелений колір несе в собі ідею миру та стабільності [11:2–3].  Значення зеленої барви в психології людини являє собою готовність до заспо-коєння, споглядання і прийняття вселен-ської мудрості. Дія кольору і специфіка йо-го внутрішнього значення не залежить від ставлення людини до нього. Колір може подобатися чи не подобатися, але харак-тер його впливу на психіку залишається незмінним, не залежним від стану організ-

му на момент впливу. Таким чином, сим-волічне значення кольору, його «психоло-гічний код» дійсно об’єктивні і не зале-жать від місця того чи іншого кольору в ряді індивідуальних уподобань. Важливе значення для характеристики людини та її психологічного стану має вибір нею того чи іншого улюбленого кольору [6:467]. Психологи у таких випадках використо-вують колірний тест, складений швейцар-ським психотерапевтом М. Люшером на-прикінці 40-х рр. ХХ ст [12]. М. Люшер розробив основи функціо-нальної психології кольоросприйняття. Його колірний тест спрямований на ви-вчення ситуативного емоційного стану особистості та її адаптації до різних соці-ально-психологічних ситуацій. Ця методи-ка майже 70 років успішно використовує-ться багатьма педагогами, психіатрами та психологами у всіх країнах світу для дослі-дження особливостей психології різних професійних і етнічних груп. В основі тес-ту лежать фундаментальні закономірні зв’язки між різноякісними колірними енергіями та певними психічними проце-сами, станами і явищами. Макс Люшер, який використовував у своєму тесті для зеленого кольору темний тон з синім від-тінком ялинкової хвої, пов'язує зелений колір зі стабільністю, твердістю, наполег-ливістю та сталістю. За Люшером, зелений не володіє активною експансивною силою (як оранжево-червоний), а містить нако-пичену всередині енергію напруги, що зн-аходиться не в стані спокою, а у готовнос-ті до дії, яка зовні здається статичною. У зеленого, як у будь-якого іншого основ-ного кольору в залежності від тону, змі-нюється значення. Чим більше в ньому темно-синього, тим твердішим, холодним, напруженим, жорстким він сприймається психологічно. Так само, як молекули утво-рюють структуру твердого тіла певної жорсткості, невидиму зовні, так і в люд-ській душі виникає відчуття внутрішньої напруги. Холодний відтінок зеленого дик-тує філософію «проникнення в самого се-бе», а саме це дозволяє самоусвідомити се-бе, управляти собою та відчувати само-
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оцінку. Створюючи стабільність і сталість, зелений являє собою систему цінностей. Особа, яка надає перевагу такому зелено-му, може бути охарактеризована як люди-на тверда у своїх переконаннях, що вміє протистояти внутрішнім, зовнішнім впли-вам та спокусам; людина, що володіє гли-боким почуттям самоповаги. Зелений за Люшером, – це стабільність переконань, самоповага, непорушність моральних цін-ностей [12:18]. Психологічним значенням зеленого є також почуття власної значу-щості, що виявляється у повазі, гідності, компетентності, авторитеті, владі, домі-нанті в певному просторі. Якщо особа, що вибирає зелений, не володіє внутрішньою стабільністю, а відповідно і цілісністю, гармонійністю, то позитивні якості підмі-няються демонстрацією, для зовнішнього ефекту – манірністю, чванливістю, погор-дою, іноді хвалькуватістю і т. д. Престиж та лідерство стає авторитарністю. Люди-на, яка має надмірну потребу в зовнішньо-му схваленні, використовує символи ста-тусу для створення видимості власної зна-чущості. Така особа надмірно привертає до себе увагу, розігрує стабільність, велич, гідність і престиж. Якщо ми хочемо обладнати відпочин-кову зону в нашому домі, де можна розсла-битися і відновити свої сили, то варто опо-рядити цю кімнату або частину кімнати зеленим кольором. У дизайні бажано ви-користовувати такі відтінки зеленого ко-льору, які ми зустрічаємо у природі.  Кольори можуть викликати різні пси-хологічні реакції та певним чином впли-вати на настрій і емоції. Іноді ці реакції по-в'язані з інтенсивністю кольору, одночас-но ці реакції є продуктом досвіду і куль-турних впливів. Зелений колір змушує нас відчувати се-бе по-різному Для багатьох людей він від-разу ж нагадує пишну зелень трави, дере-ва і лісу. Мабуть, тому, що зелений так сильно пов'язаний з природою, він часто характеризується як освіжаючий і заспо-кійливий колір. Дослідники виявили, що зелений може поліпшити здатність читан-ня. Деякі студенти можуть відчути, що 

прикладання прозорого листа зеленої плівки над читанням матеріалу збільшує швидкість засвоєння і розуміння. Прово-дячи соціологічне опитування серед кур-сантів і студентів 2 курсу Львівського дер-жавного університету внутрішніх справ, доходимо висновку про позитивний вплив зеленого на психіку студентської молоді.  Вибірково наведемо найбільш типові та характерні враження від впливу зеленого. «Мене зелений колір заспокоює, він сприяє концентрації уваги», «Мені дуже подобає-ться зелений колір, і я збираюся пофарбу-вати мою кімнату у світлий відтінок зеле-ного, тому що це мене буде врівноважува-ти», «Зелений додає мені сили. Я намагаю-ся купувати одяг і речі, які мене оточують різних відтінків зеленого: скатертина на стіл, рамки для фотографій, шарфик. Це додає мені бадьорості та тонусу», «Коли я бачу, що хтось одягнений в зелений колір, я відчуваю, що така людина добра і чуйна. Це колір, який просто випромінює спів-чуття», «Зелений для мене є символом цвітіння природи. Коли я помічаю зеле-ний колір, він мене заспокоює та робить щасливим», «Я люблю залучати зелене в мій гардероб та в елементи декору інте-р’єру, тому що так відчуваю себе ближчою до природи», «Обнадійливий, оптимістич-ний, такий що пробачає, заспокійливий, ко-ролівський, елегантний, здоровий, грайли-вий, відповідальний, багатий, обережний, мирний, теплий, стабільний, високий, чис-тий, стабільний, міцний, сильний і співчут-ливий – це все зелений. Це мій улюблений колір, всі відтінки і всі півтони». Люди, які віддають перевагу зеленому, вважаються великодушними, надійними і об'єктивни-ми. Слова таких людей мають вагу серед друзів, і найчастіше їх думку є вирішаль-ним в компанії. У всьому світі зелений ко-лір символ зростання і нового життя, тому люди, яким подобається зелений, готові до всього нового, як в роботі, так і в осо-бистому житті. Крім цього, зелений наді-ляє людей, які його люблять, постійністю і доброзичливістю. Зелений колір в психології, мабуть, най-більш багатогранний і багатоликий в плані 
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тлумачення і впливу на людину. Наше око сприймає зелений колір найспокійніше і найкомфортніше для всього організму. Зе-лений колір в психології асоціюється з по-тягом до творчості, миру, стабільності і про-будження. Зелений – колір літа, поновлення і всього нового, яскравого і цікавого.  Безліч відтінків зеленого мають саме різне тлумачення і вплив на нервову систе-му людини. Так, насичені хвойні тони вка-зують на міцність, довговічність і стабіль-ність. Такі кольори вибирають люди, які впевнені в собі і мають стійкі життєві пози-ції. Ніжні відтінки шавлії і моху мають за-спокійливу дію, смарагдовий і малахітовий вказують на тягу до розкоші і багатства.  Збудливий вплив справляє на людину комбінація зеленого і жовтого. Цей симбі-оз асоціюється з весною, оновленням і оптимізмом. Зелений колір широко використовуєть-ся і в медичних цілях. Він нормалізує арте-ріальний тиск, сильне серцебиття. Також зелений колір незамінний при сильних нервових розладах і мігрені [8:2–3]. Таким чином, зелений колір в психології та ме-дицині вважається безумовно позитив-ним і навіть корисним. Постарайтеся запа-м’ятати відчуття природного зеленого ко-льору. Перебуваючи в парку або на лісовій галявині в ясний весняний день, вдихніть цю прохолоду і приємну яскравість фарб і в хвилину напруги або почуття спусто-шення це відчуття поверне Вам душевну рівновагу і спокій. Знаючи про властивості зеленого ко-льору, можна успішно використовувати його на роботі та в повсякденному житті. Відтінки зеленого, в яких переважає синій колір, мають заспокійливий вплив. Так, холодний зелений допомагає розслабити-ся і зняти напругу. Його навіть використо-вують при психотерапевтичному лікуван-ні клаустрофобії – боязні замкнутого про-стору. Людині, яка страждає на клаустро-фобію, пропонують провести якийсь час в закритій кімнаті, стіни якої пофарбовані в м’який зелений відтінок. Як показали до-слідження, заспокійлива зелена атмосфе-ра дозволяє таким пацієнтам набагато 

легше переносити час перебування в об-меженому просторі кімнати [8:3]. Крім позитивного, зелений колір може мати і негативний вплив. Холодні та темні відтінки цього кольору можуть стати при-чиною сонливості, апатії та навіть депресії. Величина гнітючого ефекту безпосередньо залежить від кількості синьої барви в зе-леному відтінку. Відповідно, чим його більше, тим більш невтішним буде ефект від впливу зеленого кольору. Семантика зеленого кольору в психології залежить від його історичного тлумачення і культурного сприйняття. Але, крім асоціа-цій, які є загальними для всіх, через призму неусвідомлених колірних переваг можна розглядати і особливості окремої особис-тості. Так, психологи стверджують, що, зна-ючи про те, який саме колір є улюбленим у людини, можна сказати про деякі риси ха-рактеру, які їй притаманні. Опираючись на дослідження, люди, улюблена барва яких зелена, товариські і доброзичливі. Вони во-лодіють спокійним характером, не схильні до конфліктів і сварок. Ті, що надають пере-вагу у своєму оточенні зеленому кольору, воліють вирішувати виникаючі проблеми мирно, шляхом компромісів і поступок. Уна-слідок чого вони часто страждають, бо не здатні до кінця відстояти свою точку зору. Але незважаючи на це, «зелені» примуд-ряються досить швидко пристосовуватися до умов, що змінилися. Та це не означає, що вони не схильні сильно переживати через невдачі. Дуже часто любителі зеленого ко-льору страждають легкими неврозами і де-пресіями [8:4].  
Висновки. Отже, досліджуючи вплив зеленого кольору на фізіологічні і психічні функції людини, слід відзначити, що цей вплив досить суттєвий і реалізується та-ким чином: вплив барви на тіло людини; вплив на психоемоційний стан; фізичний і оптичний вплив; символіка кольору; гар-монізація функцій організму. Зелений ко-лір рекомендується використовувати при потребі в розслабленні, заспокоєнні, від-новленні сил після емоційного стресу, при порушенні нервової системи, істерії, пара-ної. Важливо пам’ятати, що не слід вико-
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ристовувати холодні відтінки зеленого при депресивних і пригнічених станах, при меланхолії. Таким чином, вибір зеле-ного кольору в якості улюбленого відоб-ражає фізіологічну і психологічну потребу людини в спокої, підтримці, розслабленні.  Перспективи подальших наукових роз-робок цієї проблеми ми вбачаємо у дослі-дженні впливу інших спектральних кольо-рів кольорової шкали (жовтого, чорного) на психіку та фізіологію людини.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Айсмен Л.Дао цвета / Л.Айсмес. – М.: «Эксмо», 2005. – 173 с. 2. Андрушко Л. М. Ясінський В. П. Вплив червоного кольору на психосоматику людини /Л. М. Андрушко, В. П. Ясінський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / гол. ред. З. Р. Кисіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип.2. – С.15–20.  3. Андрушко Л. М., Дядюх-Богатько Н. Й. Зна-чення білого кольору в інтер’єрі / Л. М. Андруш-ко, Н. Й. Дядюх-Богатько // Науковий вісник На-ціонального лісотехнічного університету Украї-ни: Збірник наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С.283 – 287.  4. Андрушко Л. М., Ясінський В. П. Вплив си-нього кольору на психіку та фізіологічні функ-ції людини /Л. М. Андрушко, В. П. Ясінський // Науковий вісник Львівського державного уні-верситету внутрішніх справ: серія психологіч-на. – №1. 2016. – С.198– 209. 5. Бондс Л. Магия цвета. Цветотерапия на каждый день / Л.Бондс. Пер. с англ. Н. Мухина СПб.: Питер, 1997. – 384 с. 6. Вундт В. Основы физиологической пси-хологии / В. Вундт – М.: Знание 1980. – 589 с. 7. Дерибєре М. Цвет в жизни и деятельнос-ти человека. – М.: Знание, 1965. – 343с. 8. Значение зеленого цвета в психологи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// sam-sebe-psycholog.ru/articles/znachenie-zele-nogo-cveta-v-psihologii. (Дата звернення 02.03. 2017). – Назва з екрана. 9. Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2-х т. Издание второе, исправленноное и дополненное / Под ред. Н. Б. Автономовой, Д. В. Сарабьянова, В. С. Тур-чина. Т.2. 1918-1938. М.: Гилея, 2008. – С. 365-393, 427-438. 10. Кравков С. В. Цветовое зрение. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 186 с. 
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Дігтяр Н. М. Художній образ та знак у 

семіозисі української народної картини. У статті наголошено, що через знак та образ ук-раїнська народна картина відображає есте-тичний ідеал українців, нації в цілому, що за-корінений у фольклорних уявленнях про кра-су, кохання, щастя, добробут; відтворює тра-диційні сюжети з історичного минулого, тран-слює художній та життєвий досвід нашого на-роду. Семіозис художньої мови народної кар-тини виявляються у багатій змістові наповне-ності твору, знаковості, ідеалізації образів, символізмі; канонічності сюжетів; масивах віршованих текстів, загальному оптимістич-ному настрої творів. Характеристикою різно-видів народного мистецтва є мінімальні ху-дожні засоби вираження художнього образу, задуму твору, бо у традиційному народному мистецтві витрати часу зведені до мінімуму, тому змістова наповненість (знаковість, сим-волізм) є характерною особливістю народної картини. Автор зауважує, що мистецький фе-номен української народної картини, на дум-ку мистецтвознавців проявляється у специ-фічному образно-семантичному та художньо-му баченні народним митцем явищ оточуючої дійсності. 
Ключові слова: художній образ, знак, сим-вол, українська народна картина, семіотична мова, семіозис. ______________________________ © Наталія Дігтяр, 2019 
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Дигтярь Н. Н. Художественный образ и 
знак у семиозисе украинской народной кар-
тины. В статье отмечается, что знак и образ ук-раинской народной картины отражает эстети-ческий идеал украинского народа в целом, ко-торый укоренен в фольклорных представле-ниях о красоте, любви, счастье, благополучии; народная картина традиционные сюжеты из исторического прошлого, транслирует худо-жественный и жизненный опыт нашего наро-да. Семиозис художественного языка народ-ной картины раскрываются в богатой по содер-жанию наполненности произведения, знако-вости, идеализации образов, символизме; ка-ноничности сюжетов; массивах стихотворных текстов, общем оптимистичном настроении произведений. Характеристикой разновид-ностей народного искусства есть минималь-ные художественные средства выражения, по-тому что в традиционном народном искусстве затраты времени сведены к минимуму, а зна-чит содержательная наполненность (знако-вость, символизм) является характерной осо-бенностью народной картины. Автор отмеча-ет, что художественный феномен украинской народной картины, по мнению искусствове-дов проявляется в специфическом образно-се-мантическом и художественном видении на-родным художником явлений окружающей действительности. 

Ключевые слова: художественный образ, знак, символ, украинская народная картина, семиотическая речь, семиозис. 
 
Dihtyar N.N. Artistic image and sign in se-

miosis of the Ukrainian folk painting. The ar-ticle emphasizes that, due to the sign and the image, the Ukrainian folk painting reflects the aesthetic ideal of Ukrainians, the nation as a whole, that is rooted in folklore representations of beauty, love, happiness, and well-being; repro-duces traditional scenes from the historical past, translates the artistic and life experience of our people. The semiozis of the artistic language of the folk painting is manifested in the rich content of the fullness of the work, signification, idealiza-tion of images, symbolism; canonical plots; arrays of poetic texts, general optimistic mood of works. Idealization in folk paintings is a construction based on the past and present – the future ideal, a picture of what has not yet come to pass, but desirable, necessary for the artist. All artistic means of folk painting are subordinated to such a plan. For example, the heroic blessing of the Cossacks was reflected in songs, dumas and folk 

paintings – folk paintings. Characteristics of va-rieties of folk art are the minimal artistic means of expressing the artistic image, the design of the work, because in traditional folk art the expenses of time are minimized, therefore the content-fulness (character, symbolism) is a characteristic feature of the folk painting. In the Ukrainian folk painting, the content of the work is always deeply concentrated, there is a great power of idealiza-tion of images, symbolism, symbols in the image of objects.The author observes that the artistic phenomenon of the Ukrainian folk painting, ac-cording to art historians, is manifested in a spe-cific figurative-semantic and artistic vision as a folk artist of the phenomena surrounding reality. 
Key words: artistic image, sign, symbol, Ukrai-nian folk painting, semiotic speech, semiosis. 
 
Постановка проблеми. Головною ме-тою мистецької освіти є передача молодому поколінню художнього досвіду, багатства духовної культури народу, його національ-ної ментальності. Важливого значення в цьому аспекті набувають різноманітні види народного мистецтва, зокрема народна кар-тина – одне з найбільш яскравих, самобут-ніх та цікавих явищ українського народного мистецтва, вид народного малярства (на-родного живопису, народного станкового живопису). Дослідники цього явища (Т. Бєл-ьская, П. Білецький, І. Жолтовський, О. Най-ден, К. Скалацький, Ф. Уманцев) характери-зують їх як твори світського змісту, що були написані для селян та міщан, стилістика яких відрізнялася від академічного мис-тецтва не стільки рівнем професійності, як особливим оригінальним баченням авторів.  Вивчення українських народних картин сприяє ознайомленню молоді через знако-ву систему, що закодована в цих творах, з історією, культурою, світобаченням та сві-тосприйманням, настроями та переконан-нями українців минулих століть. Худож-ньому образу, знаку, символу в мистецтві присвячено фундаментальні праці М. Бах-тіна, О. Лосєва, Ю. Лотмана, М. Фуко та ін-ших. Проте окремі аспекти зазначеної проблеми продовжують залишатися мало висвітленими. Зокрема, це стосується ана-лізу художнього образу, знаку, символу, їх інтерпретації, тобто семіозису українсь-ких народних картин.  
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Виклад основного матеріалу. Творці семіотики як науки розглядають її як сво-єрідний центр наукового знання. Вітчиз-няними вченими поняття «знак», «сим-вол» поставлено в центр культурології; обґрунтовано подання про семіотичну культуру, семіозиз, насамперед, як семіо-тичний феномен. За твердженням дослід-ників цього явища, будь-яка реальність, що входить до сфери культури, починає функціонувати як знакова. Образ у свідо-мості завжди співвідноситься з певним класом подібних об'єктів. Цю схожість ви-являє психіка без участі свідомості та бу-дує такі впізнані об’єкти-образи що орієн-тують людину у навколишній дійсності [1: 77]. Саме відношення до знака й знаковос-ті становить одну з основних характерис-тик культури.  Дослідження стану вивченості цієї проб-леми науковцями дозволило виділити чинники художньої образності, що появ-ляються у різних видах мистецтва, в тому числі і в творах непрофесійних художників, так званого «наївного малярства» – народ-них картинах. За твердженням Н. Шкаров-ської, можна виділити творчість самобут-ніх митців народного живопису, які в силу свого образного мислення ідуть в мисте-цтві власним шляхом. Дослідниця виділяє у самодіяльному народному мистецтві два основних напрямки – «любителі, які тяжі-ють до професійного мистецтва, базують-ся на певних школах майстерності, та та-ланти з народу, що органічно зв’язані з глибинними пластами національної куль-тури» [4: 8].  Семіотичні засоби, семіозис художньої мови народної картини виявляються у ба-гатій змістові наповненості твору, що ви-рішена мінімальними художніми засоба-ми, знаковості, ідеалізації образів, симво-лізмі; канонічності сюжетів; масивах вір-шованих текстів, загальному оптимістич-ному настрої творів). Загальною характеристикою різнови-дів народного мистецтва є мінімальні ху-дожні засоби вираження художнього об-разу, задуму твору, бо у традиційному на-родному мистецтві витрати часу зведені 

до мінімуму, тому змістова наповненість (знаковість, символізм) є характерною особ-ливістю народної картини. Тому, на переко-нання мистецтвознавців (Т. Бєльская, М. Бу-тнік-Сіверський, П. Жолтовський, Я. Затена-цький, Т. Марченко, О. Найден, Г. Островсь-кий, В. Откович) в українській народній кар-тині завжди глибоко сконцентрований зміст твору, присутня велика сила ідеалі-зації образів, символізму, знаковості у зоб-раженні об’єктів. Ці засоби зображення оточуючого світу у народному творі до-зволяють в певній мірі ідентифікувати його як народну картину. Ідеалізація – це піднесення до зразку, зображення логіки розвитку подій і характерів у руслі народ-них ідеалів. Народний митець, виражаючи у картині власне переживання, за допо-могою насиченої емоціями своєї худож-ньої уяви схоплює загальне, те, про що він мріє і розвиває його в цілісний образ. Ідеа-лізацією в народних картинах є побудова на основі минулого і наявного – майбут-нього ідеалу, картини того, що ще не здійснилось, проте бажане, необхідне ху-дожнику. Усі художні засоби народної кар-тини підпорядковані саме такому задуму. Наприклад, героїчна доба розквіту козацт-ва відобразилася у піснях, думах і у народ-ному живописі – народних картинах.  У своїй праці, присвяченій аналізу тв-ору «Козак Мамай», дослідниця Т. Марчен-ко стверджує, що центральний образ коза-ка у традиційній народній картині «Козак Мамай», «Козак-бандурист» уособлює та ідеалізує все козацтво, ілюструє уявлення про народного героя, виразника народних уподобань та прагнень [2: 12]. У народних картинах побутового змісту («Дівчино, моя, напої же коня», «Козак та дівчина», «Т-ікай, Петре з Наталкою..») втілене ідеалі-зоване уявлення українського народу про силу і чистоту кохання. Окрім того, складові частини композиції картин побутового змісту теж мають символічний ідеалізова-ний характер, в також чітко упорядкований композиційний простір картини.  Характерним для народних картин є символізм, ще більший відхід від натури на основі вияву базової структурної осно-
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ви образу, яка зводиться часто до знаку чи символу, характерний для народних кар-тин. Загалом, ці твори, набуваючи глибо-кої символічності, стали виявом духовно-го підґрунтя народу, а їх всебічне вивчен-ня й детальне прочитання дає змогу пі-знати духовний дивосвіт українства, його самобутню культурну спадщину. Дослі-дження творів побутового змісту розкри-ває уявлення українського народу про кра-су гарних вчинків, людських взаємин, ви-ховує любов до праці, пропагує народні чесноти, кращі риси національного харак-теру українців, формує стійке ціннісне ставлення до мистецтва загалом та творів народної картини зокрема.  Мінімальні засоби вираження худож-ньої ідеї у народних картинах сприяють розвитку вміння виявляти основне, най-більш характерне, точно і влучно переда-вати, характеризувати предмети, вміння лаконічно мислити, інтерпретувати. Рет-роспективний погляд на історію побуту-вання українських народних картин дає уявлення про сталість їх тематики й сю-жетів, канонічність («Козак Мамай», «Ко-зак і дівчина», «Козак від’їжджає, дівчи-нонька плаче», «Петро і Наталка» та інші). Тут важливим є те, що в свідомості автора твору, як представника народу, живе гене-тична пам’ять свого народу, зберігається інформація про минувшину рідного краю, а тому він сам виступає спадкоємцем і но-сієм етнокультурних особливостей духов-них здобутків своїх предків, утверджуючи їхнє право на існування в новітню добу історії. У такому аспекті твори української народної картини слугували дієвим засо-бом виховання, збереження й примножен-ня духовного потенціалу нації. У народних картинах побутового змісту знайшли ві-дображення різні сторони життя тогочас-ного села, мрії простих людей, що само-бутньо втілювалися в поетично-образній системі народного світобачення, у словес-ному й образотворчому фольклорі.  Поетично-образна система мислення минулого проявлялася також і через на-родну пісню, що «лягала на полотно», вті-люючись у народній картині. Тому й не 

дивно, що більшість народних картин можна вважати своєрідним ілюстратив-ним матеріалом до народних пісень. І, на-впаки, в кожній народній пісні можна від-найти тлумачення сюжетів української народної картини, адже вони поєднані спільністю своєї художньої образно-мета-форичної мови. Важливо підкреслити, що головною темою народної картини було зображення побутових сцен сільського життя, різновиди яких постійно повторю-валися та варіювалися.  Наприклад, зображення птаха, стійке в композиційних схемах народного мисте-цтва, належить до стародавніх культів ро-дового слов’янського суспільства (народ-на картина «Голуби»). Унікальне значення зображення фігури коня в народному ма-лярстві підтверджується його значною по-ширеністю й надзвичайно різноманітним пластичним трактуванням. До кінця XIX століття кінь залишається основним пер-сонажем багатьох народних композицій, хоча зміст самих композицій носить тема-тичний, світський характер («Козак Ма-май», «Козак і дівчина біля криниці»). Зоб-раження хати як моделі всесвіту часто можна побачити в народних картинах («Краєвид села», «Сільська ідилія», «Козак і дівчина біля криниці») [3]. Зв’язок народних картин з народними піснями підкреслює дослідниця народних картин Т. Марченко [2: 11]. Багато народ-них картин навіть підписувалися рядками з українських пісень, дум, поем. Вони транслювали світогляд, моральні переко-нання, усталені життєві принципи і зако-ни, певні цінності і норми, властиві україн-ському народу, тому, безперечно мають великий виховний вплив. Інтерес дослід-ників, зокрема, викликали масиви віршо-ваних текстів у творах («Козак Мамай» та інші народні картини (Т. Марченко, О. Най-ден, О. Романів-Тріска, К. Скалацький). Аналіз текстових включень у народній картини показує, наскільки важливу роль у сприйнятті даних творів відіграє поєд-нання зорового та вербального образів (наприклад, народна картина «Тікай, Пет-ре з Наталкою, іде мати з качалкою»). При 
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цьому іноді жартівливий початок у на-родній картині побутового змісту виникає на фоні серйозного виховного, морально-етичного контексту. В цілому, оптимістич-ний настрій, подекуди з жартівливим спрямуванням твору домінує над сатирич-ним, який подається в делікатно-завуа-льованому, стриманому тоні (народна картина невідомого майстра з Полтавщи-ни «Додому»).  Варто відзначити, що твори народної картини позитивно впливають на світ по-чуттів і переживань людини, урівноважу-ють емоційну сферу особистості, форму-ють творчий дух, активізують думки та емоції, збагачують їх новим ціннісним до-свідом. Стає можливим твердження, що у народних картинах знаходить своє відоб-раження найдорожче та найцінніше для ментальності українського народу, його способу мислення, загальної оптимістич-ної налаштованості до світу. Позитивні риси характеру українців – доброта, потяг до краси, щедрість, гостинність, вірність, дружелюбність, працелюбність, поєднані з духовним аристократизмом – втілені у сюжетах народних картин.  
Висновки. Підсумовуючи вищевикла-дене, можна зазначити, що мистецький феномен народної картини, на думку мис-тецтвознавців проявляється у специфіч-ному образно-семантичному та художньо-му баченні народним митцем явищ оточу-ючої дійсності. Саме через знак та образ народна картина відображає естетичний ідеал українців, нації в цілому, що закорі-нений у фольклорних уявленнях про кра-су, кохання, щастя, добробут, відтворює традиційні сюжети з історичного минуло-го, транслює художній та життєвий досвід нашого народу.  
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Симотюк Н. І. Феномен анонімних груп та 

їх роль у формуванні напрямку оптичного 
мистецтва в Західній Європі кін. XX – поч. XXI 
ст. Дослідження дозволяє зрозуміти перед-умови розвитку та зародження концептуаль-них засад оптичного мистецтва. Розкрито ши-рокий спектр синтезу стилістичних особли-востей оп-арту з появою новітніх технологіч-них можливостей. Простежено діяльність ано-німних груп в Західній Європі. Розглянуто клю-чові ідеї та стилістичні особливості цих мис-тецьких об’єднань. Підкреслено важливість син-тезу оп-арту з іншими напрямами світового мистецтва. Проведено аналіз останніх публіка-цій. Підкреслено важливість інноваційних ідей напряму оп-арту в різноманітних сферах сучас-ного мистецького середовища. 

Ключові слова: оптичні ілюзії, оптичне мистецтво, візуальне мистецтво, оп-арт, ано-німні групи. ______________________________ © Назар Симотюк, 2019 

Симотюк Н. И. Феномен анонимных 
групп и их роль в формировании направле-
ния оптического искусства в Западной Ев-
ропе кон. XX – нач. XXI в. Исследование по-зволяет понять предпосылки развития и за-рождение концептуальных основ оптического искусства. Раскрыто широкий спектр синтеза стилистических особенностей оп-арта с появ-лением новейших технологических возмож-ностей. Прослежена деятельность анонимных групп в Западной Европе. Рассмотрены клю-чевые идеи и стилистические особенности этих художественных объединений. Подчерк-нута важность синтеза оп-арта с другими на-правлениями мирового искусства. Проведен анализ последних публикаций. Подчеркнута важность инновационных идей направления оп-арта в различных сферах современного ху-дожественного среды. 

Ключевые слова: оптические иллюзии, оп-тическое искусство, визуальное искусство, оп-арт, анонимные группы.  
Symotiuk N. Phenomenon of anonymous 

groups and their role in optic art direction 
shaping in Western Europe at the end of XX- 
early XXI centuries. This research allows us to understand the preconditions of the development and the emergence of the conceptual foundations of optical art on the example of Western anony-mous groups. The article reveals a wide range of synthesis of stylistic features of op-art with the advent of advanced technological capabilities. It has been noted that perceptual and kinetic art ha-ve intertwined development, which in turn crea-tes a problem of clear delimitation of these areas in the context of creating new artistic practices. The activity of anonymous groups in Western Europe at the end of the XX–XIX centuries, which made a phenomenal contribution to the deve-lopment of the art of optical illusions, has been analyzed. The key ideas and stylistic features of these artistic associations have been considered. The author describes the most important exhibi-tions on which the cardinal new findings and op-art approaches have been presented having a serious impact on the observer's emotional state. The main centers of the formation of anonymous groups have been identified, each having differ-rent interpretation of the findings in the field of optical illusions, experimenting with various ma-terials that help to achieve the desired result. The research has presented main artistic projects implemented by these associations, which led to a certain departure from the basic concepts of op-
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art. The necessity of experiments on an example of creativity of considered anonymous groups in the process of forming the direction of optical art has been demonstrated. The problems of visual and kinetic researches connected with the psy-chology of perception aimed at the realization of objects and environments with attraction of the viewer have been revealed. An innovative ap-proach has been described through the creation of perceptual experiments and interactive envi-ronments aimed at obtaining and recreating unexpected reactions from visitors. It has been emphasized the importance of going beyond traditional art, which in turn opens up new vectors of the development of optical art and confirms the value of innovative ideas of stylistics op-art in various fields of modern artistic life. The article also demonstrates the complexity of asses-sing the appurtenance of some works to the di-rection of optical art due to the wide variation of the creation of art objects with the help of visual illusions. The importance of synthesizing op-art with other areas of world art has been emphasi-zed, which considerably extends the range of pos-sibilities for creation of optical illusion through radically new approaches.The analysis of recent publications, which confirms the interest of scien-tists in the style of optical art, has been carried out. At the same time, in Ukraine this movement is underdeveloped and manifests itselfmainly in the field of graphic design and in the work of the young generation of artists through volumetric spatial art objects and decorative reliefs. Despite the significant technological takeoff, which undoubtedly made its adjustments, op-art has not changed the basic idea of the direction – to cheat the eye, to provoke it to the wrong reaction, to cause a non-existent image. 
Key words: optical illusions, optical art, visual art, op-art, anonymous groups.  
Постановка проблеми. Дослідження передумов розвитку оптичного мистецтва привели до розкриття важливих мистець-ких груп Західної Європи, які взяли актив-ну участь у формуванні напряму оп-арту. Такі висновки вибудовуються не тільки через мистецтвознавчий аналіз тих чи ін-ших творів, а й через активний прогрес су-часних технологій, які стали вирішальним фактором зародження анонімних груп та популярності оптичної ілюзії. Головними центрами формування нових мистецьких кіл стали Франція, Німеччина та Італія, де 

художники почали залучати глядача до активної співучасті у творчості. Одним із ключових аспектів проблеми є важливість збереження стилістичних особливостей оп-тичного мистецтва через широкий спектр ресурсів, який зумовлює різкий відхід від засадничих концепцій оп-арту та серйоз-но ускладнює оцінювання приналежності того чи іншого арт-об’єкта до цього на-пряму візуального мистецтва. В Україні цей рух почав формуватися ще у тоталітарні часи та в основному за-стосовувався в графічному дизайні, і тіль-ки зараз прослідковується у творчості мо-лодої генерації художників через об’ємно-просторові арт-об’єкти. Причина такої ві-дірваності та запізнілої реакції на міжна-родні мистецькі процеси – відсутність пе-рекладних джерел зарубіжних авторів та недостатнє висвітлення теми в українсь-кому мистецтвознавстві. 
Актуальність дослідження. Посиле-ний розвиток новітніх технологій, що по-чинаючи з середини XX століття рухається в геометричній прогресії, змушує нас по-вертатися до знахідок оп-арту та форму-вати свіжі теоретичні засади враховуючи стилістику оптичної ілюзії. Аналізуючи ді-яльність анонімних груп, можна говорити не тільки про їхню роль в оптичному мисте-цтві, але й про важливість їхніх експеримен-тів в створенні об’ємно-просторових конст-рукцій, що зумовило появу якісно нового мистецького мислення. Тому творчість цих об’єднань є показовою і набуває важливого значення для подальшого розвитку оп-арту в контексті сучасного мистецтва. 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Сучасні технологічні можливості з кожним днем розвиваються в геометрич-ній прогресії, але мистецтво оптичної ілю-зії не втрачає своєї популярності, демон-струючи гнучкість та варіативність цього напряму. Аналізуючи весь період існуван-ня оп-арту до сьогодні, можна сміливо стверджувати, що вивчення цієї мистець-кої течії потребує від науковців певних зу-силь та знань про стилістичні особливості оптичної ілюзії. Інформацію про діяль-ність групи N ми можемо знайти в публі-
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кації Фолькера В. Фейєрабенда [1]. Група MID описується Антоніо Баррезе та Аль-берто Марангоні [2]. Важливою є праця «Віктор Вазарелі та оп-арт феномен», що була видана у Мадриді Національним му-зеєм Тіссен-Борнеміса [3]. Музей модерно-го мистецтва в Нью-Йорку зробив доступ-ною працю «Чутливе око», в якій до най-меншої деталі описано однойменну ви-ставку, після якої вибухнуло зацікавлення напрямом оп-арту [4].  
Метою статті є розкриття феномену анонімних груп та їх роль у формуванні напрямку оптичного мистецтва в Західній Європі кін. XX – поч. XXI ст. Огляд ключо-вих ідей, авторських моделей та перед-умови розвитку напряму оп-арту через синтез з кінетичним та програмованим мистецтвом, об’ємно-просторові конст-рукції та динамічні рельєфні композиції. Також важливим є якнайширше представ-лення стилістичних особливостей оптич-ного мистецтва у різних сферах і напрям-ках сучасного мистецького процесу, а та-кож розкриття потенційних можливостей у створенні нового візуального мистецтва.  
Виклад основного матеріалу. У 1950-х роках виникли нові інтереси використан-ня сучасних технологій та їхній вплив на людську психологію сприйняття. Проана-лізовані джерела вказують, що оп-арт на своїй початковій стадії був виставлений художником і письменником Д. Джадом на виставці «Оптичний живопис» Юліана Станчака. Але ця подія була популярною тільки завдяки її використання в журналі «Time» 1964 року. Тому напрям оптичного мистецтва, що ми намагаємося зрозуміти, з’явився з роботою Віктора Вазарелі, який вперше дослідив незвичайні перцептивні ефекти в деяких конструкціях з 1930-х років. Згодом знахідки мистця в цій сфері привабили багатьох послідовників по ці-лому світу, які почали застосовувати при-йоми оптичної ілюзії в рекламі [5]. Але су-часний інтерес до даного напряму вини-кає після Нью-Йоркської виставки 1965 року «Чутливе око» (The Responsive Eye) у музеї сучасного мистецтва, де були пред-ставлено близько 75 художників з десяти 

різних країн, які виставили більш ніж 125 картин і конструкцій [4]. Важливу роль у розвитку оп-арту віді-грала виставка «Арте-Фієра–77», що про-ходила в 1977 році в Болоньї, де демонст-рувалися твори художників цього напрям-ку: Віктора Вазарелі, Е. Фінци й інших. Ху-дожники оптичного мистецтва в тісному взаємозв’язку з кінетичним мистецтвом нерідко об’єднуються й виступають інког-ніто: група «Enne» (Падуя), група «N» (Па-дуя), група «T» (Мілан), група «MID», група «GRAV», очолювана В. Вазарелі, що дала початковий поштовх руху оп-арту [6]. Незважаючи на зацікавлення основни-ми прийомами оп-арту, кожна анонімна група репрезентувала кардинально нові арт-об’єкти через призму власного досві-ду. Інакше кажучи, діапазон творчості цих об’єднань настільки розширив поняття оптичного мистецтва, що для окреслення границі даного напряму необхідні певні зусилля та глибокі знання засадничих концепцій досліджуваного матеріалу.  Це була ідеологія, яка поширювалася по всій Європі у той час. Люди почали дивити-ся на мистецтво не в його традиційному сенсі, а в більш сучасний спосіб. Мистецтво стало скоріше освітньою концепцією, ніж концепцією індивідуального вираження [7]. Альберто Б’ясі був засновником ради-кальної групи в 1960-х роках під назвою «Enne», яка значною мірою була під впли-вом дадаїзму і брала участь у кількох Ве-неційських Бієнале. Художній консорціум сприяв колективній творчості над індиві-дуальним прагненням до мистецтва. Пер-ші роботи цієї групи не були навіть інди-відуально підписані, а скоріше позначені ініціалами групи. Першу групову виставку закрили. Ніхто фактично не був запроше-ний приїхати побачити це. Учасники на-віть написали маніфест, але не продемон-стрували його. Група вірила в ідею, що ви-никла в той час, висунуту філософом Діно Формаджіо, що все, що називається мис-тецтвом, можна вважати мистецтвом. Художники створювали оптико-дина-мічні рельєфи, в яких пластинчаті струк-тури накладені на таблиці з контраст-
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ними кольорами,створюють особливі ві-зуальні ефекти. Перші твори, розроблені на класичних геометричних фігурах (ква-драт, коло, трикутник і прямокутник), ви-конані з пвх, що здатні створювати пер-цептивні ефекти, які змінюються від руху глядача. У 1963 році «Enne» отримала першу пре-мію на бієнале в Сан-Марино. Однак вже у 1964 році на Венеційському Бієнале міжна-родне журі не нагородило нікого з учасни-ків даного мистецького об’єднання. Нато-мість наогороду отримали Роберт Раушен-берг і американські поп-арт художники.  Це фактично поклало початок занепаду групи, тому що італійська преса почала на-давати перевагу американському мисте-цтву. Незабаром «Enne» розпустилася. На відміну від американських або англійських художників, які мали допомогу від своїх урядів або інших організацій, італійці не отримували допомоги від держави [7]. Аналіз творчості групи «N», що зароди-лася в 1959 році в Падуї, є значно глиб-шим [1]. Дев'ять з перших дев'яти членів залишилися і наступного року, серед них Альберто Б’ясі, Енніо Чіджіо, Тоні Коста, Едоардо Ленді й Манфредо Массіроні, який назве групу «N», як перше справді анонімне об’єднання. Інші групи народи-лися раніше: у 1951 році в Загребі «Exact 51»; «Equip 57» у 1957 році в Іспанії та решта у 1960 році – група «T» у Мілані та «GRAV» у Парижі. Група «N» мала потужні інноваційні ідеї у всіх напрямках поведін-ки та дизайну. Проблеми, на які реагувала – це візуальні та кінетичні дослідження, пов'язані з психологією сприйняття, спря-мованої на реалізацію об'єктів та середо-вищ із залученням глядача [8]. Будучи у тісному зв'язку з іншими художниками та групами, група «N» відігравала помітну роль у європейському мистецькому сере-довищі.  Студія Enne, мережа галерей, була від-крита в листопаді 1960 року. Крім виста-вок інших художників, найбільш визнач-ними проектами групи в ті роки були ті, що проводили за закритими дверима. «Ні-хто не запрошується втрутитися» і «Проти 

культу особистості та художнього творін-ня» – виставка хліба пекаря Джованні Зор-зона: показала всі види хліба, деякі висіли на стінах, як «марні машини» Мунарі. Їстівні твори були реальними, не гідними розумової цінності та представлені неода-даїстичним способом позначення ефемер-ної художньої творчості та її індивідуаліс-тичних ліній. Краще самогубство, ніж по-ступатися захоплюючим прогресивним хибним ідеям. Наступні навчальні заходи, присвячені «експериментальній музиці» (подія, що не має прецеденту в Італії), Амстердамський регуляторний план (де критично розглядаються італійські регу-ляторні плани) і «бетонна поезія» підняли групу «N» на новий щабель у порівнянні з іншими групами, вказуючи на чіткий век-тор виходу з категоричних схем, перехід на шлях глобальності художнього творен-ня. У 1961 році група «N» брала участь у дивовижній виставці «Нові тенденції» в Загребі без критиків або інших посеред-ників [9]. Особливо серйозним був режим роботи, а участь у ній була відкрита тіль-ки для тих дослідників, які поділяли цей метод. «Нові тенденції» були системою, яка не сприймала харизматичного і елі-тарного поняття художника, ані ставлен-ня мистецького світу до критики і збору. Вона засуджувала ринок, заснований на маніпуляціях суб'єктів, авторів і користу-вачів, і містифікацію роботи. По всій Євро-пі, до великої виставки в Нью-Йорку, про-йшли «Кінематографія», «Рух», «Візуаль-ний», «Образний простір», «Екологічність», «Світло», «Монохромний», «Нові методи, Нові матеріали». Вирішальною була участь у виставці «Arte Programmata», організованою відді-лом реклами Оліветті у травні 1962 року в Мілані, куратором став Мунарі і з висту-пом Умберто Еко, який писав: «Програмо-ване мистецтво має на меті розширити поле сучасної людини чимось відчутним і приємним, причому форми і зображення завжди відрізняються кінетичним і ві-зуальним рухом» [10]. Група «T» була однією з найважливіших кінетичних і програмованих мистецьких 
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об’єднань в Італії. Учасники вводили нова-торську форму мистецтва через створен-ня перцептивних експериментів та інтер-активних середовищ, спрямованих на от-римання та відтворення різних і несподі-ваних реакцій у глядача. Об’єднання скла-далося з п'яти учасників: Джованні Ан-ческі, Давіда Боряні, Джанні Коломбо, Габ-ріеле де Веккі, Грація Варіско. Група «Т» (апелювала на так звані посилання на по-няття часу, як нові змінні становлення в просторово-часовому вимірі, що повністю охоплює користувача), покладаючись на колективістську ідею художнього твору, що призвело до представлення творів з назвою групи, ніколи повністю не відме-жовувало продукцію від окремих особис-тостей, як це було в інших місцях для ін-ших груп, що вирішили підписати свої ро-боти лише і виключно за персональним символом. Більше десятиліття роботи і дії групи «Т» піднімали проблему життєздат-ності роботи (навколишнього середови-ща) і її взаємодії з глядачем, ставши в авангарді тих, хто поділяв цю концепцію. Група «Т» була особливо критичною і строгою у відношенні до поняття об'єк-тивного вираження, яке позначає і підсу-мовує консервативне ставлення традицій-ного мистецтва, що відкидається через до-слідження перцептивної мінливості об'єк-та у користувача. Метою групи, у її постій-них експериментах, було очищення мисте-цтва через пропозицію нового взаємо-зв'язку між роботою та глядачем, виходя-чи за межі та директиви, накладені тради-ційними методами, направляючи та повніс-тю залучаючи сприймачів робіт до сильно-го чуттєвого суб'єктивного досвіду [11]. Назва «MID», яку прийняли чотири мо-лоді італійські авангардні митці, – абреві-атура, що означає «Change Image Size». На початку, з 1964 по 1972 рік, до складу вхо-дили Антоніо Баррезе, Альфонсо Грассі, Джанфранко Ламінарка і Альберто Маран-гоні. Художники створювали роботи на ос-нові оптико-абстрактних концепцій, вико-ристовуючи при цьому новітні винаходи техніки і світла, кібернетики, теорії есте-тичної інформації, гештальт-психології та 

візуальної комунікації. Це відрізняло їх від інших представників програмованого мис-тецтва. Твори художників вирізнялись надзвичайною відкритістю до технологій і рішучим критичним ставленням до стра-тегій культурної індустрії того часу. Серед основних принципів «MID» – групова ро-бота та заперечення індивідуальної твор-чості. Всі їхні твори були розроблені ко-лективно і підписані назвою групи. Сфера діяльності та дослідження групи дуже широка: вона варіюється від об'єктів до структур, від синтетичних зображень до синестетичних середовищ, від устано-вок до захисних робіт [2]. Іншою фунда-ментальною ознакою було те, аби залучи-ти глядача до участі у визначенні естетич-ної події та динамічної й часової мінливос-ті роботи. У цьому сенсі можна сказати, що концепція та творчість «MID» передбача-ли цифрове, електронне та мультимедій-не мистецтво. Хоча дослідники в цій галу-зі мистецтва підкреслюють, що їхній рух також можна вважати пост кінетикою. Це пов'язано як з генераційними причинами, так і з сильною схильністю групи до техні-ки, засобів масової інформації та відносин з наукою та дизайном. Вона включає в се-бе реалізацію об'єктів і споруд, інтерак-тивних інсталяцій і великих виставок екс-периментальних фотографій і фільмів, ві-зуально-акустичних синестетичних і еко-логічних проектів, задумані з конкретною орієнтацією на визначення мов. У 1965 ро-ці група стала частиною руху «Nova Tende-ncija», учасниками якої були й «Нові Тен-денції» у Загребі. У тому ж році відбулася перша виставка. Це були стробоскопічні зображення в галереї «Danese» в Мілані. Піс-ля цього проекту відбулося ще більше чо-тирьохсот їхніх особистих і групових ви-ставок у галереях і музеях, як в Італії, так і за кордоном до 1972 року, коли група «MID» зникла з мистецького простору [12]. 
Висновки та перспективи досліджен-

ня. Вплив оп-арту з точки зору графічних та кольорових ефектів можна простежити, повертаючись до неоімпресіонізму, кубіз-му, футуризму, конструктивізму і дадаїз-му, де важливу роль відігравали геомет-
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рія, пропорція та створення ілюзорного балансу в просторі. Дане дослідження по-казує внесок анонімних груп у розвиток оптичного мистецтва зовсім з іншої сторо-ни. Творчий доробок цих об’єднань, який було розглянуто в даній статті, репрезен-тує кардинально нове бачення та зовсім несподіване застосування прийомів оп-арту в різноманітних напрямках сучасно-го мистецтва. Застосування стилістичних особливостей оптичної ілюзії проявляєть-ся в новому медіа-мистецтві через ство-рення несподіваних інтерактивних сере-довищ, спрямованих на перцептивну сис-тему глядача, який стає активним спів-учасником того чи іншого арт-об’єкту. Синтез кінетичного та програмувального мистецтва розкрив застосування оптич-них ефектів ще з іншої сторони, викорис-товуючи різноманітні світлові прийоми та комп’ютерні технології. Наше досліджен-ня демонструє важливість експериментів кожної групи у процесі формування на-пряму оп-арту та розширює загальні уяв-лення про можливості застосування цього руху для створення нового візуального мистецтва.             ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Gruppo N – oltre la pittura, oltre la scultu-ra/l'arte program. URL: http://www. Fondazione-vaf.it/seria-di-scritti/pubblicazioni/ gruppo-n/ 2. MID – Alle origini della multimedialità. URL: http://www.fondazione-vaf.it/seria-di-scritti/ pubblicazioni/mid/ 3. Vasarely and the 'Op Art' Phenomenon», Victor Vasarely. The Birth of Op Art. URL: https:// www.academia. edu/36916340/Vasarely_and_ the_Op_Art_Phenomenon 4. The responsive eye. URL: https://www.mo-ma.org/ documents/moma_catalogue_ 2914300 190234.pdf 
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Стаття надійшла до редакції  

23 травня 2019 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 3  

 89

УДК 7041 (477) І. Труш ORCID ID: 0000-0002-3259-083X DOI 10.35204/2520-6419-2019-1-13-89-96 
 
 
Юрій ЯМАШ,  
кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри дизайну  
Національного лісотехнічного  
університету України,  
м. Львів, Україна 
 
ОБРАЗ ІСУСА ХРИСТА  
У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ТРУША 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ямаш Ю. В. Образ Ісуса Христа у творчос-

ті Івана Труша. В історію образотворчого мистецтва України кінця ХІХ першої третини ХХ століття Іван Труш увійшов в першу чергу як неперевершений майстер пейзажного та портретного жанру. В його творчості з’являю-ться картини побутового спрямування і дуже рідко він звертається до натюрморту та жан-ру марини. Труш не працює над історичними темами і, як рахувалося в більшості сучасних досліджень, він оминав сакральної тематики. Між тим в результаті нашої пошукової роботи були віднайдені три великих сакральних об-рази. Сам факт існування згаданих картин до-зволяє по іншому поглянути на творчий спа-док митця, переглянути світоглядні його оріє-нтири і критерїї артистичного процесу. У новій науковій розвідці розглядається провенанс, дається мистецтвознавчий аналіз картин з образом Ісуса Христа, в тому числі, наводяться історичні аналоги творів які ляг-ли в основу творчої версії Івана Труша.  
Ключові слова: Іван Труш, жанри, сакраль-

ний живопис, образ, Ісус Христос, провенанс, 
аналіз.  
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Ямаш Ю. В. Образ Исуса Христа в твор-
честве Ивана Труша. В историю изобрази-тельного искусства Украины конца ХІХ пер-вой трети ХХ столетия Иван Труш вошел в первую очередь как непревзойденный мастер пейзажного и портретного жанра. В его твор-честве появляются картины бытового на-правления и очень редко он обращается к на-тюрморту и жанру марины. Труш не работает над историческими темами и, как считалось в большинстве современных исследований, он избегал сакральной тематики. Между тем, в результате нашей поисковой роботы были найдены три больших сакральных образа. Сам факт существования упомянутых картин по-зволяет по-иному взглянуть на творческое наследие творца, пересмотреть его мирово-зренческие ориентиры и критерии художест-венного процесса. В новом научном исследовании рассматри-вается провенанс, дается искусствоведческий анализ картин з образом Иисуса Христа, в том числе, наводятся исторические аналоги прои-зведений которые легли в основание твор-ческой версии Ивана Труша. 

Ключевые слова: Иван Труш, жанры, сак-ральная живопись, образ, Исус Христос, прове-нанс, анализ.  
 
Yamash Yu. V. An image of Jesus Christ in the 

work of Iwan Trusz. In the history of fine arts of Ukraine in the late XIX first third of the XX century, Iwan Trusz first entered as an unsurpassed master of landscape and portrait genre. In his work there are pictures of everyday life and very rarely he turns to the genres of still life and marina. Trusz does not work on historical topics and, as was sup-posed in most modern studies, he circumvented the sacred topics. Meanwhile, as a result of our search work, three large sacral images were found. The mere fact of the existence of the mentioned pain-tings allows us to look differently at the artist's cre-ative heritage, to see his ideological orientations and the criteria of the artistic process.  The first real fact of the artist's appeal to the sacred genre was recorded in the materials of PhD thesis of Yuriy Yamash in 2013. During the research, in the altar of the Church of the Resur-rection of Christ Uherske Stryi district, Lviv re-gion, was found the icon of Jesus Christ. This icon is signed by Iwan Trusz. The second and third found works on sacred subjects were made by Trusz for the Church of the Holy Trinity in Droho-bych. These are the «Praying Christ» and «The Entombment», painted in the 1930s last century on the original composition. The icons deserve 
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attention, adequately represent the work of the artist and have a museum value. Their counter-parts in the most state-owned collection of works by the Trusz National Museum in Lviv, the largest private collection by Mykhaylo Markoych from Germany (over 100 works), the archive of Yuriy Yamash (over 400 works) are missing, so the work is exclusive. While painting it, the artist uses individual methods and techniques, which characterize the style of his painting style, such as historicism, vibrism, impressionistic and seces-sion interpretation of the image, stylization and generalization, and therefore others. The examples of given paintings by Iwan Trusz for the first time prove the artist’s appeal to sacred subjects. Art analysis of the paintings of Jesus Christ found in the course of modern rese-arch, their provenance speaks about the creative sequence, artistic interest of the artist, his author’s exclusive approaches to the composition of biblical scenes. In the new scientific exploration, provenance is examined, an art analysis of paintings with the image of Jesus Christ is given, historical analo-gues of the works that formed the basis for the creative version of I Iwan Trusz are represented. 
Key words: Iwan Trusz, genres, sacral art, the image, Jesus Christ, provenance, analysis.  
Постановка проблеми. Перше питання яке виникає в дослідженні творчості Івана Труша: чи міг він взагалі займатися сак-ральним живописом? У випадку підтвер-дження на конкретних артефактах цієї те-зи наступним питанням може бути з’ясу-вання випадковості звернення художника до релігійної тематики, що заперечується критеріям його творчості, чи навпаки співпадає з його світоглядними орієнти-рами. Важливим в розкритті цієї пробле-матики є визначення мотивації митця.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Практично всі провідні дослідники творчості Івана Труша радянського і пост-радянського періоду заперечують факт звернення художника до сакральної тема-тики, принаймні не згадують про це [1; 2; 3; 4; 5]. Сам художник негативно ставився до церковного малярства, відносив артис-тів-малярів що займалися сакральним жи-вописом до категорії ремісників. Ґрунтов-ні праці присвячені творчості художника Григорія Островського та Ярослава На-новського замовчують цю тему, хоча мож-

на припустити, що це стається через ра-дянську цензуру [6;7]. 
Мета. Мистецтвознавчий аналіз творів Івана Труша на сакральну тематику, ана-ліз сюжетної лінії та пошуки аналогів до-зволяють зробити належну їх оцінку, ви-значити чи заперечити важливість цієї сюжетної лінії в його творчості. 
Виклад основного матеріалу. На пер-ший погляд, Іван Труш, на відміну від біль-шості своїх галицьких колег, уникає сак-рального жанру. На Гуцульщині у с. Довго-поле, в якому І. Труш малював Івана Франка й зупинявся у отця І. Попеля, серед мешкан-ців поширений переказ, що художник на за-мовлення священика виконав образ для сільської церкви [8:44]. Підтвердити або за-перечити цей факт сьогодні неможливо, ос-кільки після Другої світової війни церкву зруйнували. Ще під час нашого дисертацій-ного дослідження було виявлено перший реальний факт звернення художника до сакрального жанру [9:58]. У церкві УГКЦ Воскресіння Христового с. Угерське, Стрий-ського району Львівської області в запрес-тольному вівтарі знаходиться образ Ісуса Христа, підписаний Іваном Трушем. Матері-али дисертації вивчали і оцінювали провід-ні мистецтвознавці України серед яких док-тори мистецтвознавства, проф.: В. Овсійчук, Р. Шмагало, О. Голубець, О. Лагутенко та ін. Поважні науковці схвально оцінили виснов-ки наукової роботи, апробація якої під час захисту відбулась 2013 р.  Отже, існували винятки у критеріях Труша і перше доведене свідчення звер-нення до сакральної тематики дозволяє припустити що такі факти були непооди-нокі. Можна навести приклад, коли ху-дожник декларативно оголошує, що порт-ретним жанром ніколи займатися не буде. У листі до Лідії Шишманової від 14 бе-резня 1901 року художник стверджував, що вирішив раз і назавжди залишити прак-тику малювання портретів на замовлення, бо це його страшенно «знищило» [10]. Між тим до кінці свого життя він писав портре-ти як своєї родини, знайомих так і викону-вав їх на замовлення. Підтвердження звернення до сакраль-ної тематики Труша з’явилося у 2017 році. 
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До архівних матеріалів, пов’язаних з твор-чістю художника, що укладалися Юрієм Ямашем потрапили відомості про дві ве-ликоформатні картини з Дрогобича. Це картина «Покладення до гробу» та «Мо-литва про чашу». Проведена експертиза творів, а також церковні аннали підтвер-дили авторство І. Труша. З майнового ви-пису церкви Св. Трійці у Дрогобичі стає зрозумілим що замовлення на два образи для згаданого храму Іван Труш отримав від Кароліни та Адоліни Лянцькоронських з Комарно десь в межах 1933–1934 рр. Труш лапідарно заперечує замовні ро-боти. Факти порушення цих правил пояс-нюються вагомою мотивацією. Так, він дійсно вкрай негативно ставився до за-мовних робіт, вважаючи, що митець, вико-нуючи вказівки замовника, підлаштовую-чись під його погляди і смаки зраджує со-бі, здійснює насилля над власним мисте-цьким баченням. Життя все ж змушує йо-го повертатися до жанрів які не прита-манні його духу, оскільки замовні образи нерідко дозволяють вирішити фінансові проблеми. Отже перша зрозуміла причина – отримання прибутку. Художник мав ве-лику родину, разом з дружиною і дітьми. – шестеро осіб, власний будинок, який тре-ба було утримувати і сплачувати за нього кредит, плюс заробітна плата покоївці яка доглядала за родинним майном. Другою причиною може бути особисте знайомст-во з замовниками, якими, в нашому випад-ку, могли бути згадані у майновому записі. Лянкоронскі – провідники Дирекції Добр з Комарно, або Св. Отці з Дрогобицької цер-кви. Одним з них підписав випис, але, на жаль, підпис не є розбірливим. Отже, Труш міг відгукнутися на прохання знайомих, не-зважаючи на свої власні упередження. Існує ще третій чинник мотивації. Труш у тридцяті роки минулого століття часто відвідував Дрогобич: читав лекції про твор-чість Івана Франка і, навіть, мав замовлен-ня на виконання проекту пам’ятника Ка-меняреві. На службах у церкві Св. Трійці свого часу був присутній І. Франко і, отри-муючи замовлення, художник не міг не знати цього. Виконання двох згаданих об-

разів для артиста, як доброго знайомого і приятеля письменника, могло бути актом вшанування його пам’яті. І. Франко був для І. Труша взірцем у багатьох відноси-нах, в тому числі і у ставленні до образу Ісуса Христа. Художник згадував що І. Фран-ко поділився з ним своїми планами ство-рення життєпису Господа за українськими та руськими апокрифами [8:32]. Це бажан-ня наслідувати поета-письменника у І. Тру-ша і можливість створити аналогічний життєпис у образотворчій сфері просте-жується навіть у факті що три віднайдені його картини на сакральну тематику при-свячені образу Ісуса Христа.  Четвертий чинник, на нашу думку вирі-шальний – особливе ставлення І. Труша до образу Господа. Труш ніколи декларативно не підкреслював свою набожність, не ви-словлював своєї думки з цього питання. Факти його власного життя і творчості да-ють можливість зрозуміти, що артист був глибоко віруючою людиною. Як людина творча і чутлива, він міг особливо перейма-тися моментами ЖИТТЯ, СМЕТРІ, ВОСКРЕ-СІННЯ. Перебуваючи 1912 року у Єрусалимі, Труш проходить Хресною дорогою про що свідчить листівка надіслана з Viа Dolorosa до о. Володимира Стефановича – пороха в м. Кути Косівського деканату. Листівка знахо-дилась у приватній збірці до 2010-х рр., а її копія в архіві Ю. Ямаша. На цій славетній ву-лиці, по якій проходив шлях Ісуса Христа на Голгофу, знаходиться дев’ять з чотирнадця-ти пам’ятних зупинок. Сам факт поштового повідомлення до пана отця свідчить про ще один важливий момент – художник підтри-мує дружні стосунки не з однією духовною особою і такі відносини можуть бути додат-ковим чинником мотивації звернення до сакральної тематики. Сюжет першої з віднайдених образів має назву «Покладення до гробу» і згадує-ться у всіх чотирьох Євангеліях. Цей епі-зод Страстей Господніх стався після пере-несення тіла Христа до гробу що був висі-чений у скалі. За історію мистецтва було створено не одну тисячу картин за тим мотивом. Велика кількість з них мала по-дібні структури, аналогічні композиційні 
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схеми, окремі відрізнялись ексклюзивним вирішенням. При аналізі «нашого» образу повстає питання його авторської автен-тичності за композиційним рішенням. Чи користувався Труш аналоговим, можливо, канонічним взірцем? Наше дослідження дає підстави вважати, що аналог існував і він належав італійському художнику Бар-толомео (Fra-Bartollommeo) ді Сан-Марко (28 березня 1472, Віано, Тоскана – (6 жовт-ня 1517, Флоренція) – яскравому представ-нику флорентійської школи живопису до-би Відродження [11]. На стилістику Фра Бартоломео великий вплив посідала твор-чість Рафаеля, з яким він мав тривалі друж-ні стосунки. Безпосередньо з живописом флорентійського художника сам І. Труш міг познайомитися, перебуваючи неодно-разово в Італії (1902, 1908) та ще раніше під час навчання у Відні, в музеях якого є твори Бартоломео. На згаданий сюжет Бартоломео ство-рив декілька авторських реплік за подіб-ною композиціонною схемою [11].  Якщо розглянути дві версії згаданого мотиву флорентійця, то помітно, що кіль-кість персонажів міняється, але централь-ні постаті лишаються незмінними. Саме їх положення і бере за основу свого образу Іван Труш. Трушевий образ відноситься до великоформатних картин на сакральну тематику. Композиція твору має свої особливості. Чотири персонажі картини та їх положення на горизонтальному форма-ті І. Труш запозичує з композицій Барто-ломео Фра. Це центральна фігура Ісуса Христа, яку зліва обережно підтримує Ни-кодим. Голову Христа обіймає Діва Марія, яка схилилася щоб поцілувати Його у чо-ло. Ноги Христа обіймає Марія Магдалина. Труш додає постать Йосифа Аримафейсь-кого, який тримає обома руками краї пла-щаниці. Саме останній атрибут засвідчує його персону, оскільки саме Йосиф за євангельськими переказами загортав тіло Господа. На задньому плані справа І. Труш також додає чотири фігури, з яких явними є персонажі жінок-мироносиць. Одна з них у відчаї скидає до гори руки. Дія відбувається у висіченому у скалі темному гроті. Гроб-

ниця знаходилася у саду поблизу Голгофи. Місце страти з силуетами трьох хрестів на Трушевій композиції у верхньому куті спра-ва проглядається через отвір гроту.  У загальному колориті сакрального об-разу переважає світло сіра, зеленкувато та вохриста сіра до чорного кольорова гама. Таке поєднання характерно для кольорос-прийняття художника, який у своїй твор-чості практично не використовує відкритих кольорових плям. Його палітра завжди стримана. Навіть одяг Никодима – оранже-ва сорочка і зелений плащ, як контрастне кольорове поєднання, в композиції не ви-ривається із загального оточення. При мо-дулюванні багатьох площин Труш за основу бере біліла. Тіло Христа, плащаниця, Покро-ва Марії, сорочка Марії Магдалини, незважа-ючи на основний білий колір, різняться по тональності, яскравості, температурі. Саме ці ясні плями на темному тлі роблять конт-раст і виявляють акцент, дозволяють при-вернути увагу до центру композиції.  У роботі дуже добре помітні особливос-ті малярського письма Івана Труша. Ще на початку 1920-х років остаточно складає-ться його художній стиль. Він пише широ-ко, швидко, використовуючи принцип віб-ризму. Суть цього метода, що застосовува-ли більшість французьких імпресіоністів полягало у моделювання площин й форм роздільним мазком, без використання ко-льорових розтяжек. Вібризм в «нашій» ро-боті особливо помітний при прописці тіла Христа. Це є основний технічний метод І. Труша, хоча в його малярському арсеналі було достатньо художній засобів, закладе-них академічною художньою освітою. Біль-ше того, сама форма теж розкладається на окремі площини-плями і це вже має відно-шення до метода стилізації і узагальнен-ня. Зображення при використані цих при-йомів набуває рис монументальності, а з другого боку, стає більш динамічним, рух-ливим. Ще одна стилістична особливість манери І. Труша помітна у лінії, якою ок-реслюються предмети, площини і плями. Вона має ознаки сецесійності, і характери-зується динамічністю, рухливістю, плас-тичністю. Реально І. Труш не використо-



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 3  

 93

вує ідеальної прямої лінії і це помітно в «нашій» роботі.  У 1920–1930-х рр. Труш рідко використо-вує полотно у творчих роботах. У «нашому» випадку існувало замовлення. Сучасний стан полотна і підрамника має ознаки ста-ріння і відповідає припущенням що образ написаний у 30-х роках минулого сторіччя. «Покладання в могилу» є авторською ро-ботою Івана Труша, написаною у 30-х рр. минулого сторіччя за оригінальною ком-позицією, основою якої складають сюжети флорентійського живописця Фра Бар-толомео. Образ заслуговує на увагу, дос-тойно представляє творчість художника та має музейну цінність. Його аналоги у найбільшій державній збірці творів І. Тру-ша Національному музеї у Львові, у най-більшій приватній збірці Михайла Марко-вича з Німеччини (понад 100 творів), архі-ві Юрія Ямаша (понад 300 творів) відсутні, тому робота є ексклюзивною. Художник при її написанні використовує індивіду-альні методи і прийоми які характеризу-ють стилістику його живописної манери, таки як історизм, вібризм, імпресіоністич-не та сецесійне трактування зображення, стилізація та узагальнення і тому ін. Наступна з віднайдених робіт, написана за Біблійним сюжетом, який згадується у трьох з чотирьох євангеліях і має назву «Моління про чашу» або «Гефсиманське мо-ління». Сюжет доволі розповсюджений і має безліч інтерпретацій, але безпосеред-ньо образ Ісуса Христа, за нашими дослі-дженнями, запозичений художником з живописної композиції «Молитва про ча-шу» Вільгельма Олександровича Котар-бинського, виконаної для Володимирсько-го собору у Києві (Київський національ-ний музей руського мистецтва «Моління про чашу». П. о., 227х151, Ж–773) [12]. Дія євангелівського сюжету відбуваєть-ся в Гефсиманському саду. За нашою гіпо-тезою, що підтверджується чисельними артефактами (вінтажними авторськими фотографіями та картинами І. Труша з оливними деревами) художник написав декілька етюдів безпосередньо в цьому саду, перебуваючи в Єрусалимі у 1912 ро-ці. Було би логічно, як би свою власну ком-

позицію будував на основі своїх натурних шкіців з оливними деревами. Він так і ро-бить, але власне оточуючий Христа пей-заж робить галицьким. Саме в цьому поля-гають амбіції художника стосовно ство-рення авторської композиції, надання їй ексклюзивного характеру. Лише на зад-ньому плані Трушевої композиції з’являє-ться фрагмент панорами Єрусалима, з ха-рактерними силуетами будинків з плоски-ми дахами, властивими для східного регіо-ну. Такі будинки художник малював, фо-тографував і навіть мешкав в такому під час своєї подорожі до Єгипту – Палестини.  Власне Трушеве бачення цього сюжету помітно також в оточенні Христа на дру-гому плані. Дерева, пні, коріння – типове символічне зображення з тематичних циклів Івана Труша «Про самоту» та «З життя пнів»». Закладена в цих циклах символіка абсолютно перегукується зі сценою «Христос, що молиться» оскільки її зміст як раз і пов’язаний з роздумами про життя та смерть.  Цей сакральний твір також відноситься до великоформатних робіт Івана Труша, має ексклюзивний характер. Незважаючи на за-позичення постаті Ісуса Христа, її положення з композиції Вільгельма Котарбинського, роботу можна вважати авторською, оскільки в характері образу, створенні відповідного середовища з психо-драматичною атмосфе-рою переважає власне бачення І. Труша. На-віть образ самого Христа, його обличчя сут-тєво відрізняється від аналога. У Трушевому рішенні обличчя Спасителя витягнуто, по-дібно до того як чинив це Ель Греко зі своїми персонажами. Обізнаним у творчості галиць-кого художника має прийти на згадку образ селянина з картини «Сільський господар».  Ці два Трушевих образи поєднують спіль-ні риси персонажів, які переживають мо-менти глибоких роздумів про життя і смерть. Ісус Христос до Голгофи ще не є Спасителем. У цей момент людські почуття страху і відчаю в якусь мить беруть гору. Ін-ший персонаж – земний сільський господар теж звертається до Бога і його молитва щи-ра, скріплена твердою вірою. Два образи по-дібні і зовні, що дає додаткову аргумента-цію підтвердження авторства Труша. Аналіз 
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образу Ісуса Христа з картини «Христос що молиться» та образу селянина з картини «Сільський господар» Івана Труша виявляє подібність в зображенні персонажів. Сам Труш пояснює своє ставлення до художнього образу Христа. Митець наво-дить приклад картини відомого російсь-кого художника Василя Верещагіна «Свята родина», у якій, на його думку, відсутній релігійний настрій і яку ніхто не визнає як сакральний образ. І. Труш знаходить різ-ницю між символом образу й настроєм картини, який досягається в сакральному жанрі відповідними якостями: «Постать Христа може означати символ доброти, оптимізму, пожертвованя, і є малярі котрі єго лиш так понимають; а щоби він став ся основою релігійної адорації, богом, на те треба єго і в відповіднім настрою намалю-вати. Слово релігійний можна прикласти до образа так як і інші прикмети: меланхо-лійний, декадентичний, символічний, гу-мористичний, бо ріжні сюжети можна на способи тих прикмет зображувати» [13: 9]. Композиція картини будується за влас-ним сценарієм Труша. Майже по центру з невеличким зміщенням в право художник розміщує постать Христа. Він робить на його фігурі відповідний тональний акцент застосовуючи при прописці одягу найясні-шу світлу фарбу. Підкреслюють центр композиції пагорб з деревами справа та потужним стовбуром дерева зліва. Нахили цих двох компонентів. скеровані до цент-ру, якби підкреслюють основний акцент. Труш також в організації площини карти-ни досить вдало використовує лаштунко-ву перспективу, що полягає в розміщенні предметів на окремих планах. Таких планів в роботі декілька: перший – будяки, другий – постать Христа, третій – пагорб позаду справа від Спасителя, четвертий – дерева на пагорбі, п’ятий – стовбур дерева зліва, шос-тий–сьомий панорама міста. Отже, подібне застосування плановості розширює середо-вище, додає відчуття глибини простору. У роботі помітні характерні для живо-писної манери Івана Труша стилістичні відмінності, а саме застосування розділь-ного мазка прийомами вібризму, відповід-на стилізація форми при її модулюванні, 

коли метод розтяжки кольору обмежуєть-ся і поступається «ліпкою» плям по формі. що різняться за тональністю, насиченістю, яскравістю та теплотою. До цих ознак слід додати один з основних композиційних засобів – лінію, що абрисовує предмети та плями. Вона носить сецесійний характер, досить динамічна, гнучка. Помітний в ро-боті метод прописки свідчить про відпо-відну майстерність та фаховість автора який швидкими, динамічними мазками без тривалої модуляції завершує роботу, що характерно для творчої манери Труша у 30-х роках минулого сторіччя. Для кольоросприйняття Труша харак-терно уникання відкритих локальних плям, яскравих відтінків. Його палітра стримана і одночасно надзвичайна багата за кольо-ровими сполуками, нюансами. В кожному кольорі який він вживає художник знахо-дить безліч відтінків, що різняться по то-нальності, температурі, що можна побачи-ти у картині «Христос що молиться». За-гальний колорит вирішується у зеленку-вато-сіро-коричневій кольоровій гамі в нижній ділянці «земля» і блакитно-синьо-фіолетовій гамі в ділянці «небо». У цілому колорит картини має аналогію з пейзаж-ними роботами митця. 
Висновки та перспективи досліджен-

ня. Наведені приклади картин Івана Труша вперше доводять звернення художника до сакральної тематики. Мистецтвознавчий аналіз віднайдених в ході сучасного дослі-дження образів Ісуса Христа, їх провенанс говорять про творчу послідовність, мисте-цьке зацікавлення художника, про його ав-торські ексклюзивні підходи у композицій-ному вирішенні біблійних сюжетів.  Наступними кроками у розкритті зга-даної теми, її більш широкому висвітлен-ню мали би бути пошукові роботи та ви-явлення нових невідомих творів митця, а також розгляд його пейзажного жанру з позицій сакрального символізму.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Basanez T. Ivan Trusz ein europaischer Ma-ler aus der Ukraine. Duren. 1997. 183 s.  2. Голубець М. Іван Труш. Література і 
мистецтво. 1941. № 4. С. 48–50. 
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3. Гудзович М. Іван Труш. Образотворче 
мистецтво. 1940. № 5. С. 10–12.  4. Мисюга Б. Пейзажне малярство україн-ських художників Галичини – випускників Кра-ківської академії мистецтв (20-30-ті рр. ХХ ст.). 
Діалог культур:Україна у світовому контексті: 
Мистецтво і освіта: Зб. наук. праць / Упоряд. і відп. ред. С. О. Черепанова. Львів: Українські тех-нології, 2001. Вип. 6. С. 90–100. 5. Мочульський М. Іван Труш. Артистичний 
вісник. 1905. Зош. 5. С. 63. 6. Островський Г. І. Труш. Нарис про життя та творчість. Київ: Мистецтво, 1955. 35 с. 14 іл. 7. Нановський Я. Іван Труш. Київ: Мистецт-во, 1967. 88 с.: іл.  8. Ямаш Ю. Труш малює Каменяра: Образ Іва-на Франка у творчості Івана Труша. Львів: Ліга-Прес, 2008. 156 с.: іл. (Сер. «Труш малює»). 9. Ямаш Ю. В. Живопис Івана Труша: твор-чий метод тематичних: дис. канд. Мистецтво-знавства. Львівська національна академія мис-тецтв; (наук. кер. Шмагало Ростислав Тарасо-вич. Львів: [б. в.], 2013. 195 с. 10. Степовик Д. Чутливе слово художника. 
Всесвіт. 1989. № 4. С. 102. 11. URL:https://uk.m.wikipedia.org/wiki 12. URL:https://ru.m.wikipedia.org/wiki 13. Труш І. З малярської робітні. Як повстає образ. Будучність.1899. Чис. ІV. С. 9-10. 
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Янішевська Н. С. Геометричний орна-

мент у пошуках «українського стилю» 
(1910-1930 рр.). Проаналізовано значення геометричного орнаменту в процесі пошуку унікального стилю у контексті актуалізації та самовизначення української нації. Соціальні, політичні, націотворчі зміни в суспільстві суп-роводжувалися зміною естетичних поглядів та формально-стилістичних прийомів. Прос-тежено розв’язання проблеми, що постала пе-ред митцями, щодо формування самобутнього та сучасного українського мистецтва з влас-ною системою образності, формотворенням та характерним колоритом. У контексті пошу-ку національного стилю в мистецтві 1910-1930 рр. розглянуто творчість М. Бойчука, О. Екстер, В. Єрмилова, В. Кричевського, Г. Нар-бута та інших. Підсумовано, що елементи «ук-раїнського стилю», який не вдалося остаточно сформувати, присутні в творах авангарду та модерну. Показано, що під різними термінами, та все ж з єдиними рисами, мистецтво 1910–1930 рр. заклало основи образно-пластичної мови українського мистецтва для наступних поколінь. 

Ключові слова: геометричний орнамент, «український стиль», авангард, модерн, ар деко. ______________________________ © Наталія Янішевська, 2019 
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Янишевская Н. Геометрический орна-
мент в поиске «украинского стиля» (1910–
1930 гг.). Проанализировано значение гео-метрического орнамента в поиске уникаль-ного стиля в контексте актуализации и само-определения украинской нации. Социальные, политические, нациотворческие изменения в обществе сопровождались изменением эсте-тических взглядов и формально-стилистичес-ких приемов. Освещено решение проблемы, возникшей перед художниками, по формиро-ванию самобытного и современного украин-ского искусства с собственной системой об-разности, формообразования, и характерным колоритом. В контексте поиска национально-го стиля в искусстве 1910–1930 гг. рассмотре-но творчество М. Бойчука, А. Экстер, В. Ерми-лова, В. Кричевского, Г.Нарбута и других. По-дытожено, что элементы «украинского сти-ля», который не удалось окончательно сфор-мировать, имеют место в произведениях авангарда и модерна. Установлено, что под разными терминами, но с общими чертами, искусство 1910–1930 гг. заложило основы об-разно-пластического языка украинского ис-кусства для будущих поколений. 

Ключевые слова: геометрический орна-мент, «украинский стиль», авангард, модерн, ар деко. 
 
Yanishevska N. Geometrical ornament in 

the creation of «Ukrainian style» (1910–
1930). The formation of Ukrainian art in the early XXth century is closely connected with the political situation, the proclamation of the Ukrainian state and the development of its institutions. The significance of geometric orna-ment is analyzed in the context of development and self-determination of Ukrainian nation in the process of establishing its unique style. Social, political, national changes were accom-panied by changes in aesthetic, formal and sty-listic approaches.  The aesthetics of simple forms, free of meaning and detail, replace the aesthetics of eclecticism. Fine art rejects direct imitation of nature and borrows abstract forms from Ukrainian folk art. Artists searched and found different foun-dations for their own work in a folk ornament. The Avant-garde slogans of abandoning realistic forms and expressing objectivity in paintings were best objectified in the abstract ornament. The desire to transform the world and the search for universal visual language were programmatic and common to modern and Avant-garde art. 

The ornament was at the origins of the Art Deco language. The ornament itself united all kinds of arts and dominated in the architectural decoration and the interior design and household objects. Folk art and ornament, which united pri-meval syncretism, collectivism and were close to everyday life at the same time, became a model of synthetism for V. Krichevsky, M. Boychuk, and G. Narbut. All these artists had in common analytical attitude to the plastic form and conceptualism in the approach to creative work. ARMU (Association of Revolutionary Art of Ukraine, 1925–1932), one of the most influential art organizations, promoted an interest in folk art and desire to create a new Ukrainian style. Its members criticized realism in art and advocated the introduction of art into everyday life and the equality of decorative and fine arts. ANUM (Association of Ukrainian Folk (Narod-nogo) Art), that supported the synthesis of con-temporary European art and local traditions, cer-tainly influenced the development of Art Deco in Ukraine. The fascination of simple lines, clear contours, symmetry becomes more and more no-ticeable in architecture and art of M. Andrienko, M. Boychuk, M. Butovych, S. Gordynsky, P. Kov-zhun, O. Kulchytska, A. Petrytsky. Research shows that the artists of that time we-re concerned with the creation of a unique and mo-dern Ukrainian art with its own system of imagery, shaping, and coloring. Artworks of M. Boychuk, O. Ekster, V. Yermilov, V. Krychevsky, G. Narbut, and others are analyzed in the context of creation of national style in the art of 1910–1930. The difficult political situation in the country caused a big emigration of the intelectuals, including artists. The remaining artists could work creatively in only two areas – pedagogy and scenography. Ukrainian artists have brought to the scenography an extraordinary decorative, color, bright plastic imagery. And this is how deep national content has manifested itself. Therefore, elements of the «Ukrainian style», which could not be finally formed due to political circumstances, are present in the artworks of Avant-garde and Modern. Geometric ornamentta-tion is present in all kinds of national art style deve-lopment. Despite the differences in terminology and yet with the similarities in characteristic features, the art of 1910-1930 laid the foundation of the gra-phic and plastic artistic language for the future generations. 
Key words: geometrical ornament, «Ukrainian style», avant-garde, modern, art deco. 
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Постановка проблеми. Становлення українського мистецтва на початку ХХ ст. тісно пов’язане з політичною ситуацією, зокрема, з відновленням Української дер-жави, розвитком її інституцій, ідентифіка-цією та самоідентифікацією української культури. У прагненні до територіальної цілісності та культурної єдності митці різ-них стильових напрямків намагалися у свій спосіб сформувати (особливості) влас-не українського (національного) стилю, йдучи в ногу з актуальними тенденціями західноєвропейського мистецтва. Оскіль-ки «національний стиль» не був остаточ-но сформований у 1910–1930 рр. через по-літичні обставини, варто оцінити основні досягнення у процесі пошуку такого сти-лю, виокремити його естетичні та фор-мальні характеристики, аби надати їм професійної оцінки сьогодні, коли термін «український стиль» баналізовано та вкот-ре зведено до «шароварщини». 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Українське мистецтво 1910-1930 рр. у багатоманітні напрямів приваблює дослідників. Вагомий внесок у досліджен-ня авангарду Горбачова Д., Мудрак М., Ко-валенка Г., Лагутенко О., Голубця О. Деко-ративне мистецтво початку ХХ ст. висвіт-лено у монографіях та статтях дослідниць Кари-Васильєвої Т., Юр М., Карпенко О., які зосереджують увагу здебільшого на роз-витку вишивки у контексті авангарду та модерну. На присутність в українському мистецтві окремо стилю ар деко вказують зовсім нечасто. Зокрема, назвемо розвідки Банцекової А. [1] та Школьної О. [16]. Пи-тання розвитку національного стилю роз-глядаються у вказаних авторів, а також у публікації Удріс І. [14]. 
Мета статті: проаналізувати роль гео-метричного орнаменту в формуванні «на-ціонального стилю» у мистецтві 1910–1930 рр., коли на мистецькій мапі України самобутньо розвинулися авангардні (кубо-футуризм, супрематизм, конструктивізм) та модерні (сецесія, ар деко, бойчукізм) напрями. 
Виклад основного матеріалу. Початок ХХ століття – це час революційних змін у 

всіх сферах культури, глобальних ринко-вих та соціальних перетворень, самови-значення націй та становлення європей-ських держав. Українська культура знахо-дилася в контексті цих змін, зокрема, спос-терігається зростання інтересу до історії та фольклору. Серед причин виокремимо на-ступні: соціальні (швидкі темпи урбанізації та індустріалізації, міграція, поява мистець-кої освіти), націотворчі (проголошення не-залежності, українізація), генеалогічні (ін-терес до історичного минулого народу, культурна ідентифікація, розвиток архео-логії та етнографії), естетичні (зміна етало-нів краси, пошук нових форм, простоти ви-раження), формотворчо-стилістичні (поши-рення кубізму, відмова від натуралістичних форм, відкриття виражальних здатностей орнаменту, простоти і ритміки форм, бар-вистості народного мистецтва). На зміну естетиці еклектизму прихо-дить естетика простих форм, необтяже-них смислом та деталями, а образотворче мистецтво відходить від прямого насліду-вання природи і запозичує абстрактні форми з народного мистецтва. Художники різних напрямів шукали й знаходили в народному орнаменті різні орієнтири для власної творчості. Одні – тематичні та сюжетні зв’язки (М. Бойчук, О. Кульчиць-ка, О. Саєнко), інші – стилістичні основи або більш загальні творчі принципи й фор-мальні прийоми (О. Богомазов, В. Єрмилов, К. Малевич, В. Меллер, А. Петрицький). Митці зверталися до народної абстракції, втіленої в орнаменті, що чи не найкраще втілювала лозунги авангарду про відмову від реалістичних форм та вияву предмет-ності в картинах.  Представники творчої інтелігенції О. Сла-стіон, О. Пчілка, С. Васильківський, В. Кри-чевський, Г. Павлуцький, М. Коцюбинський, І. Франко, О. Кульчицька намагалися спри-яти розвитку фольклору, пробудити інте-рес широких кіл громадськості до народ-ної образотворчості. Тенденція відро-дження народних промислів, їх осучаснен-ня, створення національного стилю пере-творюється на широкий суспільний рух [7:222]. Митці активно долучилися до 
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співпраці з народними майстрами, брали участь в експедиціях та розробляли орна-менти для кустарних промислів. Ось як пи-ше про цю співпрацю дослідниця україн-ської вишивки Т. Кара-Васильєва: «Чутли-вість до магістральних стильових напрямів у поєднанні зі свідомим намаганням вписа-ти себе у загальноєвропейський контекст призвели до включення у сучасність народ-ного мистецтва, інтеграції його у світовому контексті. Увага авангардистів до народної селянської творчості була програмною і сприяла інтенсивнішому оновленню плас-тичної мови, демократичній спрямованості, формувала специфічну мову супрематизму, його «лексику» [9:15].  Дослідники біографії Казимира Мале-вича підтверджують думку, що сміливий крок засновника супрематизму в безпред-метне мистецтво не був випадковим мис-тецьким відкриттям, а відбувся на основі студіювання народного мистецтва. Зокре-ма, на цьому факті наголошує О. Карпенко, Б. Бутник-Сіверський, М. Юр, О. Найден, Д. Горбачов. Неодноразово стилістика на-родного орнаменту простежується у жи-вописних роботах, проектах розпису, теат-ральному оформленні. Художники вико-ристовували супрематичні форми як ор-намент на сукні, сумках, подушках тощо. Динаміка безпредметної композиції та ко-лористична радість поєднують ці роботи і з традиційним звучанням декоративно-прикладного мистецтва, і з образотвор-чим мистецтвом. М. Юр, порівнюючи се-лянські розписи та безпредметний живо-пис, доходить висновку, що «художники, які працювали над пошуком нової плас-тичної лексики безпредметного живопису 1910–1920-х, здійснювали трансформацію конструкцій, елементів та мотивів орна-менту народних декоративних розписів у безпредметних композиціях, що згодом мало неабиякий вплив на розвиток нової формотворчої системи та її колористично-го строю, а відтак вплинуло на мистецтво українського та, згодом, європейського авангарду» [17:394]. Олександра Екстер, активна учасниця експедицій і збирачка зразків народної 

орнаментики, всіляко виявляла прихиль-ність до народного мистецтва: «…і визна-чення колористичних пристрастей, і кон-структивні особливості живопису та сце-нографії, і пластика зображальних моти-вів, не говорячи уже про безчисленно різ-ного рівня безпосередніх звертань до цьо-го мистецтва», – як зазначає Георгій Кова-ленко [10:199]. Творчість художниці у різ-них сферах мистецтва розвивалася в єди-ному річищі: проекти для вишивок невід-дільні від її живописних композицій, теат-ральні декорації та проекти костюмів поза своїм прикладним призначенням мають усі характеристики цілісного твору. У ок-ремих безпредметних композиціях О. Екс-тер народна орнаментика проявлялася че-рез принцип побудови живописного тво-ру, де сам орнамент або його елементи пе-ретворюються на частини композиції. У проєкті обкладинки друкованого видання «Гермес» [рис. 1] назву закомпоновано з геометричними формами, що нагадують тканий рушник та хліб на ньому. В абст-рактний спосіб прочитується мотив дос-татку. Проте чорне тло і контраст гострих трикутників «рушника» створює вражен-ня «зламаної» ідилії, її перекрито черво-ним прямокутником. Соціальна проблема-тика загострена візуальним кодом. О. Екс-тер вважала, що модерністський спосіб «висловлювання», узагальнення природ-них форм є близьким до української мате-ріальної культури. Звернення до умовних, схематичних форм для відображення кос-мічної експресії безпосередньо пов’язане з абстрактними мотивами, що зустрічають-ся в місцевому шитві та в народних звича-ях [13: 31–32].  У 1917–1918 рр. митці займають актив-ну громадську позицію: очолюють інсти-туції, міністерства і відділи, оформлюють державні папери, формують державну символіку, пропагують ідею українського відродження або підтримують лівих. Бо-ротьба УНР з більшовиками супроводжу-валася загибеллю людей, зубожінням, про-мисловою кризою та транспортним кол-апсом, а у 1918 році влада переходить від УНР до Гетьманату, до Директорії та біль-
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шовиків. У таких умовах відбувається фор-мування Української академії мистецтв, виникають численні мистецькі об’єднан-ня, проведено знакові для авангарду ви-ставки. У цьому ж році О. Екстер відкрива-ла Майстерню. Г. Коваленко описує її прагнення виховати в сучасних художни-ків «найбезпосередніший підхід до націо-нального стилю», зберегти, підтримати у їхньому живопису «український харак-тер», допомогти відчути й впевнитися у тому, якою безмежною інспіруючою си-лою наділено народну творчість. Дослід-ник наводить фрагмент виступу О. Екстер, де художниця закликає прийняти новий підхід до народного мистецтва, не боятися вийти за межі умовної форми, «остерігаю-чись втратити «стиль», … Колористичну інтенсивність, властиву молодим наро-дам, особливо слов’янам, було підмінено патиною часу, що здавалося правильним і подобалось, оскільки нагадувало старови-ну. Але такий підхід абсолютно не може бути роботою за народним стилем, адже тут в основу не було покладено пошук ко-ріння і законів кольорової і лінійної ком-позиції» [11].  Слідуючи програмі розвитку українсь-кого мистецтва уряду Павла Скороподсь-кого, О. Екстер організувала «Перший все-український з’їзд діячів української куль-тури». Серед доповідачів був О. Богомазов, що виголосив доповідь «Основні завдання розвитку мистецтва живопису на Україні», в якій наполягав на реформуванні худож-ньої освіти з акцентом на «дотримання в мистецтві національного кольориту». Він наголошував, що «вплив північний» на українське мистецтво є чужорідним, а пластичне багатство українського мисте-цтва сформоване національною самобут-ністю, багатством місцевої природи, на-родного та прикладного мистецтва, поезії та музики [2:154–156]. Процес зародження і формування аван-гардного мистецтва відбувається пара-лельно із пошуками національного стилю в лоні модерну. Програмними та спільни-ми для модерну та авангарду були бажан-ня перетворення світу, пошук універсаль-

ної візуальної мови. Орнамент лежав у підґрунті художньої мови модерну, адже саме орнаментальне начало об’єднувало всі види мистецтв, домінуючи і в архітек-турному декорі будинків, і в оформленні інтер’єрів, предметів побуту. Т. Кара-Ва-сильєва говорить, що: «Початок століття ознаменований яскравими проявами та-ланту митців на шляху формування націо-нального стилю, який у різних частинах України мав свої відмінності та свої дже-рела інспірації. Прогресивно налаштована частина творчої інтелігенції свідомо й цілеспрямовано працювала на «націо-нальну ідею»: у Західній Україні, формую-чи варіант сецесії, митці зверталися до мистецтва Гуцульщини, убачаючи в ньому основи національного мистецтва, нато-мість художники Центральної України, формуючи варіант модерну, звертаються до героїчної епохи Гетьманщини XVII–XVIII ст., інтерпретуючи орнаменти стилю бароко» [8:9]. Народне мистецтво та орнамент, що зберігали первісний синкретизм, колекти-візм, і водночас були близькими до що-денного побуту, стали взірцем синтетизму для В. Кричевського, М. Бойчука та Г. Нар-бута. Спільним для цих митців було аналі-тичне ставлення до форми, концептуаль-ність у підході до пластичних завдань. Лекції В. Кричевського в Академії мис-тецтв починалися з мистецтвознавчого огляду й аналізу українського мистецтва. Як колекціонер, художник і дослідник мистецтва він особливо цікавився орна-ментом, що був для нього вічним знаком культури. Спрощена до крайнього лако-нізму орнаментальна форма виявляє взає-модію різних традицій, проте є завжди ак-туальною через зміну ритму, структури, композиції. Саме тому В. Кричевський особливо любив давній геометричний ор-намент, який фактично складався з абст-рактних елементів [12:47]. Для багатьох митців початку ХХ ст. за-цікавлення орнаментом було лише ета-пом на їхньому творчому шляху, проте для В. Кричевського це була постійна робота, що передбачала збирання, замальовки, 
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опрацювання та створення орнаментів. Геній модерну проявив себе вже в роботі керівника майстерні вишивки в с. Оленів-ка (1913–1915 рр.), де сам створював зраз-ки сучасних вишивок на основі мотивів бароко. Інтерпретуючи рослинні мотиви, В. Кричевський часто їх геометризував та схематизував, створюючи абсолютно су-часний декор, близький за стилістикою до орнаментів стилю ар деко. Геометричні мотиви митець використовував у книжко-вій графіці, в оформленні цінних паперів та монограм, в архітектурних проектах [рис. 3, 4], у проектах тканин та шпалер. Титанічна робота В. Кричевського в галузі орнаментування та модернізації українсь-кого орнаменту заслуговує на високу оцінку нащадків, адже ми й досі послуго-вуємося його орнаментами.  Не менш вагомою була педагогічна ді-яльність В. Кричевського. У його майстер-ні вивчення орнаменту було програмним. Студентам поступово відкривалася логіка побудови, композиційні засади, ритм та символіка, вони проймалися глибокою по-вагою до народної творчості та брали її за основу в своїй подальшій роботі. Учитель застерігає учнів від механічного копіюван-ня орнаменту, змішування стилів, фальси-фікації народного мистецтва [3:68]. Важливу роль у формуванні національ-ного стилю відіграла творчість Михайла Бойчука та його учнів. М. Бойчук «підтри-мував популярний на початку ХХ ст. на-прям синтетизму, органічного поєднання усіх мистецтв і засобів виразу. При цьому він намагався опиратися на феномен тра-диційного народного мистецтва» [5:58]. М. Бойчук відкривав студентам художню значущість народного примітиву, що мав риси іконності, поєднував проторенесанс-ну систему художнього бачення з архаї-кою народного мистецтва, займав маргі-нальну позицію між професійним мисте-цтвом і фольклором.  Неабияким поціновувачем українського орнаменту – геометричного і рослинного – був Василь Єрмилов. Підтвердженням цьо-му є повсякчасне використання геометрич-них фігур та квіткових геометризованих 

мотивів у колажах, графіці та розписах. Че-рез стилізацію орнаментальних форм, запо-зичених з народної вишивки чи ткацтва, він підштовхував і своїх учнів до виконання абстрактних композицій. Творчі вправи на побудову форм, з основ композиції та ком-бінаторики вплинули на розвиток майбут-ніх професійних художників прикладного мистецтва та формування стильових пошу-ків в українському мистецтві.  У 1920-х діяли осередки та організації, що пропагували інтерес до народного мистецтва та програмно закликали до створення нового українського стилю. Од-нією з найбільш представницьких і впли-вових була АРМУ (Асоціація революційно-го мистецтва України, 1925–1932 рр.), ос-новне ядро якої сформували «бойчукісти», а також у різний час до асоціації входили В. Татлін, В. Єрмилов, В. Пальмов, О. Бого-мазов та ін. АРМУ засуджувала реалізм у мистецтві та відстоювала характерні для мистецтва початку ХХ ст. цінності й тенден-ції, зокрема, органічне введення мистецтва в побут та рівноправність декоративного мистецтва з образотворчим. Конструктивна, раціоналістична лінія се-цесії – ар деко – отримує все більше поши-рення на Галичині: у творах щораз помітні-ший потяг до простих ліній, чітких і ясних контурів, симетрії (і в архітектурі, і в худож-ній творчості). У живописі переважало пло-щинне трактування форм і простору, симет-рія в композиції. Ар деко поєднав елементи неовізантинізму, експресіонізму, футуриз-му, конструктивізму, примітивізму. Як і для авангарду, для ар деко властивий полісти-лізм. Виокремлюючи митців, творчість яких на певному етапі була забарвлена стилісти-кою ар деко, назвемо М. Андрієнка, М. Бой-чука, М. Бутовича, С. Гординського, П. Ков-жуна, О. Кульчицьку [рис. 5], А. Петрицько-го, О. Хвостенка-Хвостова. На становлення ар деко, безумовно, вплинула АНУМ (Асоці-ація народного українського мистецтва), що програмно поєднувала творчу практику сучасного європейського мистецтва з регіо-нальною українською традицією. Так, гуцу-льський орнамент справив значний вплив на розвиток української сецесії на західних 
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теренах. Мотиви вишивок органічно пере-ходили на різьбу та кераміку, елементи пи-санки інтерпретувалися на килимах.  Труднощі у типології стилів на початку ХХ ст. пов’язані частково з насильницьким припиненням їх розвитку, неможливістю розкрити увесь потенціал кожного з на-прямів, що у свій спосіб закладали основу формування національного стилю. Аналі-зуючи українське мистецтво 1910–1930 рр., найчастіше вказується на присутність у ньому стилістики ар деко, проте про утвер-дження самого стилю не йдеться [1; 15]. До-слідники ар деко вказують на близькість стилю з конструктивізмом, а часто і самі митці відносили себе до конструктивістів. Спільність між двома явищами є дискусій-ною. Можливо, відголоски яскравого та самобутнього ар деко в українському мис-тецтві ще знайдуть своїх дослідників. Зацікавлення народними традиціями, що було характерним для процесу україні-зації, сполучилося з конструктивізмом (1919(22)–1934), що набув статусу естетич-ної ідеології. Та через зміну ідеологічних програм, розвиток мистецтва в напрямку абстракції, геометричних форм та орна-ментальних інтерпретацій народної тема-тики зупиняється на десятки років. Напружена ситуація в державі стала та-кож причиною великої еміграції інтеліген-ції. Ті митці, які не змогли емігрувати, мог-ли працювати творчо лише у двох напрямах – педагогічна діяльність і театральна сцено-графія. Українські художники принесли у сценографію надзвичайну декоративність, кольоровість, яскраву пластичну образність. І саме в цьому проявився глибокий націо-нальний зміст, вважає В. Чечик [15:156–157]. А дослідниця О. Відяпіна вказує: «Ор-наментальність є тим живим нервом, який приходить у сценографію [4:184]. Б. Косарєв та А. Петрицький геніально синтезували у власній театральній творчості естетику авангарду та елементи традиції. Попри складну політичну ситуацію, мистецтво Заходу і Сходу України однако-во прагнули розвивати вітчизняне мисте-цтво в контексті актуальних західноєвро-пейських тенденцій. У спогадах і рецензі-

ях Святослав Гординський не раз наголо-шував на єдності українського мистецтва першої третини ХХ ст.: «Митці кордону не визнавали», – писав художник [6:161]. Ва-гому роль відіграла міграція: Петро Хо-лодний, Павло Ковжун, які походили з Наддніпрянщини, помітно вплинули на мистецтво Галичини, так само вагомий внесок М. Бойчука (вихідця з Тернопіль-щини) у мистецтво Києва та Харкова. У 1920-х відбувався обмін виданнями і тво-рами, зокрема, між польським Львовом і радянськими Києвом та Харковом. На Га-личині цікавилися розвитком бойчукізму, рухом футуристів і конструктивістів, на-томість митці по той бік кордону прагну-ли виставлятися у Львові та в Європі, яка була відкрита для колег із Західної Украї-ни, через яких навіть діставали художні фарби [6:156–157]. Прикладом єднання українських мит-ців є спільна робота над проектуванням грошей, поштових марок, цінних паперів, векселів Експедиції заготовки державних паперів УНР. Результат її діяльності – понад 300 зразків для оформлення, авторами яких були більше двадцяти митців, серед яких О. Богомазов, В. Кричевський, Г. Нарбут, М. Бойчук, С. Налепинська, М. Касперович, І. Мозалевський та ін. Геометризований орнамент використано Василем Кричевсь-ким у проекті гривні та гербу УНР. Проєк-ти, декоровані в новому українському сти-лі, отримали високу оцінку в світі (щонай-більше доробок Г. Нарбута). Новаторськи-ми були визнані ці роботи навіть 1931 ро-ку, після років «заслання», коли їх вперше показано на виставці АНУМ у Львові. С. Гординський характеризував, зокрема, роботи О. Богомазова, який у проектах ви-користав «модерний стиль того часу, під-силений декоративними народними мо-тивами» [6:136]. 
Висновки і перспективи. 1910–1930-ті – це час самовизначення української нації у світовому контексті, що позначений по-шуком національного стилю. Проаналізо-вано значення геометричного орнаменту в процесі пошуку та формування україн-ського національного стилю, регіональні 
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відмінності та джерела інспірацій. Геомет-ричний орнамент яскраво проявився в авангарді та в модерні. Г. Нарбут і В. Кри-чевський геометризували рослинні моти-ви та буквально модернізують їх. Бойчу-кісти зверталися до візантійського стилю, формуючи естетику нового українського стилю. Буквально у всіх напрямах розвит-ку національного стилю у різній мірі при-сутній геометричний орнамент.  Геометричний орнамент отримав широ-кий спектр застосування і в авангарді, і в модерні. Для обох стилів є близькими ча-сові рамки: авангард визначають в діапа-зоні 1908–1932 рр., а ар деко – 1907–1939 (1903–1941) рр. Спільними для обох на-прямів є композиційні засоби гармонізації форм (симетрія, асиметрія, ритм, метр то-що) та формальні характеристики: геомет-ризація форм, чіткий контур, абстрактність, двовимірність, конструктивність, декорати-вність, близька кольорова гама. Відмінність проявляється на смисловому рівні, ідеї, яку практично втілює це мистецтво. Фактори розвитку, теоретична та ідейна основа авангарду та модерну, дозволяють чітко розмежувати ці стилі навіть при візуальній близькості. Полістилізм, характерний для авангарду та модерну, також є визначаль-ним у їх демаркації: для модерну програм-ним є пошук нового національного (україн-ського, державотворчого) стилю на основі синтезу елементів українського та європей-ського, класичного та екзотичного, профе-сійного та фольклорного, а авангард прагне сформувати утопічний світовий (універ-сальний) стиль на основі геометрії (як не-вербальної мови, що виключає мімезис), а посилання на геометричний орнамент є прямим або опосередкованим. Можна при-пустити, що в українському мистецтві полі-стилізм як спільна риса також об’єднав авангард і модерн, адже, творячи в єдиному культурному просторі, часто працюючи, на-вчаючись разом, митці у різні періоди твор-чості експериментували з формами та сти-лями, шукаючи не тільки український стиль, а і власну мову художнього виразу (П. Ков-жун, А. Петрицький, В. Меллер, С. Гор-динський та ін.). 
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Рис. 1. ОлександраЕкстер. Проект 
друкованоговидання «Гермес». 1918. Папір, 

гуаш, аплікація. 46,5 × 37,5 
 
 

 
 

Рис. 2. Василь Єрмилов. Ескіз оформлення 
цигаркової коробки. 1922. Папір на картоні, 

гуаш. 9 × 8,5 

 
 
 

 
 

Рис. 3, 4. Василь Кричевський. Проект Великого 
герба УНР та Державний кредитовий білет 
УНР. Лицева сторона. 1918. Папір, туш 

 

 
 

Рис. 5. Олена Кульчицька. Богородиця з 
ангелами. 1913. Вовна, ткацтво 
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Каменецька Ю. В. Міфологічні мотиви у 

творчості видатних сучасних художників 
українського екслібриса. В українському мистецтві, зокрема в книжковій графіці, тема фольклорних історій про міфічних богів чи створінь – дуже поширена. Це зумовлено не-обмеженою уявою у творенні образу, коли ху-дожник за бажанням може додати щось нове та неповторне у фантастичний образ. До тема-тики міфологічного можна додати і релігійні сюжети. Часто митець надихається саме сак-ральними елементами з оповідань. Містицизм у мистецтві – це закореніла традиція, завдяки якій історична спадщина переказаних багато разів історій втілюється в зображеннях. Такі втілення міфологічних елементів та персо-нажів набувають особливих рис, коли той чи інший стиль має загальний вплив на епоху. В сучасному українському мистецтві актуально звертатись до традицій давнини, шанувати фольклор. З часом, люди перестають боятися своїх страхів і прагнуть побачити різноманітні їх втілення, подивитись їм в очі, набути їхніх рис чи спробувати, хоча б уявно, їхні сили та можливості.  

Ключові слова: український екслібрис, міфологія, фольклор, книжковий знак. ______________________________ © Юлія Каменецька, 2019 

Каменецкая Ю. В. Мифологические мо-
тивы в творчестве выдающихся современ-
ных художников украинского экслибриса. Мифы и легенды давно пользуются популяр-ностью в литературе и искусстве. Художники воплощают фантастические образы в своих работах, популяризируя этот жанр, раскрывая весь спектр своего воображения. В украинском искусстве, в частности в книжной графике, тема мифических богов или созданий – очень распространена. Также, к тематике мифологического можно добавить и религиозные сюжеты. Часто, художник вдох-новляется именно сакральными элементами. Мистицизм в искусстве – это давняя тради-ция, благодаря которой историческое насле-дие вековых фольклорных историй воплоща-ется в изображениях. Образы мифологичес-ких элементов и персонажей приобретают особые черты, когда тот или иной стиль име-ет общее влияние на эпоху. В современном украинском искусстве актуально обращаться к традициям, уважать народный фольклор.  

Ключевые слова: украинский экслибрис, мифология, фольклор, книжный знак.  
Kamenetska Yu. V. Mythological motives in 

works of famous contemporary artists of Uk-
rainian ex libris. Myths and legends have long been popular in literature and art. Artists embody fantastic images in their works, popularizing this genre, revealing the entire spectrum of their ima-gination. In Ukrainian art, in particular in book grap-hics, the theme of folk stories about mythical gods or creatures is very widespread. This is due to the unlimited imagination in creating the ima-ge, when the artist can add something new and unique to a fantastic image, if desired. To the themes of the mythological can be added and reli-gious subjects. In contemporary Ukrainian art it is important to turn to the traditions of antiquity, to honor folk folklore.  

Methods. Due to the historical method, a num-ber of reasons for the relevance of mythological traditions in art were discovered. Thanks to the analytical method of research, the difference between the styles in modern Ukrainian graphics was revealed, due to the influence of different schools.  
Conclusions. In the XXI century, the tenden-cies of Ukrainian graphic art are aimed at the pre-sent and its connection with the traditions of the past. That is why the theme of fanciful images borrowed from myths, legends and national 
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folklore is so popular. Fantastic images add to the artist creative inspiration and the ability to create something incredible, though taken from the ori-ginal source, but with the addition of elements of the author's vision. Undeniably, the author's style of miniature graphic artists, produced during the years of work, is vivid and shows the level of Uk-rainian art for the world. 
Key words: Ukrainian ex libris, mythology, folklore, book mark. 
 
Постановка потреби. Наукові публіка-ції різної тематики часто торкаються теми міфологічного та вигаданого, адже сакра-лізація та перенесення нереального у ре-альне – це форма світосприйняття.  «Кожна епоха розглядала міфи по-своє-му, і це знайшло відображення в мисте-цтві, поезії, музиці, живопису. Вся історія світового мистецтва побудована на міфо-логічних сюжетах героїчного чи сакраль-ного змісту», – так про цей напрямок впливу пише член культурної асоціації «Акрополь» І. В. Лисенко-Ткачук [2].  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Така тематика породила багато тео-рій про те, як міф впливає на подальше формування фольклору та мистецьких ідей. У статті кандидата філологічних на-ук І. Костюк бачимо розкриття цієї теми через призму сакрального: «Міфи – це тає-мничий вічний світ, створений людиною для того, щоби пояснити природу, космос і саму себе, щоби зрозуміти ту силу, яка всім керує і на ласку якої можна поклас-тися, щоб торкнутись таємних механізмів, які приводять у рух усе суще, зрештою, щоби забезпечити собі безсмертя за ме-жею життя» [1: 367–377]. Окрім того, що міф впливає на культур-ні сегменти суспільства, він так само впливає і на саме суспільство, ба більше – на людські відносини та формування мо-делі поведінки. Про цей важливий аспект у своїй статті «Звернення до тематики мі-фу у світовій культурі на рубежі XIX – XX століть» пише В. А. Усачов [12: 114–120].  Про загальне значення екслібриса та ви-користання в ньому фантастичної фольк-лорної тематики повідомлє у своєму ґрун-товному дослідженні «Історія українського 

екслібриса» мистецтвознавець П. В. Несте-ренко [10: 145]. У результаті аналізу вини-кнення «протоекслібрисів» ще у XV ст., ав-тор робить висновок, що символічні різьб-лені зображення (міфічних тварин чи сцен з побуту із зображенням наприродних по-дій) на кам’яних дощечках – це теж від-силка до цікавості тогочасної людини пе-ред нереальним, потойбічним. Вагоме значення для розвитку сучасно-го українського екслібриса також має ав-тономне «Видавництво Сергія Бродовича» (Київ). Власним коштом колекціонер ви-дав 28 каталогів з роботами найвидатні-ших художників книжкового знаку з Укра-їни, Росії та Білорусії. З них – 10 каталогів присвячено українським авторам. Худож-ники, чиї роботи представлено у збірках, працюють переважно у техніці глибокого друку, яка є найбільш шанованою.  
Мета: дослідження вказаного жанрового напрямку в мистецтві сучасного українсь-кого екслібриса; виділення національних особливостей у формуванні образів з міфів та легенд; аналіз робіт видатних художни-ків-графіків та виявлення авторського сти-лю через розкриття у цій тематиці.  
Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Багато художників сучасного ук-раїнського екслібриса часто звертаються до жанру міфів. Серед них можна виділити – одеського майстра кольорового офорту Д. Беккера, львівянина Р. Романишина та киянина В. Фенчака. Вони є найбільшими прихильниками відображення міфологічно-го сюжету в книжковій мініатюрі. Проте, окрім цих художників, варто також згада-ти – С. Храпова, Г. Верещагіна, К. Антюхіна, С. Іванова та К. Калиновича. Усі перелічені майстри працюють у техніці офорту, дехто у кольорі. Вони займаються цим видом графіки багато років. Зокрема, Василь Фенчак. Художник займається книжковим знаком вже більш ніж 25 років. Його робо-ти, як і роботи інших вищезгаданих мит-ців, можна побачити у багатьох приватних колекціях України та Європи [3: 2].  Особливість робіт автора в тому, що, окрім майстерного володіння технікою офорту, він дуже детально вимальовує сю-
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жет, продумує композицію. Міфологія – улюблений жанр митця, можна сказати що це його візитівка. Також, особливістю його робіт є відвертий еротизм. В жіночих обра-зах фігурує один і той самий типаж, за яким можна впізнати авторські вподобання. Стиль графіки В. Фенчака не прагне до фотографіч-ного реалізму, в ньому присутні стилізовані елементи модерну та дрібна деталізація ху-дожників доби Північного Відродження. Ко-льорова гама робіт – чорно-біла, іноді це приглушені відтінки холодних зеленуватих відтінків (рис. 1). Спектр тем в сюжетах його екслібрисів торкається легенд та міфів з різ-них куточків світу – середньовічні легенди про лицарів круглого столу, Троянська вій-на, ацтекські ритуальні пісні, міфи Древньої Греції та східні мотиви. Автор любить звер-татись до різних культурних традицій, проте в його роботах акцент ставиться на деталі-зацію та авторський стиль.  А от в роботах відомого українського гра-фіка Романа Романишина етнічні елементи дуже виразні та є ключовим моментом в зображенні. Складається враження, що обра-зи в його роботах народжувались під вра-женням з давніх знахідок Трипільської куль-тури. Екслібриси виглядають стилізовано, мають особливий колорит, який навіює враження від античних знахідок. Автор ви-користовує охристі, червоні та слабкі зеле-нуваті відтінки [7: 8–9]. В деяких роботах художник відмовляється від зображення людей, і обирає шлях символізму. Він вибу-довує врівноважену композицію і насичує її елементами, які нагадують настінні розпи-си з древніх печер та різноманітні символи з різних періодів історії, які кожен хоч раз зустрічав на античній кераміці та різьбле-них статуетках. В його роботі «Мінотавр» (Ex Libris Henry F. Klein) бачимо стилізоване зображення шкури бика, на якій розміщено багато різних символів та елементів (рис. 2). Навколо голови бика та на фоні теж роз-міщено певні символи у вигляді: ока, різних видів зброї та частини механізмів. У свій особливий підхід до міфологічного, худож-ник намагається показати всім відому ле-генду про Мінотавра з лабіринту, крізь при-зму свого бачення. Присутній в мініатюрі 

настрій є особливим, а приглушений коло-рит, який робить екслібрис неначе старо-винним відбитком, додає особливого вра-ження. Стилістика його робіт особлива, ро-бить його книжкові знаки унікальними. Не менш значущим для історії розвитку сучасного українського екслібриса є гра-фіка видатного, заслуженого майстра книжкового знаку – Давида Беккера [4: 6]. Його кольорові роботи в техніці сухої гол-ки та меццо-тінто стали відомими на всю Європу вже давно. Одеський художник по-чав займатись творчістю ще в 50-ті роки. Протягом життя, автор був нагороджений 25 нагородами у різноманітних конкурсах та бієнале. Він і досі працює в жанрі книж-кової мініатюри.  Екслібриси Д. Беккера можна легко впі-знати за авторським колоритом та антич-ними образами персонажів. Майстерно во-лодіючи графічними техніками, художник зображає людей пластичними, тендітни-ми та дещо схожими на грецькі статуї. В кожному екслібрисі – неповторна компо-зиція, особливий міфічний сюжет та яск-равий настрій. Навіть в його роботі «Сало-мея з головою Іоанна Хрестителя» (Ex Lib-ris Yasuo Shingu) з моторошним сюжетом, прочитується піднесений настрій героїні (рис. 3). Художник з особливою любов’ю відноситься до зображення жінок. В кожній роботі він звертає увагу не лише на фігуру, одяг та аксесуари, але і на вираз обличчя. Автору вдається через детально проробле-ний погляд оживити сюжет, донести до гля-дача думки та емоції персонажа. Д. Беккер звертається до різних міфів та легенд. Він своєрідно зображає сцени із скандинавської міфології, релігійні сюже-ти, трагічні моменти із останніх днів Пом-пеї і взагалі часто звертається до місти-цизму. Цінність його творчого спадку по-лягає в тому, що більшість його робіт є взірцем для молодого покоління художни-ків, які обрали жанр мініатюрної графіки. І не лише в Україні але і за кордоном.  Багато українських митців екслібриса створюють неповторні за стилем і техніка-ми роботи, які формують сучасний пласт в історії розвитку національної графіки.  
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Серед них один з найвідоміших у світі, український графік – Костянтин Калино-вич [6: 2]. Майстер мініатюри, який вірту-озно вимальовує найдрібніші деталі, ство-рюючи реалістичну гравюру. Цього автора теж не обійшла тематика міфологічного та загадкового. Художник взагалі прагне кожну свою роботу насичити сакральним змістом, завдяки використанню дрібних символів чи образів, які, якщо не вказують прямо, то натякають на прихований зміст.  К. Калинович у своїй творчості більше схиляється до середньовічних мотивів та вигадливих сюжетів з історії ранньої Єв-ропи. Таким чином, в його роботі «Колесо життя» (ExL Lodewijk Deurinck) бачимо відсилку до язичницького символу колеса фортуни, образ якого є одним із 22 арка-нів таро (рис. 4). В екслібрисі також є на-тяк на тему біблійського сюжету про Ада-ма і Єву. Композиція роботи дуже цікаво розділена на ліву і праву частини, де в лі-вій усі головні елементи зображення впи-сані в напівколо, яке є циферблатом, а права частина – це птах, який прагне ви-рватись з рук жінки. Автор зображає сим-воли свободи та безкінечності, смерті та швидкоплинності життя. Автор, так само як і інші художники, в своїх графічних мініатюрах звертається до зображення еротичних мотивів. Проте, ого-лена натура в його екслібрисах виглядає вельми консервативно, хоч і з нотою сюр-реалізму. Його графічні роботи, як склад-ний механізм, насичений безліччю важли-вих деталей, що надає їм особливого шарму. Дуже оригінально свої екслібриси з еле-ментами фантастики та міфічного створює Костянтин Антюхін [5: 8]. Образи його пер-сонажів перенасичені метаморфозами. Ок-рім дуже виразної авторської стилістики, К. Антюхін ще й чудовий гравер. Він працює в техніці офорту, комбінуючи її з технікою су-хої голки та меццо-тинто, що дозволяє ви-травлювати найтонші елементи зображен-ня, як це аналогічно робить і вже згадува-ний К. Калинович. Художник екслібриса Антюхін має особ-ливий погляд на пластику персонажів, їхні риси обличчя та деталі в образах. Іноді, 

образи конкретизовані, цілісні, а іноді, це лише частини тіла, як от в роботі «Верш-ники Апокаліпсиса» (ExL. Luigi Bergomi) (рис. 5). У цьому екслібрисі, чий сюжет за-позичено з Біблії – Нового Завіту, бачимо детально промальовані голови (у вигляді черепів) та шоломи, натяк на те що під вершниками декілька коней та частини зброї (щити та мечі). Елементи хаотично розкидані по площині зображення, їх до-волі важко послідовно скласти до єдиної цілої форми. Художник дуже любить вико-ристовувати форму морської мушлі задля додаткового декору твору. Його екслібри-си нагадують колажі Сергія Параджанова, адже ритміка, різноманітність форм та матеріальностей така ж багата. Уява ху-дожника вражає, адже кожен персонаж ви-глядає унікально та іноді навіть дещо гро-тескно. Не зважаючи на це, екслібриси Ан-тюхіна хочеться довго роздивлятись, зна-ходячи все нові і нові деталі та символи. Його роботи носять особливий настрій, в них закладено глибоку психологію автора, його враження та фантазії. Багато художників екслібриса, які все життя експериментують з графічними техніками не обмежують себе у деталіза-ції, що надає особливої глибини мініатюр-ним творам.  Книжкові знаки таких художників як Сергій Іванов та Сергій Храпов теж вельми перенасичені деталями та образами, про-те це робить їхні твори впізнаваними [8; 9]. Обидва митці часто звертаються до жанру міфів та легенд, якими надихаю-ться задля відображення авторського по-черку у вже знайомих образах з фолькло-ру. У роботі автора С. Іванова де зображе-но Сфінкса та сатирів («ExL Wouter Van Gy-sel») бачимо в центрі – романтичний сю-жет та демонічні образи сатирів, прихова-ні у нижній частині зображення елементи та персонажі, які розповідають вже зовсім інші історії. В іншій роботі Іванова під на-звою «Апокаліпсис» («Ex Libris Remo Pal-mariani») теж безліч подій та персонажів. Автор створює гнітючу атмосферу безви-ході, використовуючи образ смерті, що іде на коні, лука та стріл, які розлітаються в 
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різні боки, коней, що скажено скачуть, і людей, які потрапляють їм під копита. Зображення виглядає дуже контрастно, виконане в чорно-білій гамі.  Містичні елементи, які людина зустрічає у повсякденному житті, художники відобра-жають у своїх творах. Людина взагалі схильна до потягу до невідомого та чогось такого що відрізняється від реальності. А отже, міфологізми в творах українських графіків – не випадковість. Культурна спад-щина українців диктує канони зображення тих чи інших фольклорних сюжетів вже ба-гато віків. Ці мистецькі традиції, які в основному передавалися нам у вигляді ма-люнків на творах декоративного народного мистецтва, формують основу для ідей в уяві сучасних митців [11: 3]. Деякі образи, які бачимо в екслібрисах сучасних майстрів виглядають – іноді занад-то відвертими, десь навіть жахаючими, про-те все це – історія сучасної графіки, яка сво-їм емоційним посилом вказує і на соціальне враження від сучасного мистецтва XXI ст. [13: 24–27] Художник дозволяє собі відоб-ражати лише те, що живе у його підсвідо-мості. Фантазія митця базується на життє-вому досвіді та освідченності його в різних сферах науки та культурних напрямках.  
Висновки та перспективи досліджен-

ня. У XXI ст. тенденції українського графіч-ного мистецтва спрямовані на сучасність та його зв’язок з традиціями минулого. Саме тому, тема образів, запозичених з міфів, ле-генд та національного фольклору є такою популярною. Фантастичні образи додають художнику творчої наснаги і можливість створити щось неймовірне, хоч і взяте з першоджерела, але із додаванням елемен-тів авторського бачення. Беззаперечно, авторський стиль митців мініатюрної графіки, вироблений за роки праці – є яскравим та показує рівень укра-їнського мистецтва для світу. Результати даного дослідження можна використовувати в навчальному процесі студентів мистецьких навчальних закла-дів з ціллю примноження знань про сучас-не українське графічне мистецтво.  
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«ТІЛЕСНІСТЬ» ТА «ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ» –  
ПОЛЮСИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ  
В ОБРАЗОТВОРЧОМУ ТА ДИЗАЙНІ     
Дядюх-Богатько Н. Й. «Тілесність» та 

«об’єктивізація» – полюси постмодернізму 
в образотворчому та дизайні. Мистецтво постмодернізму є дуже широковекторним. Метою нашого дослідження є простежити зображення «тілесності» в кращих зразках су-часного українського образотворчого мисте-цтва та порівняти їх з тенденціями в дизайні, зокрема в рекламній продукції де часто пред-метом огляду є оголене тіло. Порівняти хто і для чого зображує оголене жіноче та чоловіче тіло в живописі і в рекламі. Для дослідження тілесності в образотворчому мистецтві ми зу-пинились на творах Андрія Роїка, Антона Ко-вача та Надії Пометько. А щоб показати і як феміністична ідеологія та психологія марке-тингу відображається та втілюється в дизайні рекламного продукту, ми аналізуємо фотосе-сією компанії бренду Suitsupply лінії для жі-нок та порівнюємо їх з рекламними роликами десерту «Бонжур» та Білоруським брендом «Марк Формелле».  

Ключові слова: оголене тіло, оголена мо-дель, твір мистецтва, образотворчий, реклама. ______________________________ © Наталія Дядюх-Богатько, 2019 

 
Дядюх-Богатько Н. Й. «Телесность» и 

«объективизация» – полюса постмодерниз-
ма в изобразительном и дизайне. Искусство постмодернизма многовекторное. Целью на-шего исследования является проследить изо-бражение «телесности» в лучших образцах современного украинского изобразительного искусства и сравнить их с тенденциями в ди-зайне, в частности в рекламной продукции, где часто предметом обзора является обнаже-на тело. Сравнить, кто и для чего изображают обнаженное женское и мужское тело в живо-писи и в рекламе. Для исследования телеснос-ти в изобразительном искусстве мы останови-лись на произведениях Андрея Роика, Антона Ковача и Надежды Пометько. А чтобы пока-зать и как феминистская идеология и психо-логия маркетинга отражается и воплощается в дизайне рекламного продукта, мы анализи-руем одну из фотосессий компании бренда Suitsupply и сравниваем их с рекламными ро-ликами десерта «Бонжур» и Белорусским брендом женского белья «Марк Формелло». 

Ключевые слова: обнаженное тело, обна-женная модель, произведение искусства, изо-бразительный, реклама.  
Dyadyukh-Bogatko N. «Body» and «object-

tification» – the poles of postmodernism in 
the painting and design. The art of postmoder-nism is very wide-screen. The purpose of our re-search is to trace the image of «corporeality» in the best examples of contemporary Ukrainian fine art and compare it with the trends in design, in particular in advertising products where the naked body is often the subject of review. Compa-re who and for what depicts the naked women's and men's body in painting and in advertising. To study corporeality in fine arts, we focused on the works of Andrew Royik, Anton Kovach and Na-diya Pometko. And in order to show how the fe-minist ideology and psychology of marketing is reflected and embodied in the design of the ad-vertising product, we analyze one of the photo 
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shoots of the Suitsupply brand company and compare them with the commercials for the des-sert «Bonjour» and the Belarusian lingerie brand «Mark Formello». The research is based on the interdisciplinary principles of art studies, cultu-rological, marketing and psychological analysis. In the newest philosophical trend of postmo-dernism, in particular in the works of French authors, the phenomenon of freedom has become the categorical basis of the postmodern thesaurus and ideological «postmodern» paradigm. The be-ginnings of the ideas of postmodernism can be traced in many intellectual and cultural trends of the twentieth century. It is about the relativity of any form of cognition, theoretical and practical pluralism, cultural and value relativity, intertex-tuality, the convention of empirical facts. In fact, our article deals with the theme of corporeality, which remains relevant as an artistic problem, as one of the ways to comprehend the present and to discover its contradictions and imperfections. In the postmodern vision of nudity, both in fine arts and in the design of advertising messa-ges, there is the «objectification» of the human body. But in the fine art of independent Ukraine after the Soviet era, the continuity of the tradition of the naked body is transformed depending on the preferences, beliefs and perceptions of the ar-tist's aesthetics. In painting it is from corporeali-ty, as the usual form or means of expressing a po-sition to a play of desires, which is represented a nude body. Polar is the image of a woman in domestic ad-vertising. It is a person who can`t control himself, which is created due to male nude body. The ide-ology and psychology of marketing is reflected and embodied in the design of an advertising pro-duct. A stereotypical desire to please the custo-mer, increase his sales, and low demands of so-ciety do not allow to offer advertising agencies more bold decisions. In the future, in our opinion, the idea of a strong and faithful woman, which is a Ukrainian woman who can easily cope with any challenges, even someone else's nakedness, during the time of military clashes is to be used to designate a free and independent Ukrainian nation in design. 
Key words: nude body, naked model, work of art, visual, advertising.  
Постановка проблеми. До оголеності тіла протягом історичних часів і різних народів було різне ставлення. Проте як сьогодні трактують обнаженість художни-ки, дизайнери, фотографи. Як постмодер-

на культура відображується у тілесності. Адже через призму мистецтва ми можемо аналізувати стан сучасного суспільства та прогнозувати ті чи інші проблеми.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Історіографія постмодернізму над-звичайно багата та різноманітна, як саме явище постмодернізму. В інтелектуальних колах другої половини ХХ ст., в першу чер-гу, філософів, лінгвістів, літературознав-ців, культурологів не міг бути постмодер-нізм поза увагою. Найяскравішими праця-ми, з якими ми познайомилися є представ-ники французької філософської течії пост-модернізму Ж.–Е. Ліотар [11;12], Ж. Бодріяр [6], Ж. Лакан, Ж. Дерріда [9], Ж. Дельоз [8], Ю. Крістева та ін. Особливості феномену свободи і французький постмодернізм до-сліджує українська авторка О. Лосик [13]. Вона стверджує, що у новітній філософсь-кій течії постмодернізму, зокрема, у до-робках французьких авторів, феномен сво-боди став категоріальною основою пост-модерністського тезаурусу та світогляд-ної «постмодерної» парадигми. У межах спеціалізованих розвідок про контекстуальні особливості постмодерну заслуговують на увагу напрацювання у су-спільно-гуманітарних галузях, таких, як семіотика (Р. Барт, Дж. Ділі, У. Еко), соціо-логія (А. Еттціоні, Е. Гідденс), літературо-знавство (Л. Фідлер, Дж. Барт, з українсь-ких слід згадати Т. Гундорову [7]), філосо-фія історії (Ф. Фукуяма), постколоніальні студії (Е. Саїд), теорія візуальних і плас-тичних мистецтв (А. Далліва, Д. Преціозі, Р. Краус та ін.), масові комунікації та кі-бертехнології (Д. Белл, С. Леш). Цей фено-мен також розглядають у контексті роз-витку архітектури (Р. Вентурі, Г. Голяйн, Л. Стародубцева – в українській історіо-графії) [21:10–11]. Початки ідей постмодернізму можна простежити у багатьох інтелектуальних і культурних течіях ХХ ст. Йдеться про від-носність будь-якої форми пізнання, теоре-тичний і практичний плюралізм, культур-ну та ціннісну відносність, інтертекстуаль-ність, умовність емпіричних фактів. Влас-не, у нашій статті порушені тема тілеснос-
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ті і оголеності, що залишається актуаль-ною як художня проблема, як один зі спо-собів осмислювати сучасність та виявляти його суперечності і недосконалості.  У контексті досліджень обраної темати-ки важливо також виділити працю італій-ського філософа Джорджіо Агамбена, що була перевидана у Росії у 2014 році під на-звою «Нагота». У цій праці він піднімає проблеми сучасності, ідентичності без особистості, тіло слави, та основної її те-зою є, що «нагота в нашій культурі невід-дільна від богословської символіки» [1]. Мистецтво постмодернізму є дуже широ-ковекторним. Метою нашого дослідження є простежити зображення «тілесності» в кращих зразках сучасного українського образотворчого мистецтва (на творах Анд-рія Роїка, Антона Ковача та Надії Пометь-ко) та порівняти їх з тенденціями в дизай-ні, зокрема, в рекламній продукції, де час-то предметом огляду є обнажене тіло. По-рівняти, хто і для чого зображує оголене жіноче та чоловіче тіло в живописі і у рек-ламі. А щоб показати і як феміністична ідеологія та психологія маркетингу відоб-ражається та втілюється в дизайні рек-ламного продукту, ми аналізуємо реклам-ну фотосесією компанії голландського бренду Suitsupply, який з жовтня 2017, ок-рім чоловічих костюмів вирішив запусти-ти лінію ділового костюму для жінок та порівнюємо їх з рекламними роликами де-серту «Бонжур» компанії АТ «ВО „Конті”» та Білоруським брендом білизни «Марк Формелле». Дослідження базується на між-дисциплінарних принципах мистецтвознав-чого, культурологічного, маркетингового та психологічного аналізу. 
Виклад основного матеріалу. У часи античності досконале людське тіло возве-личувалось, ним захоплювались. На олім-пійських іграх всі спортсмени-чоловіки змагались оголеними, через те жінки на змагання не допускались. У Візантії наго-та осоромлювалась, прирівнювалась до розпусти або ж безумства. Теж можемо віднести і до романського та готичного періоду. Проте Ренесанс нас повертає до ідеалізації тілесності. Коли тілесні форми 

ототожнювали з красою божественного задуму, з вершиною божих творінь на сьо-мий день створення світу. В Європі з середини 1960 рр. провідно-го значення набув феномен свободи, ос-новною суттю його виявлення в мистець-кому середовищі стала ідея відмови від елітарності, відсутність пафосу, утвер-дження вторинності як естетичної пози-ції. Цей поворот в історії мистецтва прий-нято називати постмодернізмом, на відмі-ну від модерністичних течій поч. ХХ ст. (авангард, футуризм, кубізм, сюрреалізм, абстрактний експресіонізм). Постмодер-нізм у мистецтві всі течії фіксує, тиражує, над багатьма речами кепкує. У радянській культурі до оголеності бу-ло двояке ставлення, з одного боку «сексу в радянському союзі не було», як сказала на прямому ефірі одна з учасниць теле-мосту Москва-Вашингтон, з іншого – гро-мадські бані були звичайним елементом суспільного життя. В академічних мисте-цьких навчальних закладах завдання зоб-раження оголеної натури завжди було обов’язковим елементом навчальних про-грам. Проте зауважимо, що студенти мали підписувати документ про нерозголошен-ня таємниці про особу моделі. Художники продовжували у своїх творах надихатись оголеністю жіночого тіла та втілювати це у своїх творах. Проте перевагу отримала обнаженість у скульптурі, а не в живописі, принаймні на офіційних республіканських та союзних виставках.  У листопаді минулого року в галереї ЛНАМ відбулася публічна лекція Ореста Голубця «Магія третього виміру: скульп-турна пластика постмодернізму», де він розповідав про сучасні тенденції скульп-турної пластики, її особливості у міжна-родному та українському контексті. Суть «постмодерної гри» – це питання особливостей репрезентації. Початок ХХІ століття характерний зміною уявлень про те, що ми бачимо і знаємо. Якщо у ХХ ст. важливість достовірності відтворення бе-ре на себе фотографія, то в наш час фото-графії як і друкованому слову є велика не-довіра, викликана можливостями графіч-
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них редакторів, цифрового колажу та дру-ком тексту без цензури на достовірність. Це не наче все з голови на ноги. У цьому контексті добре перегукуються роботи молодого львівського художника Андрія Роїка, головною ознакою яких є ті-ло, закомпоноване у форматі догори дри-ком, що пропонує нове бачення тілесності. На його думку, нав’язливий силует – це принцип інтерпретування тіла, образу іс-тоти в жіночій плоті. Апелюючи антропо-логічними аспектами, тобто вивченням ті-ла, можна аналізувати певні канони, які дещо поверхнево подані, оскільки ця ху-дожня мова нівелює анатомічні норми і чіткі орієнтири людини. Колір відіграє роль не живописну, а швидше емоційну, психологічну. Варто зауважити, оголені тіла в роботах Роїка – це не ода жіночності, скоріше нав-паки – об’єктивізація плоті. Масштабні ро-боти вражають композицією компануван-ня у форматі, добрим академічним рисун-ком, знанням анатомії, активними кольо-ровим контуром чи плямою, проте і зне-особленням особи моделі (див. іл.). Його полотна – це як ставлення юного студента до перезрілої моделі: цікаво малювати, ри-сувати, але нізащо не дізнатись хто вона. Дві останні роботи з пленеру у Стамбулі (травень 2019 р.) – це «Blue homunculus» та «Pink homunculus». Гомункулус, від латин-ського «людина», – це штучна істота, яку можуть виростити алхіміки, що може вміс-тити людський дух. Блакитна робота – чо-ловіча постать, рожева – жіноча, проте не стать в цих творах є домінуючим, а колір, пляма, абсурдність композиції (див. іл.). Абсолютно в іншому ключі працює з оголеним тілом ужгородський митець, Ан-тон Ковач. Відомий, як живописець в ос-танніх виставках 2019 р. у Львові (лютий, галерея «Про-арт») та Києві (травень, га-лерея «Триптих-арт»), він виступив і як майстер лінійно-графічного рисунку. На чорних аркушах гра швидкої невимушеної лінії вражає точністю і чіткістю рисунку, за цим відчуваються роки вправляння і непересічні знання академічного рисунку. Проте в цих аркушах вражає й зміст: це 

гра в любов, не наче танець тіл. Навмисно забілені краї форматів допомагають ком-панувати простір. У кожних вигинах лінії плеча, стегна, грудей, ліктя глядач може відчути собі бажане, згадуване, омріяне. Ця серія для автора не є глибоким особис-тісним переживанням, а грою, легкою прогулянкою і інтимний світ, який часто залишається за ширмою від суспільного і громадського. Гра великих об’ємів тіла, волосся з дрібною пластикою пальців, рис обличчя створюють неповторність жіно-чих і чоловічих образів, що зачіпають за тонкі струни особисто кожного.  Ще один, абсолютно інший, погляд сучас-ного художника на оголеність у творчості харківської художниці Надії Пометько. Її твори – це монументальні образотворчі по-лотна, з феміністичним бачення жіночності. На основі аналізу праць художниць Фейт Рінголд, Люсі Ліппард, Сані Івекович та ва-гомого теоретичного доробку Лінди Нохлін, Гризельди Поллок, Росіко Паркер і Джона Бергера – Надія Пометько виростає зі своєю тематикою у світовому контексті. Її обурює, що з 1970-х «мистецтво, створене чоловіка-ми, відмежовувались в інший клас, від ство-реного жінками. Мистецтво того часу по-требувало змін адже в ньому не було місця для жінок». І мета, яку вона ставить у своїх полотнах, щоб вони відображали основні проблеми ролі жінок у сучасному мистецтві та відкидали вплив гендерних стереотипів на образ жіночності. Однією з її робіт є «Її планида» – три монументальні твори (1,80 х 0,90 м кож-ний), на який у збільшених і трансформо-ваних пропорціях зображені жіночі тіла. За задумом авторки – це «символ жіночо-го погляду на свій образ, таким яким може бачити лише жінка». Жіночі постаті в ком-позиції зображені в розслабленій, лежачій позі, що має передавати їх природність. Вони приймають себе такими, якими вони є. Для вирішення нестандартного образу жіночої сексуальності художниця вирішує вигини тіла, так щоб вони сприймалися як композиційні елементи. Якщо образотворче мистецтво сьогоден-ня пропонує нам авторський мистецький 
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погляд на оголеність, то зовсім інакшим він є у рекламній продукції, що є сукупним ві-дображенням запитів суспільства.  У жовтні 2017 р. відбулась зміна кон-цепції голландського бренду Suitsupply чоловічих костюмів на переорієнтацію й жіночого ділового одягу. У зв’язку з цим вони запустили рекламну фотосесію. Для підкреслення, що це тепер лінія костюмів не для мужчин, в соціальні мережі було за-пущено кампанію з хештегом #nodressing-men. На серії знімків жінка-модель у діло-вому одязі з впевненістю та владним спо-коєм позує на тлі оголених чоловіків. Це є швидше реквізитом їхнього побуту: «Вона сильна, незалежна і пишається собою», – додає СЕО Suitsupply Фокке де Йонг [1]. Зухвалість рекламної компанії руйнує сте-реотипи оголеності жінки, як рекламного об’єкту, що допомагає продажу продукції. Розкішні чоловічі моделі виступають на рекламних фотографіях в якості реквізи-ту. Таким чином, керівництво Suistudio ви-рішило зламати стереотипи і підкреслити об'єктивізацію чоловічого тіла, як успішну маркетингову стратегію для реклами жі-ночої лінії.  Який відгомін даної теми є в українсь-кому рекламному середовищі. Звичайно певним стриманішим відповідником мож-на вважати рекламні ролики «Бонжур де-серт» компанії АТ ВО «Конті», що крути-лись пару років тому і ще зараз можна знайти в інтернет мережі [2]. Проте різни-ця українського і готландського продукту – разюча. Якщо в наших західних сусідів – жінка це впевнена у собі владна, успішна і самодостатня особа. І легким натяком на її успішність є саме беззахисність та оголе-ність мужчини. То в українських аналогах чоловіча оголеність, на думку замовника маркетингових конструкцій, – це нестрим-ний та неконтрольований потяг до рек-ламного об’єкту – у нашому випадку шо-коладних виробів.  Водночас цікавою є тема національнос-ті та раси, що можна прослідкувати також на прикладі цих двох компаній. Якщо гол-ландці для однієї колекції одягу водночас використовують і чорношкіру і білу жін-

ку-модель, наголошуючи на тому, що для їхньої компанії в еталоні сильної і впевне-ної жінки не має расової та національної різниці. То для українського контексту ця рекламна компанія не передбачала вті-лення різноманітного національного тла.  Хоча варто виокремити старання бути толерантними і в цьому питанні. Як при-клад розглянемо ролик «Бонжур чай для жіночого задоволення» [3]. Та все ж він є менш впізнаваним і менш успішним роли-ком, бо намагались одночасно дотриматись багатьох принципів: і сподобатись жінкам і бути толерантнішим до різних національ-ностей. Варто наголосити, що український контекст сучасного дизайну реклами, де чо-ловіки виступають моделями є швидше маркетинговим трюком, що властиве всьо-му пост-радянському простору. Підтвер-дження цього є білоруський дизайн рек-ламної компанії Mark Formelle [4], де проде-монстровано «міф» про те, що жіночу білиз-ну в ночі шиють прекрасні чоловіки, тесту-ють її на міцність та таке інше.  Як стверджує професор Микола Яков-лєв, проєктований образ, вибудуваний за принципом візуальної подібності, не тіль-ки заміщує реальний об’єкт, а фактично є знаком і сприймається як графічний об-раз, що синтезує у собі точки, лінії, плями в упорядковане угруповання. Образно-пластична виразність перебуває в прямій залежності від кількості та співвідношен-ня елементів зображальної мови, що ви-ступають своєрідними операційними оди-ницями процесу формоутворення. Отже, графічний образ предмета, явища, проце-су чи їхні окремі властивості називають моделлю. У широкому розумінні модель – це штучно створений образ, що замінює об’єкт реального світу, представляючи фі-зичний об’єкт, знаково-символьний чи словесний образ [5:73]. Що ж очевидно, що при об’єктивізації чоловічого тіла в дизайні рекламних ком-паній українська жінка залишається часто не сильною і вільною, яка діяти в залеж-ності від бажань та потреб. А такою, на думку вітчизняних маркетологів, котрою легко маніпулювати за допомогою оголе-
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ного чоловічого торсу. Пам’ятаймо, що роз-різняють три рівні, на яких робиться асоціа-тивний простір бренду: відносини, куль-тура й міфологія [5]. І у всіх трьох випадках ми виглядаємо не найкращим чином. 
Висновки та перспективи досліджен-

ня. У постмодерному баченні оголеності, як в образотворчому мистецтві, так і в дизайні рекламних повідомлень є «об’єктивізація» людського тіла. Та в образотворчому мисте-цтві незалежної України, після радянської доби, тяглість традиції обнаженого тіла трансформується в залежності від вподо-бань, переконань і уявлень про естетику ху-дожника. Від оголеності, як буденності фор-ми чи засобу вираження позиції, думки до оголеності як гри бажань. Полярним є образ жінки у вітчизняній рекламі, що створюється навіть завдяки чоловічої оголеності. Це людина, яка себе не може контролювати. Ідеологія та пси-хологія маркетингу відображається та вті-люється в дизайні рекламного продукту. Стереотипне бажання догодити замовни-ку, збільшити його продажі та низькі за-пити суспільства не дозволяють запропо-нувати рекламним агентствам більш смі-ливі рішення. У перспективі, на нашу думку, для пере-дачі вільної та незалежної української на-ції в дизайні варто більше застосовувати ідею сильної та вірної жінки, якими і є ук-раїнки, які зможуть з легкістю впоратись із любими викликами, навіть чужою ого-леністю, в час коли відбуваються військо-ві зіткнення на кордонах нашої держави.                 
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Соболевський О. І. Техніка торцевої гра-

вюри на дереві. Автор, узагальнюючи інфор-мацію про одну з основних технік гравюри – торцевої гравюри на дереві, надає можливість поглиблення знань для подальшого творчого пошуку. У цій техніці дуже важливо серйозне і уважне ставлення до підготовки дошки з по-перечним розпилюванням дерева, при якому волокна перпендикулярні до поверхні розрізу, а так само ретельне виконання всіх етапів ви-готовлення друкованого кліше. В основу стат-ті покладено принцип висвітлення основних питань техніки торцевої гравюри на дереві з паралельним викладом її історії та розвитку. Короткий, максимально стислий і чіткий ви-клад основного змісту статті сприяє орієнта-ції в інформації, що містяться в тексті, її спря-мованості, цінності і призначення. Отримані знання допоможуть молодому художнику-граверу повніше розкривати свій художній потенціал при вирішенні різноманітних твор-чих завдань. 
Ключові слова: графіка, естамп, гравюра на дереві, високий друк, кліше, відбиток. ______________________________ © Олексій Соболевський, 2019  

Соболевский А. И. Техника торцевой гра-
вюры на дереве. Автор, обобщая главные сведения об одной из основных техник гравю-ры – торцевой гравюры на дереве, предостав-ляет возможность углубления знаний для дальнейшего творческого поиска. В этой тех-нике очень важно серьёзное и внимательное отношение к подготовке доски с поперечным распилом дерева, при котором волокна пер-пендикулярны к поверхности разреза, а так же тщательное соблютение всех этапов изго-товления печатного клише. В основу построе-ния статьи положен принцип освещения ос-новных вопросов техники торцевой гравюры на дереве с параллельным изложением её ис-тории и развития. Краткое, максимально сжа-тое и связное изложение основного содержа-ния статьи способствует ориентации в инфор-мации, заключённой в тексте, её направлен-ности, ценности и назначении. Полученные знания помогут молодому художнику-гравёру полнее раскрывать свой художественный по-тенциал при решении различных творческих задач. 

Ключевые слова: графика, эстамп, гравю-ра на дереве, высокая печать, клише, оттиск.   
Sobolevskyi O. Wood engraving technique. The author, summarizing the main information about one of the main engraving techniques – end wood engraving, provides an opportunity to deepen knowledge for further creative search. In this technique, a serious and careful attitude to the preparation of boards with a transverse cut of a tree, in which the fibers are perpendicular to the cut surface, as well as careful observance of all stages of the manufacture of a printed cliche, is very important. The slightest violation of the process can lead to irreparable negative consequences and prevent the achievement of the desired result. The article is based on the principle of covering the main issues of the technique of wood engraving with a parallel presentation of its history and development. A short, maximally concise and coherent statement of the main content of the article promotes orien-tation in the information contained in the text, its focus, value and purpose. The knowledge gained will help the young engraving artist to more fully reveal his artistic potential in solving various creative problems. 
Key words: graphics, prints, woodcut, letter-press, cliche, print.  
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Постановка проблеми. Гравюра на де-реві – одна з малотиражних естампної дру-кованих технік, яка являє собою відбиток на папері. Саме тому батьківщиною гра-вюри одночасно є батьківщина паперу – Китай. І навіть в словнику В. І. Даля ксило-графія (гравюра на дереві) називається «ки-тайським способом друкування». Слово «ксилографія» відбулося з двох слів: «кси-лон» – дерево і «графо» – пишу, малюю. 
Метою статті є вивчення спадщини ху-дожників минулого, які внесли значний вклад в розвиток естампної техніки гра-фічних творів на дереві. Без цього немож-ливий подальший розвиток творчості будь-якого художника. 
Виклад основного матеріалу. Кожен художник-гравер, що знаходив будь-які нові прийоми і методи, збагачує технічні можливості створення оригінальної (твор-чої) гравюри. Появі торцевої гравюри на дереві пере-дував спосіб обрізної гравюри – отримання відбитка на папері з дошки з поздовжнім зрізом, який був відомий в Китаї з II ст. н. е. Гравюра на дереві має довгу і дуже ці-каву історію виникнення і розвитку. Торцева гравюра на дереві як новий вид ксилографії з'явилася в другій поло-вині XVIII століття. Передбачається, що на початку XVIII століття ця техніка застосо-вувалася і в Голландії. Деяким кордоном між старим і новим друком з дерев’яних дошок в Західній Єв-ропі може служити видання, яке побачило світ в 1766 році – керівництво по ксило-графії, складене французьким різьбярем Папільоном. Папільон вважав, що гравюрі на дереві не вистачає гнучкості і еластич-ності, тобто пластики. Це важливе питан-ня допоміг вирішити технічний перево-рот, який був зроблений на рубежі XVIII-Х1Х століть англійським гравером Тома-сом Б’юїком (1753-1828) [1, стор. 12]. У реформі Б'юіка слід виділити два ос-новних моменти: по-перше, дерево іншого розпилу, і по-друге, інший інструмент гра-вірування. Ці нові прийоми Б'юіка зроби-ли техніку ксилографії легшою і більш різ-номанітною.  

При поперечному розпилі дерева во-локна перпендикулярні до поверхні роз-різу, звідси назва нової техніки «торцева гравюра на дереві». Застосування дерева твердих порід і од-норідність зрізу дозволило відмовитися від традиційного інструмента – ножа і пе-рейти до інструментів гравюри по металу – різцям і штихелями різної форми, в ре-зультаті чого з'явилася можливість прово-дити будь-які лінії в будь-яких напрямках. Томас Б’юїк (англійська гравер і орніто-лог) створив в новій техніці дерев'яної гравюри значні твори: ілюстрації до «За-гальної історії чотириногих» і двотомної «Історії птахів Британії». Не випадково торцева гравюра почала свій розвиток в Англії – технічно і економічно найбільш передовою країною того часу. У кінці XVIII століття в Англії був створений вдоскона-лений суцільнометалевий друкований прес і поява торцевої гравюри створило основу для небувалого розквіту книжко-вої ілюстрації у XIX ст. Тверда і однорідна поверхня торцевої дошки дозволяла отримувати найтонші лінії і передавати штрихуванням будь-якої частоти складні тональні і колірні відносини. Багатство і гнучкість нової тех-ніки, велика тиражність торцевої дошки і більш досконалі технології друку зробили переворот в поліграфії. У перші десятиліття XIX століття дере-в’яна торцева гравюра англійської школи поширила свій вплив спочатку на Фран-цію, а потім на всю Європу і Америку. Центром, куди стікалися гравери всіх європейських країн вдосконалюватися в мистецтві торцевої гравюри, став Париж. Французькі художники Доре, Говарні, Гранвиль створили чудові гравюри, що прикрашали кращі видання нового часу, шедеври світової ілюстрації. Поява торце-вої гравюри в Росії відноситься до 1825 року. Малюнки Агін до «Мертвих душ» Н.В. Гоголя, гравірування Бернарускім не поступаються кращим європейським зраз-кам того часу. У торцевій ксилографії різкіше, ніж в будь-якому іншому вигляді гравюри, ви-
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ступає відмінність двох її різновидів – ре-продукционої та оригінальної. Торець дає можливість імітувати будь-яку іншу техні-ку – штрих олівця, фактуру олійного жи-вопису. Навіть при найдрібнішої різьбі, що передає градації тону, штрих не втрачав відособленості, залишався самостійним графічним елементом. Дев'ятнадцяте століття стало епохою репродукційної ксилографії. Економіка і естетичні потреби епохи висунули на пер-ший план технічну, службову сторону кси-лографії. Необхідність в розмноженні ма-люнків все зростала, а інших, більш зруч-них і досконалих способів відтворення книжкових, а потім газетних і журнальних ілюстрацій, ще не було. За рідкісними винятками, гравер не був автором малюнка. Але він міг проявити свою індивідуальність в манері гравіюван-ня – в характері штриха, навіть в тракту-ванні форми. Це була ще не репродукційна гравюра в повному розумінні, а як би авторизований переклад малюнка в інший матеріал. Співавторство рисувальника і гра-вера підтверджувалося двома їхніми підпи-сами, які ставилися під гравюрою. Технічна гнучкість, можливість отриму-вати штрихи настільки дрібні, що вони пе-рестають сприйматися окремо, зробили торцеву гравюру виключно зручним засо-бом для репродукціювання найрізноманіт-ніших оригіналів. У репродукційній ксило-графії склалася традиційна система прийо-мів, які слід знати, щоб вміти застосовувати їх при вирішенні різних художніх завдань. Матеріалом для торцової гравюри слу-жить тверде дерево з однорідною мілко-слойною деревиною. Найзручнішим для гравіювання деревом є самшит. Завдяки твердості і однорідності деревини самшиту, найтонші штрихи виходять чистими і міц-ними у пресі. Самшит легко ріжеться інст-рументом, не кришиться і меньш, ніж інші породи дерева піддається дії атмосферних змін. З усіх сортів самшиту кращим вважає-ться кавказький, з жовтою деревиною. Для менш тонких і відповідальних робіт вжи-вають букові та грушеві торцеві дошки. Груша дає м’яку бархатисту лінію[3: 9]. 

Добре висушений стовбур самшиту (бу-ка, груші) розпилюють на кружки товщи-ною близько 30 мм. Для маленьких гра-вюр зі сторонами до 6-7 см можна робити дошки з цілого шматка, але в цілому шмат-ку серцевина м’якше, ніж з краю, тому цільні дошки частіше тріскаються. Як правило, торцеві дошки клеються з декількох маленьких шматочків. Склеюван-ня робить дошку міцнішою. Склеювання – найвідповідальніша частина підготовки до-шки. Після склеювання обробляють обидві поверхні дошки. Вони повинні бути строго паралельні. Потім задню поверхню прохо-дять цинубелем (рубчатим рубанком), щоб дошка не ковзала при гравіювання. Перед-ня, робоча поверхня повинна бути дзер-кально гладкою. У практиці торцевої ксилографії зазви-чай прийнято покривати дошку білим ґрунтом. Шар ґрунту повинен бути на-стільки тонким, щоб просвічувала слоїс-тість дерева, тоді ґрунт не впливатиме на глибину штриха. Сучасні художники-гра-вери, як правило, гравірують на дошках, що покриваються темним тоном. Малю-нок при цьому наноситься прямо на від-шліфовану поверхню дошки і обов’язково опрацьовується тушшю (пером або тон-ким пензлем). Потім вся дошка покриває-ться рівним темно-сірим тоном, крізь яки-й просвічує малюнок. Художник вже на дошці в процесі граві-рування може бачити відносини чорного і білого майже так, як вони вийдуть на від-битку. Це допомагає йому не просто пов-торювати нанесений на дошку малюнок, а будувати форму, як би виліплювати її з чорного за допомогою білого кольору. У торцевій гравюрі інструментами слу-жать штихеля різноманітної форми. Шти-хель – це вузький сталевий стрижень різ-ного перетину, довжиною 10-11 см, з ріжу-чим кінцем, заточеним під кутом 45°. Про-суваючи штихель вперед, його гострий кі-нець прорізає в дереві канавку, виймаючи стружку. Білий штрих ріжеться відразу, одним рухом штихеля. Характер штриха залежить від перетину і форми штихеля. У практиці торцевої ксилографії склалися 
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стійкі форми штихелів різного призначен-ня з певними назвами: – грабштихель – основний інструмент гравера. Він являє собою в перерізі ромб, рідше трикутник, зазвичай злегка зігну-тий вгору, з гострим і більш тупим кутом. Грабштихелем обрізають контур, моделю-ють форму, гравірують всі дрібні деталі. Штрих дуже різноманітний, легко згинає-ться і змінює напрямок. Це інструмент найбільш універсальний, гравюра може бути вирізана одним грабштихелем. – тонштіхель – проводять лінії лише од-накової товщини, відповідної ширині нижньої площадки. Тонштіхелем роблять штрихування потрібного тону паралель-ними, частіше прямими лініями. – болтштіхель – широкий тонштіхель, округлений внизу, служить для вибиран-ня білих місць, може служити одним із за-собів, що підсилюють фактурно-кольоро-ве розмаїття гравюри. – флахштіхель – широкий плоский інст-румент. Використовують щоб вибрати ве-ликий шматок білого фону. – лінзенштіхель – штихель з гострим, як ніж, нижнім краєм і округленими бока-ми. Служить для гравіювання тонких і глибоких білих вигнутих штрихів. – шпіцштіхель – штихель з плоскими бо-ками. Використовується для гравіювання тонких і глибоких білих прямих штрихів. У ксилографії застосовуються також різ-ці, які проводять відразу кілька паралель-них ліній. Це так звані репштіхелі. Цей інструмент може давати цікаві фактурні ефекти. Перед роботою штихель повинен бути добре відточений. Гостро відточений штихель йде вільно, без зусилля, плавно окреслюючи будь які лінії, даючи найтон-ші білі і чорні штрихи. Матеріал і техніка торцевої гравюри да-ють широкі, майже необмежені можливос-ті для вирішення будь-якої художнього завдання і для застосування найрізнома-нітніших манер гравірювання. На дошці можна отримати і чіткий штрих, чорний і білий, і пляму з найрізноманітнішою ко-лірної і фактурної характеристикою, і най-тонші переходи тону. 

Гравірування на торці технічно досить складне. У кожного художника система прийомів залежить від його методу зобра-ження і індивідуального підходу до мате-ріалу. Наприклад: графічно-плакатний ла-конізм Мазереля, сріблястий штрих ран-нього Фаворського, фактурна витонче-ність гравюр Штеренберга. Для торцевої гравюри на дереві дуже важлива вимога Фаворського: «зберегти цілісність черного, незважаючи на вийня-ті білі місця і штрихи» [2: 34]. Біле може навіть переважати кількісно, але чорне за-вжди має залишатися основою гравюри. Чорне має «тримати» біле, яке тільки при цьому може отримати пластичні і колірні якості. У «романтичної» гравюрі першої по-ловини XIX століття використовувався най-тонший чорний штрих, що виходить по краях на біле поле. Він ніби утримував на бі-лому аркуші зображення, насичене всере-дині чорним кольором. Наприклад, гравю-ри Е. Бернардський за малюнками А. Агін. З середини XIX століття в торцевій гра-вюрі все більшого значення набуває тон; він починає переважати над штрихом, над колірними відносинами чорного і білого. Гравюра стає «тоновою», що призвело до зміни техніки гравюри: художник пенз-лем, тушшю з білилами, наносить на дош-ку тоновий малюнок і вирізає гравюру в основному тонштіхелем. У Росії торцева гравюра починає з’явля-тися в 30-х роках XIX століття. Перші ілю-страції, гравіровані на торці безпосеред-ньо в Росії, були надруковані в 1833 р. в книзі В. Ф. Одоєвського «Строкаті казки». Вони були виконані французьким граве-ром Ф. Русселем за малюнками обрусілого французького художника Рісса. Своїх май-стрів торцевої гравюри в Росії ще не було. Першим великим майстром і діячем в галузі торцевої гравюри в Росії був відо-мий художник К.К. Клодт. У 1838 році він був відряджений Академією мистецтв для вивчення ксилографії в Париж, де працю-вав в майстерні А. Порро. Повернувшись до Петербурга в 1840 році, він став керів-ником створеного при Академії класу для навчання ксилографії. 
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Одним з основних граверів в Росії в кін-ці XIX ст. був Мате – автор численних тор-цевих гравюр на дереві, в т.ч. портретів ді-ячів російської історії та культури. Він так само відтворював картини і малюнки най-більших російських художників. Численні гравюри Мате, живописно-м'які і виразні, друкувалися в популярних журналах, хре-стоматіях та інших виданнях[1: 52]. На початку XIV ст. в Україні (переважно на Волині та Галичині) українські стародру-ки були оздоблені різноманітними гравю-рами. Їхні автори часто приховувалися за ініціалами та скороченими підписами. Повним іменем зазначали своє авторство львівський гравер 1630–40-х рр. Георгій (ієродиякон), Ілля (виконав 500 гравюр) та його учень Прокопій. До виданого дру-карнею Києво-Печерської лаври 1661 р. «Патерика Печерського» створений титул і фронтиспис, близько 50 високохудожніх сюжетних гравюр, численні заставки, кін-цівки. Дійшли відомості про українських ксилографів Федора-дереворитника (пра-цював у Києві між 1694–1724) та Самійла Адаманта (18 ст.). У 1-першій половині ХVІІ ст. ксилогра-фію застосовували для оформлення та ілюстрування друкованих книг. Гравюра стала популяризатором нових тем, сюже-тів, іконографії, часто взятих із західно-єв-ропейських джерел ХVІ-ХVІІ ст. Але майст-ри видозмінювали оригінал, прагнучи чіт-кості й простоти графічної мови. Водночас українська ксилографія пов’язана з іконо-писом, що часто коректувало її художню форму, орієнтуючись на національні тра-диції. Завдяки цьому багато ілюстрована українська книга стала значним явищем у художній культурі народу. Ксилографія була майже забута у ХVІІІ-ХІХ ст. (зберег-лися роботи київського ієродиякона Се-вастяна). Умови для розвитку української книжкової графіки у ХІХ ст. були надзви-чайно важкими, оскільки була заборона на друк літератури українською мовою.  У 1920-х рр. ксилографію було відро-джено. Мистецтву деревориту, прийомам майстрів ХVІ- ХVІІ ст. навчала від 1922 сту-дентів С. Налепинська-Бойчук у спеціалі-

зованій майстерні графіки Київського ху-дожнього інституту.  Впливом давньої гравюри позначені ранні роботи О. Сахновської («Через клад-ку», 1927). У техніці ксилографії працюва-ли С. Ґебус-Баранецька, М. Жук, О. Кульчи-цька, Я. Музика, Н. Хасевич та інші. У ХХ ст. ксилографія зберегла своє зна-чення майже виключно як техніка ство-рення художніх гравюр, екслібрисів. У 2-й пол. ХХ ст. у техніці ксилографії виконува-ли ілюстрації до книжок: В. Касіян – до по-вісті «Борислав сміється», І. Франка (1948), В. Перевальський – ілюстрації за мотива-ми поезій М. Рильського (1962), п’єси «На-зар Стодоля», Т. Шевченка (1963), поеми «Прометей» А. Малишка (1967), збірка «Скіфський степ» Л. Череватенка (1970 р.). І. Батечко створив цикл дереворитів, присвячених Софії Київській, Ярославу Мудрому, Києво-Печерській лаврі (1968–69), 14 шмуцтитулів до книги «Софія Київ-ська» (1971р.). К. Козловський створив се-рію гравюр для листівок із видами Києва та Канева. У 1960-і рр. у техніці ксилографії виконували екслібриси І. Батечко, Я. Гніз-довський, М. Грепиняк, К. Козловський, С. Ку-курудза, М. Малишко, В. Масик, В. Пере-вальський, В. Стеценко, М. Фрадкін та ін. 
Висновки. Отже, вивчення спадщини художників минулого, які внесли значний вклад в розвиток естампної техніки гра-фічних творів на дереві, надзвичайно ак-туальний, без якого неможливий подаль-ший розвиток творчості будь-якого ху-дожника.                 
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Мікеладзе Н. Г., Поліщук Т. В. Застосуван-

ня принципів колажу в станковій картині. У статті розглянуто принцип колажу як спосо-бу зображення навколишнього світу за допо-могою специфічної організації візуального ма-теріалу, який визначається як аналіз компози-ційної будови картини, та різноманітних ху-дожніх прийомів. Охарактеризовано сучасні тенденції в образотворчому мистецтві, в яких прослідковується чітке тяжіння до комбіну-вання різних технічних прийомів, об’єктів і форм в одному художньому творі, зокрема у станковій картині.  
Ключові слова: образотворче мистецтво, колаж, композиція, абстракціонізм, художній твір, сучасне мистецтво, станкова картина. ______________________________ © Наталя Мікеладзе, Тетяна Поліщук, 2019 
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Микеладзе Н. Г., Полищук Т. В. Примене-
ние принципов коллажа в станковой карти-
не. В данной статье мы рассматриваем принцип коллажа, как способ изображения окружающего мира с помощью специфической организации визуального материала, который определяется как анализ композиционного строения карти-ны, и различных художественных приемов. Оха-рактеризованы современные тенденции в изоб-разительном искусстве, в которых прослежива-ется четкое тяготение к комбинированию раз-личных технических приемов, объектов и форм в одном художественном произведении, таком как станковая картина. 

Ключевые слова: изобразительное искусс-тво, коллаж, композиция, абстракционизм, ху-дожественное произведение, современное ис-кусство.  
Mikeladze N. Polishchuk T. V. Application 

of collage principles in easel painting. In this article we consider the collage principle as a way of representing the world with the help of a specific organization of visual material, which is determined by analyzing the compositional structure of the painting, and various artistic techniques. In this article we are talking about modern trends in fine arts, which are followed by a clear tendency to combine various techniques, objects and forms in one artwork. The main problem of the collage is the su-bordination of all elements of the integrity of the composition. Collage as a method is used in the visual arts to search for new meanings. New meanings can be obtained through a combination of several existing ones, combining them in one work. Thus, with a combination of existing images, stylistic, technical and plot contradictions arise. The techniques that arise when combining various techniques make it possible to look at old topics from a different angle. New technical possibilities give rise to new topics and vice versa, modern topics need not new solutions. So, the artist’s task is to achieve stylistic unity and the plot integrity of the work in the collage technique. The principle of collage can be no worse in the technical parts of the robot, but in the stylistic. Also, as a method of collage, you can understand by understanding anachronism, but admitting it to one composition in a decile of an hour’s story.  Victory methods for editing in the educational mystery with an hour will nabuvati all the big 

popularity. New technical opportunities to create new perspectives for new materials. Synthesis of materials without fail will bring to vinaydennya new author’s manners, to the realization of real ideas. Mystery will become more interactive. 
Key words: fine arts, collage, composition, abstract art, artwork, contemporary art.  
Постановка проблеми. Одним із зав-дань вивчення дисципліни «Станкова ком-позиція» є навчити студента творчо мис-лити, ознайомити його з основами компо-зиції, стилізацією форм та пошуком поєд-нання різних об’єктів між собою в одній площині – станковій картині. Сучасне мис-тецтво не має меж, законів і правил, у ньо-му органічно поєднується непоєднуване, застосовуються різноманітні матеріали: від класичних олійних фарб до пластиков-их склянок. Усі сучасні тенденції побудови худож-ньої композиції мають початок у ХХ сто-літті. Особливо потужного розвитку станко-ва картина зазнає після відкриття технік колажування, які відкрили відомі мистці епохи модернізму – Жорж Брак та Пабло Пі-кассо. Переломним став момент, коли Брак у вересні 1912 року замість імітації фактури шпалер «під дерево» вирішив просто при-клеїти до картини шматок цих шпалер. Пі-кассо використовував все: газетні вирізки, частини музичних інструментів, ноти, ко-робки з під тютюну, тканини, метал [9]. Са-ме ці принципи колажу і застосовують сту-денти у виконанні завдань зі станкової ком-позиції, спираючись на творчий досвід відо-мих художників сучасності. 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Принципам колажування на сього-дні присвячено чимало досліджень, серед яких виділяємо наступні. Так, у праці «Ис-кусство и визуальное восприятие» Арн-хейм Р. досліджує добу бароко, та показує яким чином різнорідні фрагменти збира-ються у цілісний твір мистецтва з новими якостями на прикладі маседуан – «овоче-вих портретах». Крючкова В. А. в роботі «Антиискусство. Теория и практика аван-гардистских движений» наводить прикла-ди колажних робіт в таких мистецьких на-прямах, як: кубізм, дадаїзм, футуризм, 
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сюрреалізм. Автор показує, як потім у різ-них модифікаціях колажні принципи акту-алізуються у поп-арті, «мистецтві об'єк-та», джанкарті, у мистецтві хепенінгу. А Бохоров К. у своїй праці «Искусство и ви-зуальное восприятие» аналізує сприйнят-тя композиційної будови робіт, що були створені у змішаних художніх техніках. Принципи побудови станкової картини за техніками колажу досліджував Луї Ара-гон, який зазначав, що колаж – це вид мис-тецтва, який став поштовхом для розвит-ку кубізму та мистецтва модернізму зага-лом. Погоджуємося з думкою дослідника Колісниченко Г. В., який у своїй роботі «Від «Papier colle» до синтетичної скульп-тури: Еволюція художніх експериментів (на прикладі творчості П. Пікассо 1910-1915 років)», розглядає творчість видат-ного художника, що є одним із винахідни-ків колажу, Крючкова В. А., та стверджує, що авангардистські течії ХХ століття, де відбулися перші спроби свідомо не тільки винайти техніку колажу, імплементували ці принципи в підхід до побудови компо-зицій у станкових картинах. Також колаж, як основу сучасного образотворчого мис-тецтва у своїх лекціях розглядає Віктор Мєламєд, відомий сучасний російський ху-дожник та ілюстратор. 
Мета дослідження – проананалізувати прийоми колажування в образотворому мистецтві. Дослідити причини його вини-кнення та вивести перспективи  розвитку цього прийому в мистецтві XXI ст. 
Виклад основного матеріалу. Відомо, що саме образотворче мистецтво є най-важливішою частиною людської культу-ри. Воно має свою специфічну мову, яка полягає у взаємодії суб’єкта і об’єкта ді-яльності і є поєднувальною ланкою між суспільно-історичним досвідом, колектив-ною діяльністю суспільства і психікою, свідомістю та особистим досвідом окремої людини. У різні історичні періоди митці і критики намагалися сформувати закони мистецтва. Але завжди виходило так, що ті, хто дотримувався певних правил не міг створити нічого значущого. А майстри, які порушували існуючі закони відкривали в 

мистецтві нові, ще невідомі світу поєднан-ня. Підтвердженням цьому є слова К. Ма-левича, що зазначав: «Ми пропонуємо звільнити живопис від рабства перед го-товими формами дійсності й зробити його насамперед творчим мистецтвом, а не ре-продуктивним» [5: 57]. У сучасному світі в образотворчому мистецтві поняття композиції в худож-ньому творі має певні закони, які базують-ся на досвіді минулих поколінь, але в той же час, задля кращого втілення художньої ідеї, ці закони можна руйнувати та пропо-нувати нові ідеї, формати та концепції. Масова культура має великий вплив на свідомість та світосприйняття особистос-ті. За останні роки збільшився відсоток ві-зуальної інформації, яку ми споживаємо; вона формує наш художній смак, що утво-рюється естетикою подачі зображень у со-ціальних мережах, рекламою, фотографія-ми, творами мистецтва зі всього світу, що не може не дати відбиток на художній творчості сучасних українських митців. Сьогодні, завдяки Інтернету існує вели-ка різноманітність онлайн-платформ для портфоліо художників з різних сфер візу-ального мистецтва, у художників є мож-ливість спостерігати за творчістю інших митців та ділитися своїми набутками.  Художня культура більшості країн світу в умовах глобалізації суспільства являє со-бою строкату картину, в якій примхливо поєднуються елітарне й масове, націо-нальне та позанаціональне. Змінюється й саме мистецтво – співвідношення його елементів, народжуються нові види та форми мистецтва [6]. На думку відомого європейського куратора, теоретика та критика сучасного мистецтва Акіллє Бо-ніто Оліва, «саме поп-арт і став результа-том того, що прийнято називати глобалі-зацією в мистецтві... У цьому сенсі мисте-цтво Америки, від «живопису дії» й через поп-арт до мінімалізму, продовжує дюша-нівську лінію в мистецтві, яка звільняєть-ся тут від своєї ідеологічної складової та стає лабораторним експериментуванням з матеріалами з метою створення об'єктив-но нової художньої мови» [7]. 
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Однією з актуальних тенденцій у сучас-ному мистецтві є «поєднувати непоєдну-ване», працювати на межі дисциплін та компілювати абсолютно різні об’єкти, спираючись на раніше побачені твори мистецтва різних художніх періодів та стилів. В таких творах часто застосовують прийоми колажування, поєднуючи між со-бою різні часові, формальні, стилістичні засоби і техніки живопису. Колаж (з французької collage – наклею-вання) – це художня техніка; наклеювання на певну основу матеріалів, що відрізняю-ться від неї за кольором і фактурою. Кола-жем називається твір, повністю або част-ково виконаний у цій техніці, коли з різно-манітних шматків, уламків, клаптиків пред-метів, у поєднанні із нашаруванням різних фактур, створюється зображення, що стано-вить єдиний художній образ. При цьому ре-зультат майже ніколи не дорівнює простій сумі складників, що породжує ускладнену гру змістами і значеннями, створює додат-кові виміри для інтерпретації. Звідси ви-пливає основний принцип колажності і ко-лажування: організація цілого шляхом по-єднання принципово різнорідних і принци-пово фрагментарних елементів [4]. Проте поняття «колаж» має ширше зна-чення. Так, у мистецтвознавчій літературі позначається синтез різних форм, що створюють нове ціле. Колажний принцип розуміється як спосіб зображення навко-лишнього світу в образотворчому мисте-цтві за допомогою специфічної організації візуального матеріалу, який визначається за допомогою аналізу композиційної бу-дови картини, та різноманітних художніх технічних прийомів [2]. Але, якщо мова йде про прийоми колажу в станковій кар-тині, ми маємо на увазі не тільки техніку наклеювання шматка на шматок, а спосіб комбінування об’єктів між собою саме за принципами колажу.  В європейському мистецтві ідея ство-рення цілісного художнього образу з еле-ментів, що мають зовсім інше значення, чи не вперше з'являється за доби бароко в маседуанах – «овочевих портретах» пенз-ля художника Арчімбольдо, які були ском-

поновані з атрибутів людської діяльності – овочів, фруктів, інструментів, книжок. Ця колажність умовна, але сам факт подібних експериментів свідчить про те, що інтер-претація первинної різнорідної фрагмен-тованості як цілісності із новим значен-ням стає цілком можливою, адже маседу-ан – це портрет, а не ряд овочів і не натюр-морт, хоча тут є всі його компоненти [1]. Зазначимо, що колаж як спосіб органі-зації простору існував завжди, сьогодні є тенденція ретроспективного проєктуван-ня цього поняття на всю історію культури і мистецтва. Колаж як цілісний мистець-кий прийом виникає в синтетичному ку-бізмі в рамках настанови на експеримент. За визначенням Луї Арагона, це був той вид мистецтва, що кинув виклик живопи-су, а також виявився одним з ключових моментів еволюції кубізму і мистецтва мо-дернізму загалом [7]. Колажний принцип відроджується як поширена мистецька техніка і використо-вується численними мистецькими напря-мами: кубізмом, дадаїзмом, футуризмом, сюрреалізмом, потім у різних модифіка-ціях актуалізується у поп-арті, «мистецтві об'єкта», джанкарті, колажний принцип є визначальним для побудови простору і дії у мистецтві хепенінгу [3]. В сучасному мистецтві метод комбінування непоєдну-ваних об’єктів між собою набуває все біль-шої популярності. Ймовірно, така тенден-ція має місце через надмірний візуальний досвід сучасного глядача, який прагне по-бачити щось нове і незвичне для людсь-кого ока, а художники бажають розкрити свої концепції через нетривіальне поєд-нання форм і об’єктів на полотні, прагну-чи бути поміченими серед величезної кількості художніх творів, що створюють-ся сьогодні в сучасному світі. Поєднуючи абсолютно різні елементи на полотні, митці створюють певну напру-гу, рух, імітацію анімації, рухливого об’єк-та, не даючи глядачеві пройти повз і спо-нукають зупинити свій погляд саме на створеному дисонансі між об’єктами. На-ша свідомість не відразу розуміє, що саме зображено у станковій композиції, бо моз-
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ку потрібен певний час для сприйняття нової інформації і ми починаємо детальні-ше розглядати запропоновані нам об’єкти на полотні. Так, наприклад, у деяких твор-чих роботах сучасного українського ху-дожника Дениса Саражина створений рух об’єктів в єдиній станковій картині – за-стигла анімація рухів рук та постатей. Та-ке явище наше око не здатне зафіксувати в реальному житті, але завдяки художній трактовці ми маємо можливість це споте-рігати у роботах митця. Схожі прийоми «рухливості» зображення використовували художники минулого ще здавна, у стародав-ніх наскельних малюнках. Так, наприклад, у печері Шові, у Франції, зображено стадо би-ків. Для створення динаміки стародавні ав-тори використали нашарування одного си-луету на інший, кінцівки тварин намальова-ні так, ніби створена застигла анімація пе-ресування бика у просторі. Розглядаючи художні твори ХХ ст., мож-на зазначити, що з виникненням колажу змінилися погляди на створення компози-цій у форматі. У художньому арсеналі мит-ців з’являється не тільки метод поєднан-ня різнорідних елементів, вирваних з кон-тексту та вбудованих у новий простір. Ху-дожники стають на шлях побудови прин-ципово нових творів, пов’язаних з вико-ристанням в якості елементів образів різ-ночасових компонентів предмету. Сенс цього прийому полягає в тому, що в од-ному образі одночасно поєднуються такі складники реального предмета, які на-справді можуть сприйматися спостеріга-чем тільки з різних точок зору. Нерідко на одній площині полотна стикаються фас та профіль, верх і низ, різні боки та грані.  Цілком припустимо, що цей прийом мо-же конфліктувати з натуралізмом, однак конфлікту не відбувається. Навпаки, та-кий підхід дозволяє настільки далеко ви-йти за межі традиційних методів моделю-вання форми та простору, що можливості останнього стають практично безмежни-ми, стрімко розширюючи діапазон нових несподіваних і зовсім непередбачуваних сполучень. Іноді синтез окремих об’єктів створює незвичайний контраст, який мо-

же стати джерелом зовсім новітніх пере-творень. Різнорідні художні образи, ніяк не пов’язані змістом та походженням, при-ховують у собі нові виразні можливості як в сенсі контрасту, так і в сенсі рівноваги. І особливим чином новий набір раніше не-знаних об’єктів містить у собі непомітну першогармонію, про існування якої досі ніхто не підозрював [8]. 
Висновки і перспективи. Підсумовую-чи вищесказане, можна зазначити, що ви-користання принципів колажу в образо-творчому мистецтві, зокрема в станковій картині спостерігається з давніх часів і ак-тивно застосовується сучасними художни-ками. Особливого розвитку колах набув на початку ХХ століття, що дало змогу на-ступним поколінням митців використову-вати принципи побудови станкових кар-тин саме за законами колажу. В сучасному мистецтві художниками використовуєть-ся не сама техніка колажу, в прямому його розумінні як метод наклеювання шматоч-ків один на інший, а створюються цілісні станкові композиції саме за принципами колажування. У майбутньому, на нашу думку, техніка комбінування різноманіт-них об’єктів в одному художньому творі буде продовжувати розвиватися і стане майже невід’ємною частиною побудови станкової картини.               ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное вос-приятие. Москва: Прогрес, 1974. 386 с. 2. Бохоров К. Современное искусство и глобализация. URL: http://www.ifapcom.ru/ files/Monitoring/bohorov_iskusstvo_i_global.pdf 
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Гула Є. П., Осадча А. М. Особливості впли-

ву дизайну на розвиток прогресу. У рамках дослідження встановлено, що прогрес людст-ва значною мірою зумовлений позитивним впливом дизайнерських розробок і техноло-гій. У межах мистецтвознавчого дискурсу роз-глянуті особливості впливу дизайнерських розробок та концепцій на прогрес у розвитку людства.  Виявлено, що загалом серед авторів надаю-ться неоднозначні оцінки, тривають дискусії й пропонуються різні варіанти щодо основних критеріїв і засад впливу дизайну на техноло-гічний і культурний прогрес людського су-спільства. Новою прогресивною роллю дизай-ну в світовій культурі ХХІ століття стала взає-модія мистецтв, цілісність та єдність навко-лишнього середовища і місце людини у цьому гармонійному просторі. Запропонований ряд визначень дизайну в контексті його впливу на культуру людини.  
Ключові слова: дизайн, дизайнери, мисте-цтво, мистецтвознавство, концепції, розробки, людство, проект, проектування, технології. ______________________________ © Євген Гула, Алла Осадча, 2019 
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Гула Е. П., Осадчая А. Н. Особенности вли-
яния дизайна на развитие прогресса. В рам-ках исследования установлено, что прогресс че-ловечества в значительной мере обусловлен по-ложительным влиянием дизайнерских разрабо-ток и технологий. В пределах искусствоведчес-кого дискурса рассмотрены особенности влия-ния дизайнерских разработок и концепций на прогресс в развитии человечества.  Выявлено, что в целом среди авторов пре-доставляются неоднозначные оценки, длятся дискуссии и предлагаются разные варианты относительно основных критериев и принци-пов влияния дизайна на технологический и культурный прогресс человеческого общест-ва. Новой прогрессивной ролью дизайна в ми-ровой культуре ХХІ века стало взаимодейст-вие искусств, целостность и единство окружа-ющего среды и место человека в этом гармо-ническом пространстве. Предложен ряд определений дизайна в контексте его влияния на культуру человека.  

Ключевые слова: дизайн, дизайнеры, ис-кусство, искусствоведение, концепции, разра-ботки, человечество, проект, проектирование, технологии  
Hula Yevhen, Osadcha Alla. Features of the 

impact of design on progress development. Within the framework of art-historical discourse, the peculiarities of the influence of design deve-lopments and concepts on progress in the deve-lopment of mankind are considered. A number of determination of design in the context of its in-fluence on culture of the person is offered. Stu-dying of design in its connection with art crea-tivity and cultural development of mankind in works of many domestic and foreign scientific researchers is analyzed. The making criteria of modern design art are defined.  
The aim of this paper is to systematize and generalize scientific concepts about a design role in the progress of society.  
Methodology. Major publications and mono-graphs on the subject have been reviewed. Correlat-ion of design not only with cultural and art tra-ditions, but also philosophy, ecology and other areas of public knowledge is considered. At the sa-me time the design is considered both as universal and as a national phenomenon. The characteristic is given to the newest manifestations of design.  
Results. It has been found that terminological judgment of design began with the middle of the XX century, first of all within postmodern para-digm. The design correlates with cultural and art 

traditions, philosophy, ecology and other areas of public and humanitarian knowledge. Actually the design represents the hierarchical structure ex-pressed by means of the invoice of material, spa-ce and contrast, balance and proportions, orna-ments and repetitions, the size, scale and a form, color and density, texture and weight. It is pos-sible to consider culture of design as the huge multilayered text which is written down by different fonts and alphabets in different spheres of culture and art. However the dilemma «art or production» in the sphere of design is inevitable. The design role in the concentrated look can be expressed in art by the fact that it is connected with creation of esthetically perfect, that is fine environment. At the same time the design is not connected with formal achievement of beauty or use of technical means, instead of that is characterized by a plan and its realization in a subject environment and by means of subject means. At the same time the design role in art is essentially differentiated depending on the region of the world.  
Novelty. Novelty of a research consists in sys-tematization and synthesis of information on fea-tures of development of design for the last years in various spheres of art.  
The practical significance. Ukrainian educa-tors and art critics can consider information which is contained in this article useful to deve-lop new strategy of training in bases of design to non-specialist students. 
Key words: design, designers, art, art criti-cism, concepts, developments, mankind, project, design, technologies.  
Постановка проблеми. Прогрес людст-ва значною мірою зумовлений позитив-ним впливом дизайнерських розробок і концепцій. Прогрес у розумінні винайден-ня нових, оригінальних рішень у ході творчої діяльності людини продовжував-ся кілька десятків тисяч років, що зреш-тою й визначило розвиток людської циві-лізації та її сьогоднішній рівень. Прогресування у дизайнерській справі спостерігалося у більше ніж два останні сторіччя, коли почався розвиток промис-лових мануфактур, а на зміну ремісничому дизайну (один майстер) прийшов «індуст-ріальний дизайн», що передбачає вико-ристання високопродуктивних машин й автоматів.  
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Створення нових матеріалів спричиняє вдосконалення технології їх обробки, сприяє виникненню нових технологічних процесів, що характеризуються більш ши-рокими можливостями впливу на матеріал. У цьому також полягає сутність технічно-го прогресу. Позитивні зміни у матеріаль-но-технологічній базі у свою чергу забез-печують поступальний розвиток дизайну, що позначається на прогресі практично у всіх сферах людської діяльності [2:15]. Дослідники відзначають вагомий між-дисциплінарний зв‘язок даної проблеми із важливими завданнями ряду наукових дисциплін, який полягає у тому, що ви-вчення ролі дизайну в забезпеченні прог-ресу передбачає широке залучення теоре-тико-методологічного інструментарію не лише теорії дизайну, але й інших дисцип-лін – мистецтво- й культурознавства, соці-альної психології, естетики та ін. Віддаючи належне вже проведеним до-слідженням, що тривають на Заході орієн-товно з 1950-х років, а в Україні з 1991 року, в тому числі на базі провідних про-фільних закладів вищої освіти, слід вказа-ти на потребу в узагальненні й системати-зації інформації щодо особливостей впли-ву дизайну на розвиток прогресу. 
Об’єктом дослідження є дизайн, а пред-

метом дослідження – вплив дизайну на цивілізаційний прогрес розвитку людства. 
Виклад основного матеріалу. Науко-вий апарат дизайну був сформований де-сятиліття тому плеядою талановитих за-рубіжних і вітчизняних дослідників. Тер-мінологічне осмислення дизайну відбува-лося із середини ХХ століття, насамперед у рамках парадигми парадигми. Дизайн ко-релює з культурою й мистецтвом, філосо-фією, екологією та іншими галузями су-спільного й гуманітарного знання. Фак-тично дизайн представляє собою ієрархіч-ну структуру, виражену засобами фактури матеріалу, простору й контрасту, рівнова-ги й пропорцій, орнаментів і повторів, розміру, масштабу й форми, кольору й щільності, текстури та ваги. Можна роз-глядати культуру дизайну як величезний багатошаровий текст, що записаний у різ-

ний спосіб в різних сферах культури і мис-тецтва. Однак дилема «мистецтво або ви-робництво» у сфері дизайну неминуча.  Дизайнерську творчість обґрунтовано називають проявом проектної діяльності й проектної культури ХХ ст. Однак прогре-сивна роль дизайну на початку XXІ ст. – це спосіб подолання розриву між технічною цивілізацією й духовною культурою, а ди-зайнерське проектування є способом гар-монізації життя людини у сучасному сере-довищі.  Відповідно до одного із найбільш роз-повсюджених визначень, дизайн – це «творча діяльність людини, спрямована на розробку й створення об'єктів матері-альної й духовної культури, що формують комфортне середовище існування люди-ни» [2: 11]. Ще у 1950 р. західний дослідник Е. Кауф-ман вказував: «Гарний дизайн – це ретель-не поєднання форми й функції, розуміння загальнолюдських цінностей, яке реалізує-ться в промисловому виробництві для по-треб демократичного суспільства» [7: 38]. На Заході у 1960-х роках педагогічні кад-ри Англійського Королівського коледжу мистецтв визначили дизайн як «сукупний досвід матеріальної культури й сукупний масив знань, навичок і цінностей, втілений у мистецтві планування, винаходу, формо-утворення й виконання» [11: 1001].  З огляду на вказане, британські педаго-ги також вперше висунули власну концеп-цію щодо значення дизайну в людському прогресі, що містить такі компоненти:  
– дизайн безпосередньо дотичний до технічного прогресу в матеріальній куль-турі й використовує в якості методу мис-тецтво планування, винаходу, формоутво-рення та виконання; 
– дизайн має власні предмети, способи та методи репрезентації.  
– основна задача дизайну – концептуа-лізація й втілення нових предметних форм;  
– інструментарієм дизайну є мова мо-делювання, еквівалентна мові науки й гу-манітарній мові [11: 1001];  У зарубіжних дослідженнях особливу увагу також приділено методології дизай-
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ну, зокрема Г. Саймон у книзі «Науки штуч-но створеного» (The Sciences of the Artificial) [13] актуалізує проблеми дизайну як такі, що є надто складними для вирішення, ос-кільки в той період не існувало жодної на-укової методології у зазначеній сфері. Сфера дизайну як засіб прогресу в ху-дожньо-комунікативній системі розгляда-ється Е. Глінтерніком [1], на думку якого прогресивна роль дизайну полягає у тому, що він повинен бути не лише графічним зображенням, а спричиняти формування певних асоціацій і символічних образів. Автор переконаний, що зміна акцентів зі споживацького характеру на естетику то-вару спричиняє прогрес, призводячи до необхідності пошуку таких дизайнерських рішень, які б вербалізували комунікативні смисли [1: 55]. Значення дизайну для прогресу в сфері декоративно-прикладного й образотвор-чого мистецтва досліджені І. Кузнецовою, котра акцентує увагу на тому, що візуаль-не сприйняття дизайн-об’єктів змінюєть-ся із часом. З огляду на зазначене, при створенні будь-якого виробу необхідно прогнозувати особливості сприйняття на поточному етапі. Саме тому, беручи за ос-нову прогресивні технічні інновації, ди-зайнери мають також звертатися до на-ціональних традицій і технік декоратив-но-прикладного мистецтва тощо [5]. Середовище як центр існування худож-ніх форм, їх синтезу та ідейно-естетичного наповнення, на думку К. Кондратьєвої, пе-редбачає включення сукупності худож-ньо-декоративних засобів, об’єктів кольо-рової графіки та пластики в міське середо-вище, а засобів театралізації, видовищнос-ті в міський дизайн. Як вважає при цьому вчена, дизайн розкривається через арсе-нал монументально-декоративних форм і засобів формування художньо-емоційного потенціалу. «На думку ряду дизайнерів, предметний світ повинен стати носієм но-вої функції, яка визначила б соціальну по-ведінку людини в суспільстві…» [4: 7]. К. Кондратьєва також наголошує на тому, що середовищна складова дизайну в мистецтві виводить на перше місце розбу-

дову гармонійних стосунків людини з на-вколишнім проектуванням. У такий спосіб екологічна складова архітектурної і ди-зайнерської практики актуалізує питання співіснування людини і природи. Голов-ними показниками такого існування ви-ступає сприйняття індивідом себе як час-тини природи. Отже, природне середови-ще існування – це засіб ототожнення себе як частини цілого. Відтак, дизайн починає виконувати функцію гармонійного поєд-нання духовних, творчих й інтелектуаль-них цінностей та виступає джерелом задо-волення морально-етичних потреб [4: 60]. Тематика розвитку графічного дизайну в зв’язку із прогресом у сфері поширення інформаційних, зокрема комп’ютерних технологій вивчає Л. Турчак [10]. Цей про-грес призвів до того, що з 1990-х років і дог сих пір художники-графіки починають освоювати нові техніки та комп’ютерні «ноу-хау».  У першій половині 2010-х років вітчиз-няні науковці активно розглядали роль дизайну в окремих сферах мистецтва. Зок-рема, Н. Сбітнєва провела мистецтвознав-чий аналіз проблем сучасного графічного дизайну та розглянула перспективи його подальшого розвитку. Автор наголошує на суттєвих змінах, що відбулись в тради-ційному дизайні: «Застосування нових су-часних технологій, з одного боку, відкри-ло перед графічним дизайном необмежені можливості в плані створення і обробки зображення і шрифту …» [8: 53].  Можна погодитися з думкою автора щодо проблеми «засмічення» візуального простору та підвищення вимог комуніка-тивного середовища до якості дизайну: «Це змушує фахівців шукати ефективніші засоби дії, нові форми подачі, розраховані на реципієнта, не готового прочитувати довгі (як вербальні, так і невербальні) ві-зуальні тексти» [8:54]. Витоки цього Н. Сбітнєва вбачає в авангардній сутності постмодернізму: «…розмивання звичного стереотипу сприйняття, використання нонсенсу, цитат, алюзій, парафраз та інших подібних художніх прийомів сприяло появі у графічному дизайні початку ХХІ сторіччя 
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антидизайнерського, «сміттєвого» підходу» [8: 54]. Крім того, дослідниця актуалізує питання створення національного графіч-ного мистецтва, що є головним вектором розвитку вітчизняного дизайну. Вона наго-лошує на важливості «пошуків елементів ві-зуальної ідентифікації країни, які могли б гідно представляти імідж держави на між-народній арені» [8: 54]. Зрештою варто навести і визначення дизайну, зафіксоване у законодавстві на-шої держави. У статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», твори художнього дизайну віднесені до творів образотворчого мистецтва [Закон]. Виходячи з інших нормативно-правових актів України (та їх проектів), зокрема Ре-комендацій щодо забезпечення правомір-ності створення та використання творів ди-зайну, зазначені твори призначені для на-дання естетичних якостей товарам повсяк-денного вжитку, промисловій продукції та середовищу проживання людини [6].  Загалом серед авторів надаються неод-нозначні оцінки, тривають дискусії й про-понуються різні варіанти щодо основних критеріїв і засад впливу дизайну на техно-логічний і культурний прогрес людського суспільства. Новою прогресивною роллю дизайну в світовій культурі ХХІ століття стала взаємодія мистецтв, цілісність та єд-ність навколишнього середовища і місце людини у цьому гармонійному просторі. Інші автори переконані, що проекту-вання (і виробництво) речей забезпечує особливий сегмент людської соціальної діяльності. Якщо теорія дизайну як мето-ду художнього конструювання окремих промислових виробів виникає слідом за розвитком практики, а власне художнє конструювання, у сучасній його формі, складається до виникнення його теорії й обходиться без неї, то загальна теорія ди-зайну – теорія загального проєктування – має передувати додаванню цієї сфери людської соціальної діяльності; вона ви-ступає як основа її побудови [9: 37]. Загалом дизайн, як вид цілеспрямова-ної творчої діяльності людства сприяє прогресу, оскільки: 

– забезпечує підтримку розвитку циві-лізації шляхом створення нових і удоско-налення відомих рукотворних об'єктів; 
– створює оптимальне середовище проживання людини з метою досягнення максимальної комфортності її існування; 
– сприяє формуванню творчих складо-вих людської особистості, її цілеспрямова-ної діяльності, що є однією з головних со-ціальних завдань суспільства. Значення дизайну для прогресу в мис-тецтві можна зрозуміти, лише простежив-ши поєднання живопису, архітектури, промислового й графічного дизайну і по-бачивши при цьому, яку роль у заплутано-му процесі створення дизайну відіграють зміст та форма, а також усвідомивши, що у дизайні також виражаються думка, точка зору й соціальна відповідальність. Дизайн – це більше, ніж просто упоряд-кування й компонування візуального ма-теріалу. Дизайн – це привнесення ціннос-тей і змістів, освіта, спрощення, роз'яснен-ня, перетворення, облагороджування, пе-ребільшення переконання й, можливо, на-віть розвага. Дизайн розширює наше сприйняття, множить наш досвід і загост-рює наш мистецький «зір», будучи при цьому продуктом почуття й розуму, ідеї, що виникла в голові дизайнера, що (як сподівається дизайнер) передасться гля-дачеві й спрацює в його свідомості [7: 14].  Явище дизайну є універсальним фено-меном, що охоплює різні сфери людської діяльності, виступаючи при цьому чинни-ком соціокультурної комунікації та осно-вою й вимірів особистості та її сприйнят-тя. Як соціокультурне явище дизайн коре-лює із розумінням людини як джерела сутнісних сил, які виступають каталізато-ром гармонії у просторі.  Судження про дизайн у мистецтві фор-муються, виходячи із двох типів оцінок: символічної, або асоціативної (зовніш-ньої), і формальної (внутрішньої). Симво-лічні оцінки значною мірою є суб'єктивні й жодного відношення не мають до дизай-ну або мистецтва як такого, будучи най-частіше засновані на звичці, слухах, чужій думці, особистих факторах, забобонах, не-
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дорозумінні, тобто на соціальних, психо-логічних, політичних, фінансових і навіть релігійних факторах.  Натомість внутрішня оцінка стосується естетики й власне дизайну (зовнішній ви-гляд твору мистецтва, його візуальна якість) безвідносно до того, що воно пер-соніфікує. Якщо зовнішні оцінки віднося-ться до змісту, то внутрішні – до краси. Її складно виміряти і тут значення мають такі фактори, як талант, ерудиція, смак, сприйнятливість, досвід і візуальне чуття. При визначенні ролі дизайну в мистецтві варто також пам’ятати, що принципи ла-конізму й співрозмірності, закони кольо-ру, ритму й навіть сюжету однаково пра-цюють у будь-якому матеріалі. Ця форма неупереджена, вона існує й розвивається поза часом, простором, державами, шко-лою або стилем. Розглянемо значення дизайну для про-гресу людства на прикладі ролі дизайну в екології. Саме екологічний трек має стати складовою міжнародного руху «зеленого» дизайну, а саме «envіronmental» стосовно навколишнього середовища. Це поняття передбачає створення продукції, сумісної із навколишнім середовищем, зниження та повне усунення негативного впливу на природу за допомогою використання аль-тернативних ресурсів й енергії, а також нетоксичних матеріалів. В ідеалі дизайн має відповідати принципу екології «3R»: reduce – reuse – recycle (скорочувати, по-вторно використовувати, переробляти). Для прикладу – в останні роки архітек-тори нашої країни почали застосовувати все більше сучасних еко-технологій для спорудження «зелених будинків». В таких будинках використовується менше опален-ня, електрики та комунікацій, циркуляція свіжого повітря більш ефективна за раху-нок використання екологічно чистих буді-вельних матеріалів та покращених венти-ляційних систем. Обслуговування таких будинків обходиться дешевше, а здоров'я працівників і мешканців лише міцніє. Яск-равим прикладом такого еко-дизайну є вітчизняний проект «Bionic Hill», перший інноваційний парк в Україні, сучасне нау-

кове містечко [12]. Проект одним з пер-ших в Україні застосував світову екологіч-ну систему сертифікації зеленого будівни-цтва «The Leadership in Energy and Envi-ronmental Design» (LEED), яка покликана мінімізувати вплив забудови на довкілля та здоров’я людей, що досягається шля-хом зниження рівня споживання енерге-тичних та матеріальних ресурсів, підви-щення якості будівель та комфорту їх вну-трішнього середовища [12].  Загалом в епоху тотальної глобалізації змінюються підходи до розуміння дизай-ну, оскільки змінюється сприйняття лю-дини, яке стає більш технологізованим. Тому в сучасному мистецтві крім тради-ційних – промислового й графічного ди-зайну – можна виділити різні інші його види – постмодерністський, деконструк-тивістський, нелінійний дизайн та ін. Ра-зом із тим, середовищна складова дизайну в мистецтві виводить на перше місце роз-будову гармонійних стосунків людини з навколишнім проектуванням. Важливо та-кож особливо наголосити на ролі професії дизайнера у мистецтві, адже для багатьох творців мистецтво та дизайн є культур-ною місією, при цьому життя і творчість нероздільна, а «символи віри» для них – це рівні поверхні, прості матеріали й стри-маність виразних засобів. 
Висновки. Таким чином, розглянувши зн-ачення дизайну для прогресу розвитку люд-ства, ми прийшли до наступних висновків. Узагальнюючи спільні погляди україн-ських і зарубіжних дослідників, можна стверджувати, що складовими значення дизайну для цивілізаційного прогресу є:  1) сприяння розвитку людської цивілі-зації шляхом створення нових і удоскона-лення відомих рукотворних об'єктів;  2) формування оптимального середови-ща проживання людини з метою досягнен-ня максимальної комфортності її існування;  3) формування творчих рис особистос-ті, її цілеспрямованої діяльності в соціумі, що є однією з головних соціальних зав-дань суспільства.  Забезпечуючи власну прогресивну роль, в останній третині ХХ сторіччя дизайн пе-
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ретворився у глобальне явище постінду-стріального світу, що охопило нові сфері проєктної практики. Наразі питання місця дизайну в технологічному і культурному прогресі розглядається за двома напрям-ками: гуманізації (розширення антропо-логічних обріїв дизайну) й гуманітариза-ції (зростання інтересу до проектної куль-тури, що спостерігається в усьому світі). Тема місця і значення дизайну для про-гресу суспільства безсумнівно має значні перспективні напрями дослідження, зок-рема: 
– прогнозування нових дизайнерських розробок і концепцій у коротко- (1–2 ро-ки), середньо- (5–7 років) та довгостроко-вій перспективах (7–10 і більше років); 
– аналіз співвідношення національних традицій та новаторства у сучасному ди-зайні; 
– виявлення негативних тенденцій впли-ву дизайну на прогрес у розвитку людських спільнот.                             
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Іваниш А. І. Орнамент як важлива складо-

ва оздоблення традиційного вбрання укра-
їнців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ ст. У статті висвітлено художньо-орнаментальну особливість традиційного вбрання українців Закарпаття міжвоєнного періоду. Розглядаю-ться та аналізуються принципи орнаменталь-них мотивів, техніки оздоблення, композицій-на структура у декорі одягових тканин однієї історико-адміністративної області – Закарпат-тя. З’ясовано, у чому полягає важливість орна-менту, як невід’ємної складової художнього образу народного вбрання українців Закар-паття, враховуючи етнотрадиції краю. Ведеть-ся мова про характерний та типовий одяговий крій, різноманітність композиційно-орнамен-тальних варіацій і різновидів колористичного вирішення традиційного вбрання. Зосередже-но увагу на висвітленні базових орнаменталь-них мотивів цього регіону, перехідну транс-формацію одного орнаменту в інший та уні-кальність оздоблювальних мотив на вбранні українців Закарпаття міжвоєнного періоду.  
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Иваныш А. И. Орнамент как важная со-
ставляющая отделки традиционного наря-
да украинцев Закарпатья в межвоенный 
период ХХ ст. В статье освещены художест-венно-орнаменьтальные особенности тради-ционной одежды украинского Закарпатья междувоенного периода. Рассматриваются и анализируются принципы орнаментальных мотивов в отделке одежных тканей одной исто-рико-административной области – Закарпатье. Выяснено, в чем заключается важность орна-мента как неотъемлемой составляющей худо-жественного образа народного костюма укра-инского Закарпатья; описано типы характера одежды, освещены базовые орнаментальные мотивы, их разновидность и колорит. Выясне-ны причины влияния и различия формообра-зования, декорирование, структуры компози-ций в отделки традиционной одежды крес-тьян, выделены главные тенденции архаичес-ких признаков, возникших в процессе этно-культурного влияния иных народов. 

Ключевые слова: орнамент, декор, одежда, ткань, отделка, цвет, костюм, одежда Закарпа-тья, одежда крестьян, народная одежда.  
Ivanysh A. Ornament as an important com-

ponent of decorating the traditional Ukraini-
an dress in Transcarpathia during the inter-
war period of the 20th century. The artistic ornamental feature of the traditional Ukrainian dress in Transcarpathia during the interwar pe-riod is highlighted in the article. The principles of ornamental motifs, decoration techniques, com-positional structure in the decoration of clothing fabrics of one historical and administrative re-gion – Transcarpathia, are considered and analy-zed. It is found out what the importance of orna-ment is, as an integral part of the artistic image of the folk clothes of the Ukrainians in Transcarpa-thia, taking into account the ethnic traditions of the region. The characteristic and typical clothing cut, as well as the variety of composition and or-namental variations and varieties of coloristic so-lutions to traditional dress are considered. Howe-ver, the actualization of these issues in the mo-dern world and the search for ways and methods, tools in the application of embroidery, ornamen-tal solutions in the attire of fashion designers are worth a deeper consideration and analysis. In this regard, it is worth paying attention to the folk ex-perience of local craftsmen, who, due to various circumstances, resorted to costume design, inspi-red by the national culture and, of course, folk clo-thes of their ancestors. 

Therefore, we focused on the coverage of the basic ornamental motifs of the region, the transi-tional transformation of one ornament into ano-ther, and the uniqueness of the decoration motifs in the dress of Ukrainians of Transcarpathia du-ring the interwar period. The processes of crea-ting characteristic types and patterns of orna-mental motifs as well as their colour gamut are studied. The causes of influence and differences in the formation, décor, structure of compositions of traditional peasant dress decoration are stu-died, the main characteristic tendencies of ar-chaic features that arose during the ethnocultural influence of the neighboring peoples are highligh-ted. On the whole, the embroidery of Ukrainian peasants in Transcarpathia became immortalized in history and became an indicator of artistic tas-te and high craftsmanship due to the use of emb-roidery in its various variations. 
Key words: ornament, décor, clothes, fabric, decoration, colour, costume, dress in Transcarpa-thia, peasants’ dress, folk clothes. 
 
Постановка проблеми. У дослідженні розглядаються орнамент, декор, різнови-ди композиційних прийомів оздоблення народного одягу українців Закарпаття. Ця тема є важливим аспектом для мистецтво-знавчої науки України і тим самим стає ак-туальною в умовах сучасності. На сучасно-му етапі розвитку мистецтвознавства важ-ливим кроком дослідження художнього декору полягає насамперед у висвітленні регіональних відмінностей, що формують повне уявлення про мистецтво орнаменту, вишивки та надають можливість більш ґрунтовно вивчити її на місцевому рівні. Че-рез часткову втрату та зникнення виши-вальних традицій на даній території, дослі-дження такої теми є актуальним та доціль-ним, адже орнамент є важливою складовою оздоблення традиційного вбрання україн-ців Закарпаття у міжвоєнний період.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Ф. Манайло, спираючись на власні спос-тереження у 1936 році надрукував статтю «Изобразительное искуство на Подкарпатс-кой Руси» у виданні «Подкарпатская Русь», автор дав характеристику всім видам обра-зотворчого та прикладного мистецтва, ок-ремо приділив увагу аналізу орнамента та вишивці цього регіону. Художник зазна-
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чив, що оздоблення традиційного костюму відіграє важливу роль у житті та побуті ук-раїнців Закарпаття [8: 145].  Українські етнографи, мистецтвознавці, розглядаючи та аналізуючи традиційний одяг, його оздоблення в загальнокарпат-ському та загальноукраїнському контекс-ті, зосередили свою увагу на дослідженні вбрання українських Карпат. Серед них виділяємо праці К. І. Матейко, який про-аналізував бойківський і гуцульський на-родний одяг [9:142–149; 10: 66–74; 11: 189–203], О. В. Полянської – гуцульський народний одяг [13: 59], Г. Г. Стельмащук [14: 94–109]. Помітний внесок у вивченні та класифі-кації традиційного одягу українців Карпат зробив М. Тиводар, описавши традиційне вбрання пастухів, будову та конструкцію крою, декор окремих елементів строю ет-нографічних груп Закарпаття [15; 24]. У працях місцевих науковців, що пев-ною мірою торкаються досліджуваної те-ми, достатньо ґрунтовно висвітлив худож-ньо-естетичну вартість вишивки україн-ських Карпат Р. І. Пилип у монографії «Ху-дожня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст.». Автор описав вишивку інтер’єрного характеру, а також вишивку на одязі локальних груп україн-ців Закарпаття, спираючись на власні по-льові дослідження [16]. Ґрунтовну і науко-во виважену розвідку про народне вбран-ня, декор та оздоблення одягу українців Закарпаття, як феномену культури, заслу-говують на увагу праці Коцана В. [6, 7], Коприви А., Безик Г. [1], Іваниш А. [4]. Ці науковці у своїх працях всебічно висвіт-люють питання традиційного народного вбрання українців Закарпаття, виділяють локальні особливості у оздобленні тради-ційного костюму, описують техніки виши-вання, орнаментальні мотиви, компози-ційні прийоми і колористичні рішення у оздобленні місцевих народних костюмів.  
Мета статті – розглянути особливості розвитку, трансформацію та будову орна-ментальних рішень, художні характерис-тики комплексу народного одягу україн-ців Закарпаття у міжвоєнний період XX ст., 

що виникли і сформувались у складних умовах етнокультурного порубіжжя. Про-аналізувати визначальні чинники, впливу формування орнаменту на традиційному вбранні українців Закарпаття, еволюційні процеси, та зміни, що відбулися в оздоб-ленні костюму (символи, мотиви, вишив-ка). Систематизувати найпоширеніші тех-ніки та технології вишивання на вбранні. 
Виклад основного матеріалу. Орна-мент, вишивка, оздоблення традиційного вбрання завжди відображали усі особли-вості буття соціуму, демонструючи різно-сторонні процеси етнічного самовизна-чення. Вишивка українців Закарпаття вплела у свої орнаментальні мотиви бага-ту історію та різнобарвність краю.  Орнамент, як спосіб прикрашання на-родного одягу, був малих форм, оригі-нальних в орнаментиці, прискіпливих у де-талях: ретельно продуманих та вишитих. На святковому вбранні орнаментальні рі-шення оздоблення коміру та країв подолу традиційної сорочки, верхнього брання ускладнювались у своїх формах та компо-зиціях. Виріб з вишивкою набув яскравості і святковості, кольори вишивки різноманіт-них відтінків контрастували на білому тлі лляного полотна сорочки або ж шкіри. З давніх-давен наші предки для оздоб-лення народного вбрання застосовували найрізноманітніші матеріали: коштовні та напівкоштовні метали, шкіру, хутро, нит-ки, пір’я. Вишуканості деталізації орна-менту сприяли нові техніки вишивки. На-родний одяг сільського населення став справжнім витвором мистецтва, показни-ком художнього смаку і високої майстер-ності, завдяки застосуванню вишивки у різноманітних її варіаціях. Основним компонентом народного костюму Закарпаття, завжди була сороч-ка з своїми відмінностями у структурі крою та локальними особливостями в оздобленні. Для сільського населення ук-раїнців Закарпаття біла сорочка з домо-тканого лляного чи конопляного полотна була окрасою всього строю, символом чистоти, двійником людини, з нею пов’я-зували окремі обряди, звичаї і повір’я. На 
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початку 40-х років ХХ ст. міське населен-ня для пошиття сорочки використовува-ло фабричне полотно, вишивка набула більш декоративного значення ніж функ-ціонального [3: 82]. Орнамент на вбранні виконував не тільки декоративно-естетичну функцію, а й мав практичне призначення та оберего-ву функцію. Так, вишита довкола горло-вини «кривулька» на долинянських та бойківських жіночих сорочках Закарпаття, конструктивно скріплювала довгі збірки, утримувала та стягувала їх. Таку ж скріплювальну роль виконувала вишивка на «морщеннях», «рамах» нагрудної час-тини жіночих сорочок, що зустрічається на бойківсько-долинянсько-лемківському міжкордонні. Художні особливості та домінуючі ор-наментальні рішення, мотиви, компози-ція, структура розміщення вишивки на сорочці – все це вказувало на приналеж-ність людини до певної етнічної спільноти або ж етнографічної групи. Так, наприклад, угорське населення Закарпаття вирізняло з-поміж іншого населення лінійно-силует-ний орнамент, вишиті хрестиком рослинні мотиви з використанням вирізування. Для румунів Рахівського, Тячівського, Виногра-дівського районів було притаманно оздоб-лення рослинним орнаментом квадратного шийного вирізу чи мережаними воланами на плечах [4: 191–194]. Орнамент на вбранні бойків Закарпаття у 20-30-і рр. ХХ ст. вирізнявся домінуванням синьо-червоної кольорової гами, специфіч-ним вишиванням та морщенням на сорочці. Переважно використовувався мотив «кри-вулі» з різними композиційними варіація-ми. Орнаментальні рішення лемківського одягу Закарпаття міжвоєнного періоду ви-різнялись поєднанням рослинних геомет-ризованих мотивів у оздобленні. На жіночій сорочці в місцях «морщення» вишивали бу-кети квітів технікою гладь.  Оздоблювали орнаментом не лише традиційні сорочки українців Закарпаття, а й верхній нагрудний одяг – кожушки («бунди»), які густо барвисто прикрашали вишивкою. «Кептарі» гуцули Рахівщини 

оздоблювали великими квітами – «косиця-ми», вишитими «кривулями», аплікаціями. «Лайбик» Хустського району декорували вишитими смугами квіткового орнаменту. «Камізельки» прикрашали квітково-рослин-ними вазами. Вишивка на сердаках викону-вала виключно декоративну роль [13: 59; 2: 138]. Елементи чоловічого поясного вбран-ня («гаті», «гачі», «ногавиці», «холошні») та-кож оздоблювались вишивкою: прошива-лись узорчастими швами «циркою». Так, у с. Буштино, Тячівського району широкі «гаті» внизу оздоблювали мережевною смужкою «діркастою вишивкою», а в деяких місце-востях ще й вишивкою. Жіноча спідниця («фартух», «шурц», «плат», «запиначка», «пілка») – подолка прикрашалась двокольоровою вишивкою чи багатокольоровою смугою рослинно-ор-наментальних мотивів, технікою гладь за контуром малюнку. У селах Великоберез-нянського району зустрічається й поєднан-ня вишивки з мережкою. Головні жіночі убори («чепець», «віночок») у селах верхів’я р. Уж у межах Великоберезнянського райо-ну оздоблювали синьо-червоним геомет-ричним чи рослинним орнаментом; «хуст-ку» – у 30-х роках ХХ ст. на Міжгірщині ви-шивали лише четвертину полотнища запо-лоччю, технікою гладь – широкі смуги у ви-гляді латинської літери «V» за контуром ма-люнку букети квітів [12: 94–97]. Орнамен-тально ці вишивки різноманітні: геомет-ричні орнаменти (ромби, квадрати, хрес-ти, свастика, коло, закрутки, зірки), гео-метрично-рослинні мотиви, квітково-рос-линні орнаменти (дуб, квітка–«ружа», бар-вінок, лілея, тюльпан, тощо). У бойків Воло-веччини, а також на Великоберезнянщині, очіпки оздоблювались вишитими стрічка-ми з країв та позаду. Таку вишивку нази-вали «партицею». Очіпки виготовляли з домотканого полотна, а з 20-х рр. ХХ ст. вже із покупного матеріалу та вишивали різнокольоровими стрічками. Кожен «че-пець» мав каркасну основу (обруч-каркас), яку також оздоблювали мережаними стрічками. Такий головний убір на Закар-патті мав обрядовий характер. Жінки його вдягали двічі за життя: на весілля та похо-
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рон. За кількістю стрічок – «партиць», за їх барвистістю, оздобою (вишивкою, бісе-ром), матеріалом, з якого вони виготовля-лись, засвідчували соціальний стан дівчат та заможність сім’ї. Вінчальний святковий очіпок молода жінка зберігала все життя аж до самої смерті. У тому очіпку жінку й ховали, але знімали кольорові вишиті «партиці», а на їх місце чіпляли чорні. У закарпатських бойкинь побутували й білі головні убори – хустки, які вишивали лише на потилиці так, щоб при її одяганні хустки ззаду голови звисала вишита її частина.  Отже, орнамент як важлива складова оздоблення традиційного вбрання мав різне призначення. Будова крою, виши-вальні прийоми, багатоколірність різно-манітних композицій, варіацій орнамен-тальних мотивів – все це стає центром ідентифікуючого об’єкту в художньо-есте-тичному оздобленні народного стою укра-їнців Закарпаття. 
Висновки та перспективи. Характери-зуючи орнамент як складову оздоблення традиційного вбрання міжвоєнного періо-ду XX ст., слід відзначити низку характер-них особливостей, притаманних кожній з етнографічних груп українців Закарпаття (бойків, лемків, гуцулів, долинян), вказав-ши характер запозичень та новизну.  Можемо зауважити, що саме в традицій-ному вбранні селянства більшою мірою зберігалася його етнічна складова, тради-ційний крій, способи декорування, коло-ристичні традиції. Окрім того, досліджує-ться орнамент, вишивка однієї історико-адміністративної області – Закарпаття, на-селеного не тільки українцями, а й інши-ми народностями.  До 40-х рр. ХХ ст. на території Закарпат-тя продовжували використовувати домот-кане полотно, натуральні барвники, пов-торювали технічні варіації крою та орна-ментику. У вишуканій народній вишивці зберігалась не лише традиція та тонкість смаку майстрів, а й прочитувалася орна-ментальна мова кожного етнографічного регіону, з його локальними особливостя-ми й варіантами оздоблювальних рішень 

в окремих районах, селах. З появою покуп-ного матеріалу з’являються нові тенденції у декоруванні вбрання українців Закар-паття, більш сучасні варіації поєднання полотнищ, технік, барв та орнаменту.                  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
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Брензович Л. В. Архітектурні зміни у 

плануванні Ужгородського Замку у період 
1946–1991 рр. У статті йдеться про архітек-турні зміни у плануванні Ужгородського зам-ку 1946–1991рр. Згадуються етапи будівни-цтва Ужгородського замку, історія якого дос-конало не вивчена та не досліджена. Відзнача-ються недоліки сучасного стану, висловлені думки стосовно відновлення та осучаснення архітектурної пам’ятки. Обґрунтовується важ-лива роль архітектурної пам’ятки в наш час. Наголошується на потребі наукових дослі-джень Ужгородського замку з боку мистецт-вознавців, культурологів, дизайнерів та архі-текторів. У дослідженні присутній порівняль-ний аналіз Ужгородського замку із замком у м. Гуменне (Словаччина): автор проводить пара-лель між парковими скульптурами замку, зок-рема Гераклом, що душить морську гідру; Гер-месом, птахом Турулом та двома левами, які розміщені на головному вході до замку в Гу-менному.  

Ключові слова: архітектура, дизайн інте-р’єру, Ужгородський замок, фортифікаційна архітектура, краєзнавчий музей. ______________________________ © Любомир Брензович, 2019 

Брензович Л. В. Архитектурные измене-
ния в планировании Ужгородского Замка в 
период 1946-1991 гг. В статье говорится о архитектурных изменениях в планировании Ужгородского замка 1946-1991 рр. Упоминаю-тся этапы строительства Ужгородского замка, история которого совершенно не изучена и не исследована. Отмечаются недостатки совре-менного состояния, высказанные мнения от-носительно восстановления и осовременива-ния архитектурного памятника. Обосновыва-ется важная роль архитектурного памятника в наше время. Отмечается необходимость нау-чных исследований Ужгородского замка со стороны искусствоведов, культурологов, дизай-неров и архитекторов. В исследовании при-сутствует сравнительный анализ Ужгородского замка с замком в г. Гуменне (Словакия): автор проводит параллель между парковыми скульп-турами замка, в частности Гераклом, что душит морскую гидру; Гермесом, птицей турула и дву-мя львами, которые размещены на главном вхо-де в замок в Гуменном. 

Ключевые слова: архитектура, дизайн ин-терьера, Ужгородский замок, фортификацион-ная архитектура, краеведческий музей. 
 
Brenzovych L. Architectural changes in the 

building design of the Uzhhorod Castle since 
1946 – until 1991. The article investigates the architectural change in the planning of the Uzh-horod Castle since 1946 until 1991 in the context of interior design. The article deals with the his-tory of the construction of the Uzhhorod Castle, whose history has not been thoroughly studied or investigated. Artistic analysis of the architectural innovations of the Soviet period was conducted. The article notes the shortcomings in the current state of Castle. Ideas regarding the modernization of the building are offered. The author shows the leading role of Uzhhorod Castle in our time. In this article, the author also mentions key scholars who have undertaken research on this topic, including: E. Homolyak [1], J. Kobal [5], K. Lipa [6], P. Peniak [7], P. Sova [10] and several other researchers. The article emphasizes the intensifi-cation of scientific research of the Uzhhorod Cast-le by art critics, cultural scientists, designers and architects. The author analyzes the Uzhhorod castle, finds common features with the castle in Humenne (Slovakia). Author find a parallel bet-ween the park sculptures of the Uzhhorod Castle and the Humenian sculptural specimens (Heracle, which suppresses the sea hydra; Hermes, a bird of prey Turul and two lions, which are located at 
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the main entrance to the castle in Humenne). In the article it is mentioned that in 1692 the castle was appropriated by Mikloshi Bercheni. The Count made a significant contribution to the construction of the palace building and interior decoration: strengthened the defensive fortifyca-tion; has arranged outbuildings, together with his wife Christina Chucky, has established a menage-rie, parks and gardens; at this time the Hussar Castle was completed, which was located in front of the main entrance to the Castle. There was also a theater, wine cellars and warehouses, gunpow-der cellars, an archive and a library on the terri-tory of the Castle. In the years 1709–1710, M. Bercheni brought in French engineers and archi-tects for a minor castle remodeling. The Castle has a modern look. New windows and doors were made to his request and the interiors were la-vishly decorated (carved furniture, paintings, ta-pestries, hunting trophies on the walls). The windows were covered with bright curtains. This information gives an understanding of what the authentic interior of Uzhhorod Castle looked like. Designers and architects will have the right thou-ghts about restoration and building upgrades in the near future. Also, the Author describes Soviet interventions like changed roof and floor; power and water supply; changed walls color between 1950 and 1990; some restoration process etc. But in this time the workmen did terrible things – the stone masonry in the front of the main entrance to the castle was partially lined with cement mortar. It was not only one problem of it, also it has been the ruination of the walls, the roads are overgrown with grass etc. The Soviet period had a significant impact on the architecture of Uzhhorod Castle, but the documented data have not been preserved. The article seeks to clarify data on construction in-terventions from 1946 until 1991. 
Key words: architecture, interior design, Uzh-horod castle, fortification architecture, Museum of Local History.   
Постановка проблеми. Архітектурне планування Ужгородського замку викли-кає інтерес, що зумовило активізацію істо-ричних та мистецтвознавчих досліджень. Наукові дослідження є особливо важливи-ми сьогодні, коли постає питання рестав-раційних робіт, враховуючи, що значна частина пам’ятки знаходиться у плачевно-му стані (проблеми з опаленням; непри-датність черепиці, паркетної дошки, плит-ки, вікон, дверей, меблів, сходових маршів. 

Застаріла система освітлення; тріщини, відшарування фарби на стінах та шпаклів-ки на стелі; відсутність гарячої води у са-нітарно-технічній частині т. ін.). Стоїть гостра проблема у встановленні фактів та достовірної інформації стосовно архітек-турного планування Ужгородському зам-ку та його трансформацій.  
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій.  Основним джерелом інформації стали креслення замку (плани Віденсько-го архіву кінця ХVІІІ ст.; плани приміщень з архіву Закарпатського краєзнавчого му-зею, дати не вказані, проте документація затверджена директором Закарпатського краєзнавчого музею – п. Шебою В.; крес-лення фасадів інституту «УкрНДІпроект-реставрація» 2007 р. розрізи, розгортки стін та ін.). Окрім креслень, проаналізова-но низку світлин Ужгородського замку 1945–2016 рр. Зібраний матеріал дає змо-гу прослідкувати шляхи реконструкцій, що були проведені у радянський період іс-торії Закарпаття. Дослідженням Ужгород-ського замку займалося чимало науковців, серед них історики Е. Гомоляк [1], Й. Ко-баль [5], К. Липа [6], П. Пеняк [7], П. Сова [10]. З найбільш актуальних публікацій, що стосуються теми дослідження, виділи-ли наступні. Історик Й. Кобаль [5] описує Ужгородський замок часів володарювання Міклоша Берчені (1692−1770 рр.). З отри-маної інформації маємо уявлення про оз-доблення інтер’єрів та ландшафту замко-вого комплексу кін. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. Не менш вагомою є публікація Е. Гомоляка [1], з якої дізнаємось про часові межі бу-дівництва та модернізації Ужгородського замку. Доповнює попередню працю дослі-дження П. Пеняка [7] інформацією про ко-роля Бейлу ІV та будівництво кам’яного замку «Унг», що слугував центром Ужан-ського комітату. У ході дослідження взято до уваги працю історика П. Сови [10], у якій автор згадує династію Другетів, пері-од правління Марії-Терезії, діяльності Анд-рія Бачинського та ін. Наші попередники розглядають Ужгородський замок в істо-ричному контексті. Архітектурній пам’ят-ці бракує аналізу з боку дизайнерів та ар-
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хітекторів, які б могли дати експертну оцінку стосовно можливих реконструкцій та реставрацій.  
 Мета статті: прослідкувати зміни в ар-хітектурному плануванні та інтер’єрному оздобленні Ужгородського замку; проана-лізувати стан інтер’єрів Ужгородського замку; виявити недоречні втручання у су-часному вигляді пам’ятки. 
 Виклад основного матеріалу. Ужго-родський замок знаходиться у централь-ній частині міста Ужгород на 30-метрово-му пагорбі та відноситься до регулярних фортифікаційних споруд. Планування зам-ку має форму неправильного чотирикут-ника [3:56]. Основою комплексу є палац з внутрішнім прямокутним двориком, що оточений кам’яними мурами із ромбовид-ними бастіонами. Додатковою лінією за-хисту з напільної сторони є рів, глибиною понад 9 метрів, та прірва з протилежного боку. Через рів перекидався відкидний міст, який з’єднував замок із зовнішнім світом [1].   Відомо, що у ХІІІ ст., у часи правління короля Бейли ІV, було збудовано кам’яний замок «Унг», який слугував центром Ужан-ського комітату [7:345]. У 1314 році Карл Роберт, подарував це укріплення італійсь-кій родині Другетам. Замок перебував у во-лодінні династії Другетів понад 350 років [10:54]. У цьому часі з’являються бійниці, а також зводяться приміщення для зберіган-ня пороху та гармат. Наприкінці ХVІ ст. за-мок відповідав усім вимогам оборонної ар-хітектури того часу: були укріплені стіни, добудувався бастіон [6:215], завершилося будівництво палацової будівлі [1].   У 1692 р. замок привласнив Міклош Берчені. Граф зробив суттєвий внесок у розбудову замкового палацу та оздоблен-ня інтер’єру: підсилив оборонні мури; об-лаштував господарські приміщення, ра-зом із дружиною Крістіною Чакі заснував звіринець, парки та сади; тоді ж був добу-дований «Гусарський замок», що розташо-вувався перед головним входом до замку. Також на території замку функціонував театр, винні погреби та складські примі-щення, підвали з порохом, архів та бібліо-

тека. У 1709–1710 рр. М. Берчені залучив французьких інженерів та архітекторів для незначної перебудови замку, під час якої він набув сучасного вигляду [5:22–26]. На замовлення графа було виготовле-но нові вікна та двері, а інтер’єри облаш-товані різьбленими меблями, на стінах ви-сіли картини, гобелени, мисливські тро-феї. Вікна прикривали фіранки.  Ужгородський замок зазнавав незнач-них пошкоджень впродовж ХVII−ХVІІІ ст. у зв’язку з постійними сутичками, які вели-ся в околицях. Із задокументованих відо-ма облога 1703–1704 рр., яку очолив Іван Беца [8:24]. У 1711 р. замок перейшов у власність Австрійської корони. Більша час-тина дорогоцінних речей були вивезені (прикраси, золото, срібло, картини, одяг та багато іншого) [9:53]. Згодом Ференц Дюлаї зробив спробу відновити замок після вели-кої пожежі 1728 р. Реставраційні роботи проводились упродовж 1735−1740 рр. Далі Ужгородський замок перейшов до держав-ної казни [7:345].  2 травня 1776 р. австрійська імперат-риця Марія-Терезія віддала замок у розпо-рядження Мукачівської греко-католиць-кої єпархії, яку на той час очолював єпис-коп Андрій Бачинський (1771−1809) [10: 202]. У стінах замку була облаштована бо-гословська семінарія. У зв’язку з цим від-булися незначні зміни: на місцях бійниць з’явився додатковий віконний ряд та схо-дові марші на західному фасаді палацової будівлі.  
 З приходом радянської влади бого-словську семінарію (яка на той час вже ма-ла статус академії) було ліквідовано. У 1947 р. в Ужгородському замку розмісти-ли Народний музей Закарпатської Украї-ни, заснований 1945 р. (тепер – Закарпат-ський обласний краєзнавчий музей) [2]. Радянський період значною мірою по-значився на архітектурі Ужгородського замку, але задокументованих даних прак-тично не збереглось:  − проведено часткову заміну даху між 1950–1980 рр. (іл. 2.); − бійниці оборонних мурів були укріп-лені цеглинами (іл. 7.); 
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− замінена система обігріву та електро-живлення у більшості приміщень першого та другого поверхів; − у внутрішньому дворику добудовані сходи до першого поверху, східці до підва-лу, над яким додатково встановлюється односхилий дах (іл. 5.); − частково замінюються віконні та двер-ні рами; − на вікнах першого поверху з’являють-ся ковані решітки, декоровані геометрич-ним візерунком; − коридори наповнюються радянським монументальним мистецтвом (іл. 6.); − у залах та коридорах спостерігаємо по-яву дерев’яних поручнів, килимів. У музей-ній частині з’являються експозиційні ніші, тумби, обмежувачі простору, манекени, пар-тійні плакати та власне самі експонати;  − у 1970-х рр. над входом до замку вста-новлюється надпис «МУЗЕЙ» (іл. 1.); − дерев’яний міст укріплено металевою конструкцією (Іл. 4); − між 1950–1990 рр. фарбується значна частина внутрішнього простору краєзнав-чого музею; − модернізуються димарі палацу, водо-стічна система, каналізації т. ін; − було проведено реставрацію головного аркового входу у внутрішній частині замку; − кам’яні мури перед головним входом до замку частково облицьовуються це-ментним розчином; − вся підлога палацу покривається пар-кетною дошкою та декількома видами плитки (іл. 6.); − стіни сходових кліток оздоблюються мармуровою імітацією (іл. 6.); − у внутрішньому дворику добудовує-ться тамбур;  − на даху палацової будівлі з’являються мансардні вікна; − зала, у якій на сьогодні експонуються музичні інструменти, несучою стіною з ар-ковим проходом була розмежована на дві частини.   У цей час Ужгородський замок буцімто проходить етап осучаснення, який був спровокований світовим технічним прог-ресом. Підведення електроживлення, мо-

дернізація системи опалення, каналізації, водопостачання та водовідведення; част-кова заміна черепиці, вікон й дверей т. ін. Проте ця ситуація не є однозначною, оскіль-ки переглядаючи архівні фото 1960–1970-х рр., переконуємось у колосальному зане-паді архітектурної пам’ятки:  − зовнішні стіни осипаються, місцями скрізь тріщини видніється річковий ка-мінь, який був основою при будівництві палацу (іл. 3.); − відчувається зневажливе ставлення до історичних елементів (варварським ме-тодом відбитий герб Другетів (іл. 3.). Сві-доме приховування настінних розписів та барокових рельєфів, недоречне викорис-тання цементного розчину т. ін.); − дороги, що сполучали ключові пунк-ти, поросли травою; − абсурдні архітектурні рішення в ціло-му: добудований підвал, дах якого прак-тично повністю перекриває вікно тамбуру (іл. 5.).   У радянський період на жаль не поміча-ємо кваліфікованого підходу у проведенні реставраційних робіт. Завдання, що стави-ли перед собою майстри, в основному були спрямовані на задоволення мінімальних по-треб (тепло та захист). А культурно-есте-тичним аспектам, як правило, не приділяли належної уваги. Спостерігаємо надмірне використання матеріалів та інтер’єрного наповнення, що не відповідають стилістиці Ужгородського замку, а в деяких випадках й зовсім перекреслюють останню.   Після проголошення незалежності Ук-раїни у 1991 р. ситуація поступово налаго-джується, невиправданих втручань в архі-тектурне планування Ужгородського зам-ку стало значно менше.   Сьогодні Ужгородський замок – облас-ний краєзнавчий музей. Найбільшими від-ділами якого є археологічний, а також флори та фауни Закарпаття. У археологіч-ній частині представлені добре збережені зразки давнини. У відділах, присвячених флорі та фауні розміщуються опудала тва-рин та зображення рослин. Закарпатський краєзнавчий музей нараховує близько 120 тис. експонатів [4:358].  
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 Зовні є паркова зона зі скульптурами. Хочеться наголосити на їхній стилістичній подібності із скульптурами на території замку в м. Гуменне (Словаччина). Окрім скульптури схожі риси знаходимо у внут-рішніх двориках обох палаців. Можемо припустити, що майстри радянського пе-ріоду, добудовуючи тамбур Ужгородсько-го замку, відштовхувались від естетики внутрішніх фасадів Гуменського замку. Також відчувається зв’язок між півцир-кульними аркадами обох пам’яток, про-порціями віконних та дверних прорізів, декоративним оздобленням фасадів, і зага-лом архітектурним плануванням. Що стосу-ється інтер’єрів, то останні мають чітко ви-ражені спільні ознаки, а саме: склепінчаста стеля, аркові ніші, барокові розписи, різьб-лені меблі та декор. Виходячи з фактів, архі-тектори та дизайнери, при розробці проєк-тів спрямованих на осучаснення та віднов-лення Ужгородського замку, зобов’язані взяти до уваги Гуменянський, для збере-ження автентичності (іл. 8.).  
Висновки. Сучасний стан Ужгородсько-го замку тішить за багатьма ознаками. В цілому будівля немає аварійних місць чи елементів, які терміново потребують де-монтажу чи капітального ремонту. За ро-ки незалежності відбулось часткове від-новлення старовинних розписів та від-криті нових залів. Сьогодні Ужгородський замок є місцем відпочинку для різних віко-вих груп та туристів. Серед проблем, які по-требують негайного вирішення залишаєть-ся застаріла система опалення, якою не можливо обігріти зали належним чином.   Покращенню стану історичної архітек-турної пам’ятки може сприяти реорганіза-ція виставкового простору музейної час-тини, оскільки більшу частину експонатів можемо спостерігати лише з одного ра-курсу, який не завжди найбільш оптималь-ний. Також доречним буде застосування вказівників та маршрутизаторів найпоши-ренішими мовами. Окрім цього, пропонує-мо використати антиблікове скло, для більш комфортного перегляду світлин та гравюр. Варто повністю відмовитись від старих ламп, що притемняють експонати, 

а місцями й пересвітлюють. Замість них використати освітлення галерейного ти-пажу у вигляді рухомих точкових світиль-ників. У якості основного освітлення ви-користати сучасні лед-лампи, сяйво яких, могло б розсіюватись за допомогою на-тяжних тентів. Як наслідок, у залах ніколи не виникало б падаючих тіней, освітлення було б м’яким, приємним для ока.  Беручи до уваги вищенаведені факти, переконуємось у тому, що у радянський період відбулося чимало перепланувань Ужгородського замку. Враховуючи те, що більшість виявлених «внесків» не має ні історичної, ні мистецької цінності можуть розглядатись пропозиції з боку дизайне-рів та архітекторів стосовно осучаснення Ужгородського замку, як зовнішнього так і внутрішнього простору. 
Перспективи дослідження обраної те-ми полягають у детальнішому вивченні фотоматеріалів, архівних креслень радян-ського періоду. Більш поглибленому ана-лізі архітектури Ужгородського замку, ін-тер’єрів палацової будівлі та аналізі інте-р’єрного наповнення. Отримані результа-ти можуть бути використані для уточнен-ня історичної інформації та слугувати ос-новою для написання грантового проекту.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Гомоляк Е. М. Замки Закарпаття (бібліо-графія). Carpatica–Карпатика. Закарпатський 

краєзнавчий музей. Науковий збірник. Ужгород: Говерла, 2004. Вип.6. С.180–190.  2. Закарпатський краєзнавчий музей. URL: https://www.zkmuseum.com/p/zakarpatskyj−krayeznavchyj−muzej.html 3. Игнаткин Й. А. Охрана памятников исто-рии и культуры: справ. пособ. Й. А. Игнаткин. К.: Вища школа, 1990. 223 с. 4. Іванов О. Замки і палаци Західної України: історія–культура–туризм (Історико-архітектурні пам’ятки замкового мистецтва). О. Іванов. К.: Наш світ. Укргеодезкартографія: 2004. С. 356-362. 5. Кобаль Й. Ужгород відомий та невідо-мий. Львів: Світ, 2003. 196 с. 6. Липа К. А. Ужгородський замок. Енцикло-педія історії України: у 10 т. редкол.: В. А. Смо-лій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2013. Т. 10: Т – Я. С. 215.  
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7. Пеняк П. Розкопки замкової церкви. Ма-
теріали і дослідження з археології Прикарпат-
тя і Волині. Вип. 14. Львів: Ін-т українознавст-ва ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 345-353.  8. Полищук В. П. Знакомьтесь – Ужгород: пу-теводитель по городу / В. П. Полищук П. П. Сова, Ю. Ю. Качий. 3−е изд., доп. и перераб. Ужгород: Карпати, 1971. 112 с.  9. Поп Д. И., Поп И. И. Замки Подкарпатской Руси. Ужгород: Вид-цтво «Романа Повча», 2004. 128 с. 10. Сова П. Прошлое Ужгорода. Ужгород: Типография «Школьной помощи», 1937. 312 с. 
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Іл. 1. Зміни головного входу до Ужгородського 
замку за 70 років 

 

 
 

Іл. 2. Покрівельний матеріал  
Ужгородського замку 
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Іл. 3. Головний вхід до палацової будівлі 

Ужгородського замку. Зміни які відбувалися у 
різний час 

 

 
 

Іл. 4. Ужгородський замок.  
Дерев’яний міст з металевою опорою 

 
 

Іл. 5. Добудова у внутрішньому дворику;  
вхід до підвалу 

 

 
 

Іл. 6. Зразок радянського монументального 
мистецтва в інтер’єрі 

Ужгородського замку. Облицювання стін 
мармуровою імітацією 
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Іл. 7. Мури Ужгородського замку,  
укріплення бійниць цеглою 

 

 
 

 
 

Іл. 8. Зіставлення вн.частини Гуменського  
та Ужгородського замків 
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Полєтаєва Г. Н. Стилі в комп'ютерних іг-

рах. Метою статті є визначити загальне уяв-лення про різні графічні стилі, які використо-вуються в гейм-дизайні, та показати процес розробки ігор з точки зору дизайнера. Невід’єм-ною частиною процесу розвитку дизайну ком-п'ютерних ігор є стиль графічного представ-лення, який допомагає зрозуміти аспекти фор-моутворення персонажів, середовища гейм-ди-зайну та відповідають контексту індустрії. На основі вивчення, виявлені найбільш поширені графічні стилі. Цей напрямок доповнюється та-кож методами використання графічних стилів для створення контенту, зберігаючи при цьому баланс між іграбельностю й візуальними еле-ментами. Завдяки постійному розвитку техно-логій, можна розробляти ігри для самих різ-них платформ і обладнання та спостерігають-ся зміни. У висновку розкривається розвиток сучасних комп'ютерних ігор з точки зору гра-фічних стилів, незважаючи на апаратні обме-ження і художнє бачення дизайнера. 
Ключові слова: стиль, графічний стиль, ком-п'ютерна гра, контент, платформа, дизайнер ігор. ______________________________ © Ганна Полєтаєва, 2019 
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Полетаева А. Н. Стили в компьютерных 
играх. Целью статьи является определить об-щее представление о различных графических стилях, используемых в гейм-дизайне, и пока-зать процесс разработки игр с точки зрения дизайнера. Неотъемлемой частью процесса развития дизайна компьютерных игр являет-ся стиль графического представления, кото-рый помогает понять аспекты формообразо-вания персонажей, среды гейм-дизайна и со-ответствуют контексту индустрии. На основе изучения, выявлены наиболее распростра-ненные графические стили. Данное направле-ние дополняется также методами использова-ния графических стилей для создания контен-та, сохраняя при этом баланс между играбель-ностью и визуальными элементами. Бла-годаря постоянно развивающейся техноло-гии, можно разрабатывать игры для самых разных платформ и оборудования и наблюда-ются изменения. В заключении раскрывается развитие современных компьютерных игр с точки зрения графических стилей, несмотря на аппаратные ограничения и художествен-ное видения дизайнера. 

Ключевые слова: стиль, графический стиль, компьютерная игра, контент, платформа, ди-зайнер игр. 
 
Poletayeva Hanna. Styles in computer games. The purpose of the article is to determine the general idea of the various graphic styles used in game design and to show the game development process from the point of view of the designer. The hardware limitations that existed in the early stages of gaming have set up simplifications for charac-ters, objects, and environments. This led to the creation of certain styles in computer games. Ac-cording to the literature review, research is nee-ded to examine the impact of the appearance of graphic styles to increase efficiency, knowledge in the field of game design. The graphic presenta-tion style of the game is also part of the process of developing computer game design. Through this research, we are able to understand the aspects of graphic style in game design that fit the context of industry development. The ability to under-stand the use of quality visual design can help de-signers determine the priority of design and the choice of different graphic styles. Graphic style in computer games is one of the most important fea-tures in game development. Visual style plays a significant role in the gaming experience of the user. The style of computer games is shaped by the design of characters, objects and environ-

ments, and great attention is paid to the hard-ware and technical capabilities of the platforms. Studying the graphic styles used in video games creates the need to analyze the process of using graphic styles to create game content. Stylized graphics are a popular style for all common ga-ming platforms: computers, consoles and mobile devices. Due to its visual adaptability, the style blends in with any game genre, and can be mo-dified to meet the needs of virtually any gamer. Stylized graphics take precedence over realism due to their ability to focus on the gameplay or storyline while remaining timeless. An integral part of the development process of computer ga-me design is the graphic presentation style, which helps to understand the aspects of charac-ter formation, the game design environment and are relevant to the industry context.  As a result of the study, a material was obtain-ned, the analysis of which led to the conclusion that the artistic styles used in game design can be divided into three main categories: abstract, styli-zed and realistic. Based on the study, the most common graphic styles have been identified. This area is also complemented by methods of using graphic styles to create content, while maintai-ning a balance between playability and visual ele-ments. Thanks to constantly evolving technology, it is possible to develop games for a wide variety of platforms and equipment and changes are being observed. As a result, I would like to em-phasize the following: technological advances in digital visualization have led to a significant change in game design graphics. Starting with barely recognizable abstract graphics and ending with contemporary photorealistic graphics, game design employs a variety of artistic approaches.In conclusion, the development of modern computer games in terms of graphic styles is revealed, despite the hardware limitations and artistic vi-sion of the designer. 
Key words: style, graphic style, computer ga-me, content, platform, game designer.  
Постановка проблеми. Графічний стиль в комп'ютерних іграх – одна з найважливі-ших особливостей при розробці ігор. Візу-альний стиль відіграє значну роль в ігро-вому досвіді користувача. Стиль комп’ю-терних ігор формується за допомогою ди-зайну персонажів, об'єктів і середовища, а також велика увага приділяється апарат-ним і технічним можливостям платформ. Вивчення графічних стилів, використову-
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ваних у відеоіграх, створює необхідність в аналізі процесу використання графічних стилів для створення ігрового контенту. 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Дослідженню графічних стилів в гейм-дизайні присвячені окремі наукові мо-нографії, публікації в періодичних виданнях і каталогах.  На особливу увагу заслуговують наукові праці Järvinen A., McLaughlin T., Smith, D., та Brown, I. A, Egenfeldt-Nielsen. S., Heide Smith.J & Tosca. P.S., де розглядаються окремі аспек-ти процесу формування графічної складової стиля комп’ютерної гри, а також залежність дизайну гри від апаратних та технічних особливостей ігрових платформ. Однак, складові розробки гейм-дизайну необхід-но більш детально викласти як основну тенденцію розвитку технологій та дизайну комп’ютерних ігор. 
Виклад основного матеріалу. Графіка відеоігри – це візуалізований ігровий кон-тент, що відображається на дисплеї ігро-вої платформи. Методи візуалізації ство-рених зображень залежать від використо-вуваних технічних характеристик.  Графіка та візуальний контент є важли-вою частиною процесу розробки гри. На думку авторів ігор, графіка є найбільш важ-ливим аспектом в маркетингу гри. Для ди-зайнерів важливо вибрати графічний стиль, який підтримує ігровий процес, відповідає параметрам адаптованих платформ.  Протягом всієї історії відеоігор для ві-зуалізації ігрового контенту використову-валися різні методи дизайну [1:15–17].  Багато дослідників ігор, такі як Järvinen A, McLaughlin, T., Smith, D., та Brown, I. A, а також Egenfeldt-Nielsen. S, Heide Smith.J & Tosca. P. S. визначили три категорії гра-фічних стилів, які домінують в ігровій ін-дустрії: абстрактний, стилізований і реа-лістичний (рис. 1). Абстракціонізм – це одна з категорій гра-фічних стилів, яка фокусується на представ-ленні гри в геометричних формах (зобра-ження персонажів, об'єктів або окремих місць [2: 96–98]. Яскравим прикладом є Tetris (1984) и Pong (1972) (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Різні графічні стилі в сучасних 
відеоіграх. Ігри, показані в абстрактній 

категорії, – це Лайн (Bpepermans 2014 року) 
вгорі і Geometry Wars 3 (GameSpot 2014 року) 
внизу. Стилізовані гри зверху вниз: Zelda: 

Breath of the Wild (Plante 2017), Overwatch (Hot 
Wink 2016) і Mario Kart 8 (Perfectly Nintendo 

2015). Зверху вниз показані реалістичні ігри: 
FIFA17 (Origin n.d.), Battlefield 1 (PCGames 2017) 

і Gran Turismo Sport (GameSpot 2017).  

   

 
 

Рис. 2. Приклади абстрактного графічного 
стилю на початку розвитку ігрових 
платформ: Tetris (1984), Pong (1972) 



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 3  

 153

У мистецтві, абстракціонізм відноситься до формального аспекту і складається з лі-ній, кольорів, різних геометричних форм і їх відносин один з одним. Абстракціонізм не представляє нічого реального і не випливає безпосередньо з життя. Різні абстрактні ло-гічні ігри підкреслюють форми, але часто ці форми сильно стилізовані. На думку [2: 95,97], ігри імітують деяке середовище.  Апаратні обмеження, що існують на ранніх етапах створення ігор, встановили спрощення персонажів, об'єктів і оточен-ня. Це призвело до створення певної сти-лістики в комп'ютерних іграх, що дає мож-ливість покращувати геймплей (Tempest (1981), використовувати піксельну графі-ку для симуляції ізометричної перспекти-ви (Marble Madness (1984). До кінця 1980-х років технології на-стільки покращилися, що дизайн ігор став досить складним і деталізованим. Таким чином, абстрактний стиль стає вибором дизайнера, а не поколінням розвитку ком-п’ютерних ігор (Wolf 2003, 58).  Перехід до смартфонів популяризував мобільні ігри, де основним завданням є естетика, простота сприйняття, економія часу гравця. Одна з найпопулярніших мо-більних ігор, що використовує абстракт-ний стиль, – це Geometry Dash (2013). Недоліками ігор в абстрактному стилі є відсутність розповідних контекстів і склад-ність популяризації для нового покоління геймерів [3:144]. Стилізована графіка фокусується на пред-ставленні людини або об'єкта шляхом пере-більшення його найбільш яскравих рис [3] і може бути реалізована багатьма засобами. Одним із прикладів, де стилізована графіка визначає аудіовізуальні ефекти гри, є он-лайн-гра World of Warcraft (2004).  Стилізація є виразною і гнучкою, і не по-в’язана з обмеженнями моделювання. Фо-кусує увагу на ігровому процесі і зануренні в ігровий світ і оточення. Стилізація вико-ристовується для посилення певних аспек-тів зображень чи об’єктів, не спотворюючи або порушуючи атмосферу [4: 82–86].  У своїй роботі [2:100–102] описує стилі-зовану графіку як карікатурізм. У комп’ю-

терній графіці стилізація також може на-зиватися нефотореалістічним рендерин-гом або NPR, що означає графіку, яка фо-кусується на візуалізації контенту за до-помогою певних стилів цифрового мисте-цтва. NPR черпає натхнення в картинах, малюнках і мультфільмах.  Однак, незважаючи на схожість стиліза-ції з мультфільмами, ігри не завжди при-значені для молодшої аудиторії [3:142–144]. Хорошим прикладом такої гри може бути Super Meat Boy (2010), в якій був бар-вистий і милий стиль мультиплікаційного мистецтва, але в якому геймплей поєдну-вався з кривавими елементами.  У певний час стилізована графіка в іг-ровій індустрії була представлена за допо-могою піксель-арту. Персонажі і оточення, створені в стилі піксель-арт, часто були мультиплікаційними через обмежені роз-міри спрайтів і яскравих колірних палітр, на які здатні ігрові системи. Розробники ігор створювали персонажів, репрезента-тивних при невеликому розмірі зображен-ня. Прикладами ігор, в яких використову-вався стиль піксельної графіки, були Su-per Mario Bros (1985), Sonic the Hedgehog (1991) та Undertale (2015) для ПК.  Незважаючи на нову тенденцію, піксель-на графіка ніколи не ставала дійсно заста-рілої, як деякі абстрактні графічні стилі. Замість цього в художньому стилі вико-ристовувалися технологічні досягнення, такі як поліпшення дозволу екрану, збері-гання даних і кольорової палітри, щоб зробити ігрову графіку більш детальною і додати кращу анімацію в спрайт. В резуль-таті стиль все ще виглядав свіжим протя-гом багатьох років, і піксельна графіка бу-ла розділена на дві основні категорії: рет-ро піксельна графіка і сучасна піксельна графіка. Приклади сучасних піксельних ігор, представлені на рис.3: Terraria (Steam 2011), Shovel Knight (Steam 2014), Papers Please (Gamespot 2013) й Hyper Light Drif-ter (Heart Machine n.d.). Стилізована графіка представлена не тільки за допомогою піксель-арту, вона отримала розвиток на сучасному ринку комп'ютерних ігор. 
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Рис. 3. Приклади сучасних піксельних ігор: 
Terraria (Steam 2011), Shovel Knight (Steam 

2014), Papers Please (Gamespot 2013) й Hyper 
Light Drifter (Heart Machine n.d.)  Двовимірні відеоігри призначалися для гри в одному ракурсі, найбільш популярни-ми були варіанти зверху вниз, бічна прок-рутка і ізометрія. Оскільки більшість ігор розглядалося під одним кутом, мальовані спрайти, художні візуальні ефекти і мульти-плікація працювали злагоджено. Приміт-ний приклад стилізованої графіки викорис-товувався розробниками головоломок Lim-bo (2010), яка повністю фокусується на ес-тетичному і розповідному зануренні.  

Іншими жанрами ігор, в яких викорис-товувалася стилізована графіка, були при-годницькі ігри, розвиваючі ігри та інтер-активні візуальні романи.  Стилізована графіка – це популярний стиль для всіх поширених ігрових плат-форм: комп'ютерів, консолей і мобільних пристроїв. Завдяки своїй візуальній адап-тованості, стиль поєднується з будь-яким ігровим жанром, і його можна змінити, щоб задовольнити потреби практично будь-якого геймера. Стилізована графіка має перевагу перед реалістичністю завдя-ки своїй здатності зосередити увагу на іг-ровому процесі або сюжеті, в той же час залишаючись позачасовою.  Реалізм наслідує ігровим персонажам, об'єктам і довкіллю з максимально мож-ливим наближенням до реальності. Реа-лізм став основною тенденцією в 1990-х роках, коли тривимірна візуалізація стала новим стандартом ігрової графіки. Є бага-то прикладів ігор (рис. 4), які використо-вували реалістичний стиль: Rise of the Tomb Raider (DualShockers 2015), Call of Duty: Advanced Warfare (The Advanced Warfare n.d.) й P.T. (Crave 2014).  

   

  
Рис. 4. Приклади ігор, що використовують 
реалізм: Rise of the Tomb Raider (DualShockers 

2015), Call of Duty: Advanced Warfare  
(The Advanced Warfare n.d.) 
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Незважаючи на те, що реалістична гра-фіка була кращою, стиль був обмежений апаратними та ігровими можливостями. Наприклад, реалістична графіка працюва-ла з певними жанрами відеоігор: пригод-ницькі ігри від третьої особи, шутери від першої особи, симулятори, гоночні ігри, ігри жахів на виживання і спортивні ігри. На додаток до цього створення реалістич-ної тривимірної графіки відповідно до су-часних стандартів зазвичай займало дуже багато часу. Починаючи з моделювання, текстурування, освітлення та анімації мо-делі за допомогою захоплення руху, цей процес вимагав набагато більших зусиль у порівнянні з іншими альтернативними стилями, тому більшість фотореалістич-них ігор зазвичай розроблялися компанія-ми середнього і великого розміру. Реаліс-тичним іграм потрібно сучасне обладнан-ня для рендерингу ігрового контенту, то-му цей стиль не часто зустрічається в мо-більних і портативних іграх.  У мистецтві, прагнення до реалізму зав-жди було важливим аспектом у розвитку інших художніх стилів. Коли гра нагадує реальне життя, гравці відчувають себе за-нуреними в свій світ, і, крім того, процес досягнення фотореалізму в іграх є одним з найбільш ефективних факторів розвит-ку технологій в майбутньому. У мистецтві і літературі реалізм озна-чає точне уявлення предметів без будь-якої ідеалізації або штучності. Реалізм можна розділити на ще дві підкатегорії: телебачення і ілюзіонізм. [2:95–97]. Те-лебачення – використовує фотореалістич-ну графіку і в основному зустрічається в спортивних і гоночних іграх (FIFA). Ілюзі-онізм, з іншого боку, використовує фото-реалістичну графіку для відтворення та симуляції нереалістичного і вигаданого контенту. Ілюзіонізм часто зустрічається в фентезійних рольових іграх та науково-фантастичних іграх (Ведьмак 3).  Домогтися реалістичної візуалізації мож-ливо з використанням наступних методів: 
 Технологія оцифрованих спрайтів, в якій використовували реальні фотографії акторів і моделей, що зображують як ігро-

вих персонажів. Потім ці картинки були додані в ігри в якості спрайтів, надаючи грі реалістичну графіку (Mortal Kombat). 
 Повноцінне відео або FMV. Відеоігри з повним рухом були створені спочатку для зйомок реальних акторів на знімальних майданчиках, а потім з використанням цих попередньо записаних відеофайлів в якості фону для відеоігри [2]. Багато ігор FMV також називалися інтерактивними фільмами (Mad Dog McCree и 7th Guest). 
Висновки. Відповідно до огляду літерату-ри, дослідження необхідне для вивчення впливу зовнішнього вигляду графічних сти-лів для підвищення ефективності, знання у галузі гейм-дизайну. Стиль графічного пред-ставлення гри також є частиною процесу розвитку дизайну комп'ютерних ігор. Завдя-ки цьому дослідженню вдається зрозуміти аспекти графічного стилю в дизайні ігор, що відповідають контексту розвитку індустрії. Здатність зрозуміти використання якісного візуального дизайну може допомогти дизай-нерам визначити пріоритет дизайну та ви-бір різних графічних стилів. Розвиваючи концепцію статті про те, що графіка є одним з важливих елементів в гейм-дизайні можна зробити висновок, що візуальний стиль гри визначає важливу роль в маркетингу і продажу протягом бага-тьох років. Це безперечно має місце для ігор, де дизайнери і художники витрачають бага-то часу на вдосконалення кожної деталі ігро-вого зображення. Разом з тим слід підкрес-лити, що ігрова графіка зараз найважливі-ший етап розвитку сучасних технологій. У підсумку хотілося б підкреслити на-ступне: технологічні досягнення в області цифрової візуалізації призвели до того, що графіка гейм-дизайну зазнала значних змін. Починаючи з ледь впізнаваною абст-рактної графіки і закінчуючи сучасною фотореалістичною графікою, в дизайні ігор застосовуються різні художні підходи.  У результаті вивчення був отриманий матеріал, аналіз якого дозволив зробити висновок, що художні стилі, які викорис-товуються в гейм-дизайні можна розділи-ти на три основні категорії: абстрактні, стилізовані та реалістичні. 
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Костогриз Ю. О., Герасименко О. Д., Паш-

кевич К. Л. Висвітлення творчості художни-
ків-модельєрів чоловічого одягу 70–80-х 
років ХХ ст. у модних періодичних видан-
нях України. У дослідженні проведено огляд періодичних друкованих видань України 1970–1980-х років, які розглядали тенденції моди та публікували моделі сучасного одягу, розроблені українськими фахівцями. Визначе-но провідні фахові видання галузі легкої про-мисловості в Україні в означений період. У статті наведено Будинки моделей одягу та провідні швейні підприємства України, які представляли моделі чоловічого одягу в жур-налах «Краса і мода» та в каталозі «Легка про-мисловість України». Визначено провідних ху-дожників-модельєрів України 70–80-х років ХХ ст., які працювали на підприємствах інду-стрії моди в Україні, розробляли моделі чоло-вічого одягу та роботи яких публікували на сторінках періодичних фахових видань. 

Ключові слова: журнали мод, «Легка промис-ловість», «Краса і мода», Будинки моделей, швей-ні підприємства УРСР, художники-модельєри. ______________________________ © Юлія Костогриз, Олена Герасименко,       Калина Пашкевич, 2019 

Костогрыз Ю. А., Герасименко Е. Д., Пашке-
вич К. Л. Освещение творчества художников-
модельеров мужской одежды 70–80-х годов 
ХХ в. в модных периодических изданиях Ук-
раины. Проведён анализ передовых периоди-ческих изданий отрасли легкой промышлен-ности Украины 1970-1980-х годов, которые рассматривали тенденции моды и публикова-ли модели одежды, разработанные украинс-кими художниками-модельерами. Указаны Дома моделей одежды и ведущие швейные предприятия Украины, представлявшие моде-ли одежды в журналах «Краса и мода», а так-же в каталоге «Легкая промышленность Укра-ины». Определены художники-модельеры Ук-раины 70–80-х годов ХХ в., которыми разраба-тывались модели мужской одежды. Обозначе-ны ведущие художники-модельеры мужской одежды (В. Несмиян, М. Воронин, А. Игманд и др.), модели которых публиковались на стра-ницах периодических модных изданий в Ук-раине в 1970–1980-е годы. 

Ключевые слова: журналы мод, «Легкая промышленность», «Краса и мода», Дома мо-делей, швейные предприятия УССР, художни-ки-модельеры.  
 Kostohryz Y., Gerasymenko O., Pashkevych K.  

Coverage of fashion designers’ creativity of 
men’s clothing of the 1970s–80s in Ukrainian 
fashion magazines.  

Background. Recently, in print publications, we find the results of research by modern scho-lars on the development of fashion in Ukraine in the twentieth century in general, but little atten-tion is paid to men's clothing. There is also insuf-ficient information about the leading experts in Ukrainian fashion industry in the twentieth cen-tury and the institution where they worked.  
Objectives. The purpose of our study is identi-fying the leading designers of the 1970s-80s who worked at the fashion industry enterprises in Uk-raine and developed models of men's clothing by analyzing Ukrainian professional periodicals of this period. 
Results. Two periodicals of the light industry field, which were published quarterly in Ukraine in the 1970s–80s, are the Light Industry journal and the Beauty and Fashion magazine. It was found out that the scientific and industrial journal the Light Industry is an informational publication of the Ukrainian light industry, which highlights the actual problems of the modern state and de-velopment in the field of fashion, textiles and ap-parel industry, the proposals of scientists and 
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practical advice on the technology of making gar-ments etc. The journal is published from 1921 until today. From 2019 the journal is called Fa-shion Industry.  A wide range of holiday stylized products, including 2 ensembles of stylized clothes for men, was presented in the catalog Light Industry of Ukraine – to The Anniversary of Kyiv, which was issued in 1982 to celebration the 1500th anniver-sary of the founding of Kyiv. The models of clothes, footwear, haberdasheries in the catalog were pre-sented by the leading enterprises of the Ukrainian light industry and were created on the motives of clothes, shoes and ornaments of the period of Kyivan Rus and folk Ukrainian costumes. The Beauty and Fashion magazine created on the initiative of V. Nesmian and its first editors N. Killerog and N. Shevchenko have been published from 1970 to 1988. This was the only periodical and much illustrated edition published in Ukraine in the 1970s–1980s, in which the Ukrainian Fashion Houses presented models of women's, men's and children's clothing, designed by their own fashion designers of clothing. For some models have been included the patterns in the application. It was determined that men's clothing offered in the magazine was up to 8% of the total number of apparel models. In different years, models of men's clothing from the Kyiv Fashion House were represented by the designers E. Kukharenko, F. Gabev, B. Yaroshevskaya, G. Khokhlov and of-ten published sketches of T. Zabanova's models. Among the fashion designers who represented men's clothing from Lviv Fashion House were T. Kozarovsky, A. Golodievsky, M. Gorishniy, D. Teslyak, E. Stadnik, N. Sinyakiewicz, V. Tukalo. G. Gonzhalenko and E. Skulsky created men’s clothing in Odessa Fashion House. Men's clothing from the Donetsk Fashion House was repre-sented only by T. Kondratyuk. N. Baranov created his models for Dnipropetrovsk Fashion House. Men's clothing from the Republican Fashion House was most often represented by the fashion designers V. Nesmian, M. Pashitska and T. Shevel. V. Nesmian long time was artistic director of the Republican Fashion House. The issue «Spring-1975» of the magazine Beauty and Fashion presented models of men's clothing, designed by M. Voronin. Several issues printed sketches of men's clothing by O. Igmand, the prominent fashion designer of the All-Union Fashion House on the Kuznetsky Bridge. For years, the magazine Beauty and Fashion was the leading source of information about fashion novelties for the gene-ral population. 

Conclusions. The article highlights the leading sewing enterprises of Ukraine that represented clothing models in professional periodicals. It is determined that models of men's clothing were represented by Kyiv, Lviv, Odesa, Donetsk, Dnip-ropetrovsk and Republican Fashion Houses, Re-publican Fashion House of Knitwear. The leading Ukrainian fashion designers of the 1970s–80s were determined who worked in the Ukrainian Fashion Houses, developed models of men's clo-thing and presented them in professional perio-dicals of Ukraine.  
Key words: fashion magazines, the Light In-dustry Journal, the Beauty and Fashion Magazine, Ukrainian Fashion Houses, sewing enterprises of the Ukrainian SSR, fashion designers.  
Постановка проблеми. На відміну від жіночої, тема історії розвитку чоловічої моди в Україні вивчена недостатньо. Ос-таннім часом у друкованих виданнях зна-ходимо результати досліджень сучасних науковців стосовно розвитку моди в Ук-раїні у ХХ столітті загалом, проте чолові-чому одягу уваги приділяється замало. Та-кож недостатньо інформації про провід-них фахівців – творців моди в Україні у ХХ ст. і про установи, де вони працювали. У 70–80-х роках минулого століття ак-тивно розвивались та видавались періо-дичні фахові друковані видання легкої промисловості України, в яких розгляда-лися модні тенденції, надавалися поради щодо формування власного стилю та пуб-лікувалися моделі модного одягу. Вбачає-мо можливим визначити провідних ху-дожників-модельєрів, які працювали на передових швейних підприємствах Украї-ни у  1970–1980-х рр., шляхом аналізу періо-дичних фахових видань України. Ця робота виконана в межах наукових досліджень від-повідно до напряму науково-дослідної ро-боти Київського національного університе-ту технологій та дизайну (КНУТД) Н/н 7/18 «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну у контексті етнокультури, екології та сис-тем життєзабезпечення людини» та на-пряму наукової діяльності кафедри ерго-номіки і проектування одягу КНУТД 46/18 «Теоретичні основи дизайну одягу на ос-нові тектонічного підходу». 
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Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. О. В. Корнієнко докладно дослідила періодику УРСР та її вплив на моду і по-всякденне життя громадян [5]. Метою до-слідження було вивчення впливу органів цензури через періодичні видання на жит-тя громадян. Особливості моди та діяльність Будин-ків моделей в Україні в 1940–1990-і роки описала Г. В. Кокоріна [3]. У дослідженні в хронологічному порядку викладено ос-новні події розвитку модної індустрії Ук-раїни від створення перших українських Будинків моделей до початку 90-х років ХХ століття. Діяльність українських Будинків моде-лей досліджено М. Костельною [4], зокрема розглянуто історію їхнього формування та визначено етнічні і регіональні особливості розроблення колекцій моделей одягу. Творчий шлях найвидатніших особис-тостей індустрії моди, які розробляли мо-делі чоловічого одягу в Україні у ІІ пол. ХХ ст., дослідили науковці. Т. В. Ніколаєва та Г. В. Кокоріна описали творчу біогра-фію Володимира Несміяна [13], А. Штрай написав про життя і діяльність Михайла Вороніна [17], проте більшість імен по-тужної ланки художників-модельєрів 70-80-х років ХХ століття залишаються зна-ними лише у вузькому колі фахівців і неві-домі широкому загалу споживачів та мо-лодим поколінням спеціалістів. 
Мета статті – здійснити огляд періо-дичних друкованих видань України 1970-1980-х років, які публікували моделі одя-гу, розроблені українськими художника-ми-модельєрами. Визначити провідних художників-модельєрів України 70–80-х років ХХ ст., які працювали на підприємст-вах індустрії моди в Україні та розробляли моделі чоловічого одягу. 
Виклад основного матеріалу. Прове-дено дослідження періодичних фахових видань України радянських часів, які ви-світлювали досягнення галузі легкої про-мисловості, розглядали тенденції моди, публікували моделі одягу, розроблені ук-раїнськими Будинками моделей одягу та провідними швейними підприємствами. У 

1970–1980-х роках в Україні видавались два періодичні видання галузі легкої про-мисловості, що виходили щоквартально, – це журнали «Легка промисловість» та «Краса і мода». Науково-виробничий фаховий журнал «Легка промисловість» видається з 1921 ро-ку і до сьогодні. Засновник та видавець жур-налу – Київський національний університет технологій та дизайну [9]. Майже 40 років видання позиціонувалось як журнал з еко-номіки й техніки легкої промисловості [11] та видавалось російською мовою. З 1960 ро-ку видається українською мовою як науко-во-технічний збірник [8]. Журнал «Легка промисловість» – це інформаційне видання галузі легкої промисловості України, в якому висвітлюються актуальні проблеми сучасно-го стану та розвитку вітчизняної легкої про-мисловості, новітні ідеї та пропозиції нау-ковців, практичні поради щодо технології виготовлення швейних виробів, галузеві по-дії, думки експертів, статті про видатних працівників галузі легкої промисловості то-що [9]. З 2019 року журнал має назву «Інду-стрія моди» [2]. У 1982 році до святкування 1500-ї річ-ниці заснування Києва був виданий ката-лог «Легка промисловість України – до ювілею Києва». У каталозі було представ-лено моделі жіночого, чоловічого та дитя-чого одягу, а також широкий асортимент святкової стилізованої продукції, випуще-ної виробництвами легкої промисловості України в 1982 році. На рис. 1 наведено фото декількох сторінок каталогу «Легка промисловість України – до ювілею Києва» з асортиментом виробів. З 32 моделей одягу, представлених у каталозі, для чоло-віків було запропоновано 2 ансамблі сти-лізованого вбрання. Відповідно до тема-тики видання, моделі одягу, взуття, галан-тереї тощо створені за мотивами одягу, взуття і прикрас періоду Київської Русі та народних українських костюмів. На рис. 1 (б, в) продемонстровано моделі чо-ловічого та жіночого одягу, створені ху-дожниками Республіканського дому моде-лей трикотажних виробів. Моделі одягу в каталозі представили провідні установи 
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та підприємства галузі легкої промисло-вості: Київський Будинок моделей, Рес-публіканський Будинок моделей трико-тажних виробів, базово-експерименталь-на фабрика «Киянка», Львівське трико-тажне об’єднання «Луч», Мукачівське три-котажне об’єднання [10].  

   
            а)                             б)                            в) 

Рис. 1. Сторінки каталогу «Легка 
промисловість України – до ювілею Києва»: 

а) обкладинка; б) моделі, створені за 
мотивами одягу періоду Київської Русі; 
в) моделі одягу за мотивами народних 

українських костюмів [10]  Збірник «Краса і мода» видавався з 1970 по 1988 рік щоквартально [6]. Це бу-ло єдине періодичне та багато ілюстрова-не видання, що видавалося в Україні у 1970–1980-і роки, в якому українські Бу-динки моделей представляли моделі жі-ночого, чоловічого та дитячого одягу, роз-роблені власними художниками-модельє-рами одягу. Моделі одягу супроводжува-лися короткими описами, до деяких у до-датку надавалися викрійки. Журнал був створений за ініціативою В. У. Несміяна та його перших редакторів Н. М. Кіллерог і Н. П. Шевченко [13]. Збірник видавався ук-раїнською мовою і був ілюстрований фо-тографіями. На рис. 2 (а) наведено деякі з рубрик першого випуску збірника «Краса і мода». Одне із завдань журналу – програ-ма естетичного виховання населення [7]. На сторінках збірника розглядали модні тенденції та пропозиції, надавали поради щодо формування власного стилю, друку-вали інтерв’ю з фахівцями моди, надавали поради з облаштування інтер’єру оселі то-що. На рис. 2 (б) наведено зображення сто-рінок журналу 1985–1986 років, де надано поради щодо формування стилю чоловіка. Пропозиції щодо формування робочого одягу друкувалися в ескізах. На рис. 2 (в) 

зображено ескізи моделей робочого одягу з різних номерів збірника 1973-1976 рр.  

   
               а)                 б)                         в) 

Рис. 2. а) Рубрики збірника «Краса і мода», 
випуск Весна–1970; б) статті з порадами для 
чоловіків; в) ескізи моделей робочого одягу [6]   У кожному номері журналу «Краса і мо-да» публікували моделі одягу, рекомендо-вані художніми радами кількох Будинків моделей та провідними швейними під-приємствами України. За роки видання збірника моделі одягу були представлені Київським, Львівським, Харківським, Оде-ським, Донецьким та Дніпропетровським Будинками моделей Міністерства легкої промисловості УРСР, Республіканським Будинком моделей Міністерства побуто-вого обслуговування населення УРСР, а також Республіканським Будинком асор-тименту Міністерства легкої промисло-вості УРСР. Серед швейних підприємств моделі надавали Фабрики індпошиття і лагодження одягу № 1, № 2 і № 3 Управ-ління побутового обслуговування, Київське виробниче швейне об’єднання ім. Смир-нова-Ласточкіна та фабрики «Україна» і «Жовтень» Київського швейного вироб-ничого об’єднання «Україна». До багатьох номерів збірника входили моделі одягу, виготовлені з трикотажних по-лотен, рекомендовані художніми радами Республіканського Будинку моделей трико-тажних виробів Міністерства легкої промис-ловості УРСР та підприємствами Міністерст-ва легкої промисловості УРСР: Кременчуць-кою трикотажною фабрикою, Чернівецьким трикотажним виробничим об’єднанням, Дніпропетровським виробничим трикотаж-ним об’єднанням «Дніпрянка», Київською базовою експериментальною трикотажною фабрикою «Киянка» та трикотажним вироб-ничим об’єднанням ім. Р. Люксембург. 
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У журналі «Краса і мода» надавали відо-мості про чоловічу та жіночу моду інших со-юзних республік. Кожного року в збірнику публікували моделі одягу, представлені Бу-динками моделей інших радянських рес-публік (рис. 3). У різні роки в рубриці «У нас в гостях» публікували моделі одягу Мінсь-кого, Ленінградського, Тбіліського, Таллін-ського, Алма-Атинського і Кишинівського Будинків моделей, а в 1972, 1977 та 1982 роках у журналі були представлені всі союз-ні республіки одночасно – рис. 4 (а). У ви-пусках «Зима» 1971/1972 р. та 1984/1985 р. були представлені моделі країн соціалізму, членів РЕВ, серед яких Болгарська, Німець-ка, Польська, Чехословацька, Угорська Рес-публіки, Республіка Куба та Радянський Со-юз, – рис. 4 (б, в).  

   
               а)               б)                 в) 

Рис. 3. Рубрика «У нас в гостях» журналу 
«Краса і мода»: а) Зима, 1975 рік;  

б) Літо, 1982 рік; в) Весна, 1987 рік [6]  

   
         а)                 б)                  в) 
Рис. 4. Зимові випуски журналу «Краса і мода» 
різних років: а) 1977/1978 рр.; б) 1971/1972 рр.; 

в) 1984/1985 рр. [6].  У збірнику «Краса і мода» друкували новітні розробки моделей модного одягу для споживачів різного віку. Шляхом ста-тистичного аналізу даних нами визначе-но, що пропозиції одягу для чоловіків у журналі становили до 8% від загальної кількості моделей жіночого, чоловічого та дитячого одягу. За роки видання чолові-

чий одяг у збірнику представляли Київсь-кий, Львівський, Одеський, Донецький, Дніпропетровський, Республіканський Бу-динки моделей та Республіканський Буди-нок моделей трикотажних виробів. Нами визначено провідних художників-модельєрів чоловічого одягу в Україні у 1970–1980-х роках, моделі яких найчасті-ше рекомендувалися художніми радами для публікації в збірнику «Краса і мода», а також Будинки моделей, які більше за ін-ших надавали пропозиції модного вбрання для чоловіків в означений період часу. Практично в кожному випуску збірника «Краса і мода» представлено моделі одягу, розроблені Київським Будинком моделей. У випуску Весна–1978 зазначено: «Київський Будинок моделей – найстаріший моделюю-чий центр в Україні. Майже щорічно колек-тив цього підприємства з успіхом виступає на міжнародних ярмаркових заходах і нара-дах в Україні і за кордоном» [14:2]. Київсь-кий Будинок моделей розробляв одяг різ-ного асортименту, виготовляв лекала, мно-жив їх і розповсюджував на швейні фабри-ки України [18]. У різні роки Будинок моде-лей активно представляли художники-мо-дельєри Є. Кухаренко (1970-1985 рр.), Ф. Га-бєєв (1970-1980 рр.), а також Б. Ярошевська (1972-1981 рр.) та Г. Хохлов (1970-1971 рр.). У журналі часто публікували ескізи моде-лей Т. Забанової. Більшість моделей чоловічого одягу в збірнику протягом усіх років видання представляв Львівський будинок моде-лей. Львівські фахові школи, які навчали кравців, завжди славилися дуже сильними кравцями як чоловічого, так і жіночого вбрання, а товариство кравців у Львові завж-ди було одне з найбільших [15]. У журналі часто публікували моделі одягу художників-модельєрів Львівського Будинку моделей, серед яких: Т. Козаровський (1970-1986 рр.), А. Голодієвський (1970-1982 рр.), М. Горіш-ний (1971-1987 –рр.), Д. Тесляк (1978-1987 рр.). В останні роки видання журналу «Краса і мода» моделі чоловічого одягу до публі-кації надавали Є. Стадник (1986–1988 рр.), Н. Синякевич (1983-1986 рр.) та В. Тукало (1986–1988 рр.). 
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Одеський Будинок моделей активно представляли у 1970–1974 рр. Г. Гонжален-ко, а в 1978–1979 рр. – Е. Скульський. Від Донецького Будинку моделей моделі чоло-вічого одягу були представлені лише Т. Кон-дратюком (1970–1980 рр.). Дніпропетровсь-кий Будинок моделей двічі представляла Н. Баранова – у 1972 та 1979 роках. До публікації в журналі надходили мо-делі чоловічого одягу різних модельєрів з Республіканського Будинку моделей. Най-частіше серед інших представлені моделі М. Пашицької (1979–1987 рр.), Т. Шевель (1980–1982 рр.) та Володимира Улянови-ча Несміяна (1978–1980 рр.), який довгий час був художнім керівником Республікан-ського Будинку моделей [13]. У випуску «Весна–1975» було представлено моделі чоловічого одягу, розроблені Михайлом Львовичем Вороніним, який докладно описав метод пошиття одягу без примірок жилетно-макетним методом [1]. М. Л. Во-ронін та В. У. Несміян – співавтори винахо-ду для вимірювання фігури – жакету для вимірювань [12]. У декількох номерах дру-кували ескізи чоловічого одягу Олександра Даниловича Ігманда – визначного художни-ка-модельєра Загальносоюзного Будинку моделей на Кузнецькому мосту [16]. Довгі роки журнал «Краса і мода» був передо-вим джерелом інформації про новинки моди для широких верств населення. 
Висновки та перспективи досліджен-

ня. Огляд періодичних друкованих видань України 1970–1980-х років, які публікува-ли моделі сучасного одягу, дав змогу виді-лити провідні швейні підприємства Украї-ни, які представляли моделі одягу у фахо-вих періодичних виданнях. В результаті проведеного дослідження визначено, що моделі одягу надавали всі Будинки моде-лей України, проте моделі чоловічого одя-гу представляли Київський, Львівський, Одеський, Донецький, Дніпропетровсь-кий, Республіканський Будинки моделей та Республіканський Будинок моделей трикотажних виробів. Шляхом аналізу да-них нами вперше в одному дослідженні визначено провідних художників-модельє-рів України 70-80-х років ХХ ст., які працю-
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Небесник І. І. Принципи розвитку худож-

ньої освіти Закарпаття, закладені Адаль-
бертом Ерделі, та їх реалізація сьогодні. Сьогоднішня ситуація розвитку і стабілізації Закарпатської академії мистецтв як вищого навчального закладу високого рівня показує, що діяльність Адальберта Ерделі і поштовх вперед, який він задав художній освіті Закар-паття, продовжує діяти.  Принципи, котрими керувався у творчій і педагогічній діяльності Адальберт Ерделі, є корисними, як виявляється, і в сьогоднішньо-му, сучасному житті. Їхня ефективність під-тверджується дисертаційними дослідження-ми науково-педагогічних працівників Закар-патської академії мистецтв.  ______________________________ © Іван Небесник, 2019 

Адальберт Ерделі навчався в художньому королівському інституті м. Будапешт і прохо-див підвищення майстерності у Німеччині, а згодом – у Франції. Працюючи в Європі, він усвідомлював суть проблем, що стояли перед його земляками в Підкарпатській Русі в галузі культури, освіти, мистецтва і уявляв, яким способом можна їх вирішити. Для формування професійного живописця, на думку А. Ерделі, важливою була академічна підготовка з фахо-вих дисциплін. Для самобутності й оригіналь-ності закарпатської школи живопису корис-ною була опора на народне мистецтво, дуже важливою – відкритість до сучасних європей-ських надбань і течій (до прикладу, експресіо-нізму чи творчості П. Сезана). Не сприймав і гостро протистояв А. Ерделі містечковому провінціалізму та кітчу. Засновник закарпат-ської школи мріяв про художню академію за взірцем мюнхенської.  Протягом другої половини ХХ століття в умовах радянської влади в Ужгородському училищі прикладного мистецтва реалізовува-лась вимога академічної підготовки художни-ків, що виконувалися на рівні середньої про-фесійної освіти. Інші принципи А. Ерделі в Ра-дянському Союзі не могли бути реалізовани-ми, проте виховання нових поколінь художни-ків відбувалося.  Нові можливості в реалізації принципів Адальберта Ерделі відкрилися після 1999 ро-ку в незалежній українській державі. Дотри-мання цих принципів дозволило колективу училища досягти рівнів художньої освіти: ко-ледж – інститут – академія, і готувати молод-ших спеціалістів, бакалаврів та магістрів. Сьо-годні вища художня освіта Закарпаття суттє-во розширила палітру мистецьких спеціаліза-цій, що пропонуються абітурієнтам. Серед но-вих – дизайн графічний, дизайн інтер’єру, ди-зайн навколишнього середовища, реставрація виробів декоративно-прикладного мистецтва, графіка. Незважаючи на значний проміжок ча-су, що відділяє нас від діяльності Адальберта Ерделі, дотримання його принципів продов-жує досягати успіхів у розвитку вищої худож-ньої освіти Закарпаття.  
Ключові слова: художня освіта, Закарпат-тя, Адальберт Ерделі, традиції. 
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Небесник И. И. Принципы развития худо-
жественного образования Закарпатья, за-
ложенные Адальберта Эрдели, и их реали-
зация сегодня. Сегодняшняя ситуация разви-тия и стабилизации Закарпатской академии ис-кусств как высшего учебного заведения высо-кого уровня показывает, что деятельность Адальберта Эрдели и толчок вперед, который он задал художественному образованию Закар-патья, продолжает действовать. Принципы, которыми руководствовался в творческой и педагогической деятельности Адальберт Эрдели, полезны, как оказывается, и в сегодняшнем, современной жизни. Их эффек-тивность подтверждается диссертационными исследованиями научно-педагогических работ-ников Закарпатской академии искусств. Адальберт Эрдели учился в художествен-ном королевском институте г. Будапешт и проходил повышение мастерства в Германии, а затем – во Франции. Работая в Европе, он осознавал суть проблем, стоящих перед его земляками в Подкарпатской Руси в области культуры, образования, искусства и представ-лял, каким образом можно их решить. Для формирования профессионального живопис-ца, по мнению А. Эрдели, важной была акаде-мическая подготовка по специальным дис-циплинам. Для самобытности и оригиналь-ности закарпатской школы живописи полез-ной была опора на народное искусство, очень важной – открытость к современным европей-ским ценностям и течений (к примеру, экспрес-сионизма или творчества П. Сезанна). Не во-спринимал и остро противостоял А. Эрдели мес-течковом провинциализма и китча. Основатель закарпатской школы мечтал о художественную академию по образцу мюнхенской. В течение второй половины ХХ века в усло-виях советской власти в Ужгородском учили-ще прикладного искусства реализовывалась требование академической подготовки ху-дожников, выполнялись на уровне среднего профессионального образования. Другие прин-ципы А. Эрдели в Советском Союзе не могли быть реализованы, однако воспитания новых поколений художников происходило. Новые возможности в реализации принци-пов Адальберта Эрдели открылись после 1999 года в независимом украинском государстве. Соблюдение этих принципов позволило кол-лективу училища достичь уровней художест-венного образования: колледж – институт – академия, и готовить младших специалистов, бакалавров и магистров. Сегодня высшее ху-

дожественное образование Закарпатья суще-ственно расширила палитру художественных специализаций, предлагаемых абитуриентам.  Среди новых – дизайн графический, ди-зайн интерьера, дизайн окружающей среды, реставрация изделий декоративно-приклад-ного искусства, графика. Несмотря на значи-тельный промежуток времени, отделяющий нас от деятельности Адальберта Эр-дели, соб-людение его принципов продолжает доби-ваться успехов в развитии высшего художе-ственного образования Закарпатья. 
Ключевые слова: художественное обра-зование, Закарпатье, Адальберт Эрдели, тра-диции.  
Nebesnyk I. І. Principles of development of 

Transcarpathian art education laid down by 
Adalbert Erdeli and their implementation to-
day. The current situation of development and stabilization of the Transcarpathian Academy of Arts, as a high-level higher education institution, shows that the activity of Adalbert Erdeli and the impetus he gave to the art education of Transcar-pathia continues to work. The principles that guided the creative and pe-dagogical activities of Adalbert Erdeli are useful, as it turns out, in today's modern life. Their effec-tiveness is confirmed by the dissertation researches of pedagogues of Transcarpathian Academy of Arts. Adalbert Erdeli studied at the Royal Art Institute in Budapest and underwent mastery in Germany and later in France. While working in Europe, he was aware of the problems facing his countrymen in Subcarpathian Rus in the fields of culture, education, arts and imagined how they could be solved. According to A. Erdeli, the formation of a professional painter was impor-tant for the academic training in professional disciplines, for the identity and originality of the Transcarpathian school of painting it was useful to rely on folk art, openness to modern European heritage and trends(such as expressionism or works of Cezanne). A. Erdeli did not accept and strongly opposed local provincialism and kitsch. The founder of Transcarpathian school dreamed of an art academy modeled on the Munich one. During the 2nd half of the twentieth century under the Soviet rule, the requirement of acade-mic training of artists who performed at the level of secondary vocational education was realized at the Uzhgorod School of Applied Arts. Other Erdeli's principles in the Soviet Union could not be implemented, but the education of new gene-rations of artists was taking place. 
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After 1999, new opportunities for the imple-mentation of A. Erdeli's principles were opened in an independent Ukrainian state. Adherence to these principles has allowed the staff team to reach the levels of art education: college – institute – academy and train junior specialists, bachelors and masters. Today, Transcarpa-thian higher art education has significantly ex-panded the range of artistic specializations offered to entrants. Among the new ones are graphic design, interior design, environmental design, restoration of arts and crafts, graphics. Despite the considerable period of time that se-parates us from the activities of Adalbert Erdeli, the observance of the principles of A. Erdeli continues to be successful in the development of higher art education in Transcarpathia. 
Key words: art education, Transcarpathia, Adalbert Erdeli, traditions. 
 
Постановка проблеми. Дослідникам творчості та діяльності художника педагога Адальберта Ерделі відомі принципи, якими керувався видатний мистець; завдання, які він ставив перед собою. Про особисту твор-чість Адальберта Ерделі широкому загалу відомі мистецькознавчі праці Григорія Ост-ровського та Володимира Цельтнера. Особ-ливо важливими серед них є «Образотворче мистецтво Закарпаття» (1974 р. Г. Остров-ського) та його монографія «Адальберт Ми-хайлович Эрдели» (1966 р.).  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Багато уваги висвітленню творчості А. Ерделі присвячували працівники Закар-патського художнього музею Олена Чер-нега-Балла, Олена Приходько та працівни-ки Закарпатської академії мистецтв – Ан-тон Ковач, Михайло Приймич. У 2000 році було захищено І. І. Небесни-ком дисертацію на тему «Розвиток худож-ньої освіти Закарпаття у ХХ ст.», в якій проаналізовано роль А. Ерделі у створенні і розвитку художньої освіти в Закарпат-ській області. Цій темі присвячено моно-графію [5]. Тепер нам відомо, що плани видатного художника були набагато ам-бітнішими, ніж вдосконалення власної творчості. Про ці мрії А. Ерделі та їх реалі-зацію в умовах вищої художньої освіти Ук-раїни йде мова у цій статті.  

Виклад основного матеріалу. Основ-ним джерелом планів А. Ерделі є його лі-тературні твори та щоденники, викладені у книзі «IMEN» (Видавництво О. Гаркуші у 2012 р. під загальною редакцією І. І. Не-бесника). Там же викладено його думки, під час перебування у Мюнхені з приводу обов’язку перед своїми закарпатськими земляками і можливості повернутися до-дому і допомогти їм у розвитку культури: «Я жалію русина, бо він є частиною моєї змішаної крові, проте не можу пожертву-вати собою заради такої ідеї, це завдання для іншого» [1: 193]. Тепер на відміну від 1924 року ми знає-мо, що він все-таки пожертвував собою і по-вернувся додому, аби стати засновником художньої освіти Закарпаття і зазнати багато неприємностей від радянської влади після возз’єднання з УРСР у 1946 р. Ре-зультатом його педагогічної діяльності ста-ло виховання знаменитого покоління ху-дожників, серед яких були Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Андрій Добош, Ер-нест Контратович, Василь Дван Шарпотокі.  Адальберту Ерделі довелося очолити у 1931 році об’єднання художників краю і започаткувати історію спілки художників Закарпаття. Нам відомі його принципи у творчій діяльності та його критерії оцінки художників – людей, з якими він працю-вав. На його думку молоді митці повинні були освоїти академічну підготовку подіб-но до вимог в академіях, не цуратися сво-го народного мистецтва і бути відкрити-ми до модерних надбань мистецтва євро-пейських країн [5: 17]. Для досягнення названих цілей, на дум-ку А. Ерделі, необхідно було відкрити в м. Ужгороді спеціальний навчальний заклад – академію мистецтв.  Така спроба була здійснена ним особисто у 1945 р. Випускник Ужгородської вчитель-ської семінарії Омелян Росул навіть про-йшов разом з іншими вступні випробову-вання у Державний художній інститут в Уж-городі, про що отримав довідку підписану Адальбертом Ерделі 20. ХІ. 1945 р. [4: 133]. Зрештою уряд не дозволив відкрити в Ужгороді вищий художній навчальний за-
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клад. Натомість У 1946 році було створено Ужгородське художньо-промислове учи-лище. Звичайно, реалізовувати принципи А. Ерделі про академічну підготовку і рів-няння на модерні віяння в Європі в рамках радянського училища було майже немож-ливо. Проте заклад протягом десятиліть давав добрий вишкіл з таких фахових дис-циплін як рисунок, живопис і композиція, що забезпечувало традицію передачі ху-дожніх знань новим поколінням митців.  Під час відлиги у тоталітарному суспіль-стві, як у випадку засудження культу Сталі-на, самобутність закарпатської художньої школи знову заявляла про себе творчістю таких художників, як Павло Бедзір, Володи-мир Микита, Микола та Едіта Медвецькі, Фе-ренц Семан, В’ячеслав Приходько та багато інших. Таким чином, училище започаткова-не діяльністю Адальберта Ерделі забезпечу-вало підготовку нових поколінь закарпатсь-ких професійних художників.  Нова «відлига» у суспільному житті Ра-дянського Союзу відома, як «перебудова» Михайла Горбачова, дозволила поверну-тися до заповітів А. Ерделі. В Ужгородсь-кому училищі прикладного мистецтва від-новилися думки про вищу художню освіту на Закарпатті. Це виявилося дуже актуаль-ним, тому що станом на 1991 рік більшість членів Національної спілки художників у Закарпатському обласному відділенні, на відміну від чехословацького періоду (1930-х років), були без вищої освіти.  Ідеологічним підґрунтям для форму-вання і розвитку Ужгородського коледжу мистецтв стали ідеї А. Ерделі, виражені у його творах і висловлюваннях у різних ви-даннях. Протягом 1990–1991рр. в училищі відбувалися вечори та конкурси студен-тів, присвячені життю і творчості А. Ерде-лі, якому на той час виповнювалося 100 років із дня народження. Вносилися зміни у навчальні плани, що передбачали поси-лення ролі академічних дисциплін, активі-зувалася робота колективу по перетво-ренню закладу у вищий навчальний і нау-ковий заклад [5: 100–128]. Згідно з сучасними вимогами Міністер-ства освіти і науки в Україні до вищих на-

вчальних закладів, визнання і високий рейтинг можуть мати лише ті, котрі спро-моглися залучити до навчального процесу якомога більший відсоток фахівців із ви-щою освітою, науковими ступенями та вченими званнями доцента і професора.  Останнє завдання було для колективу училища, а потім коледжу, доволі склад-ним. Його не міг передбачити і Адальберт Ерделі. У мистецькому закладі України, очевидно, більшість науково-педагогічних працівників повинні працювати в галузі мистецтвознавства, дизайну і педагогіки.  Саме ця особливість спрямування нау-ково-пошукової роботи нам підходила, ад-же першочергових завдань було вивчення творчої діяльності перших поколінь за-карпатської художньої школи в період найбільших успіхів, дослідження умов, в яких були виховані корифеї образотвор-чого мистецтва України у ХХ столітті та провадження у сучасний навчальний про-цес кращих здобутків попередників.  З метою активізації наукової роботи і вивчення умов заснування та розвитку за-карпатської художньої школи як феноме-ну, а також розвитку художньої освіти За-карпаття було започатковано регулярне проведення Міжнародної наукової конфе-ренції «Ерделівські читання», організова-но видання наукового вісника інституту, а згодом – Закарпатської академії мистецтв.  Протягом відносно короткого періоду вдалося реформувати Ужгородське учили-ще прикладного мистецтва в Ужгородсь-кий коледж мистецтв ім. А. Ерделі (1995 р.), створити Закарпатський художній інс-титут (2003 р.) і перетворити його в За-карпатську академію мистецтв (2016 р.). Протягом цього часу були захищені дисер-тації: «Розвиток художньої освіти на За-карпатті» (І. І. Небесник), «Церковне ма-лярство Закарпаття другої половини ХVІІІ – першої половини ХХ століття» (М. В. Приймич), «Побутовий живопис Закарпат-тя 1945–1991років: еволюція жанру, тема-тика, персоналії» (О. І. Гаврош), «Художня вишивка українців Закарпаття» (Р. І. Пи-лип), «Живопис Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: жанри та 
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художньо-стилістичні особливості» (І. В. Лу-ценко), «Графічне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ століття» (мол. Небес-ник І. І.) та багато інших. Активна наукова діяльність працівників закладу дозволила Закарпатській академії мистецтв зайняти в Міжнародному рейтингу вищих нав-чальних закладів Webometrix 46 місце у 2019 р. по Україні [3]. У 2018 році відбувся перший захист магістерських дипломних робіт, що засвідчило досягнення найви-щого статусу у системі вищої художньої освіти України [2]. Таким чином одне із стратегічних завдань, поставлених Адаль-бертом Ерделі, про створення в Закар-патті повноцінної академії було виконано.  Під час аналізу діяльності Закарпатсь-кої академії мистецтв та Коледжу мис-тецтв ім. А. Ерделі ЗАМ часто забувають, що мова йде тільки про підготовку худож-ників-живописців, як це було у середині ХХ століття. Академія і Коледж несуть від-повідальність і за підготовку фахівців де-коративно-прикладного мистецтва (ху-дожня кераміка, художня обробка дерева, художня обробка металу), а також в різ-них галузях дизайну (графічний дизайн, дизайн інтер’єру, дизайн навколишнього середовища). Для розвитку цих спеціаль-ностей також необхідно зміцнювати кадро-вий склад викладачів, необхідно йти в ногу з новими європейськими тенденціями.  Закарпатська академія мистецтв підтри-мує творчі зв’язки із Земплінським освітнім центром в м. Міхаловце (Словаччина), Пові-товим музеєм в м. Сату Маре (Румунія), Фондом Гортобадського пленеру в м. Деб-рецен, (Угорщина), Об’єднанням народного мистецтва в м. Гуменне (Словаччина), Пря-шівським університетом (Словаччина) то-що. Викладачі Закарпатської академії мис-тецтв проходять стажування за кордоном (А. Коприва в Угорщині, І. Луценко – Поль-щі, А. Ковач – Угорщині). Цей процес, оче-видно, буде продовжуватись.  Процес вивчення мистецтва європейсь-ких сусідів не означає, що повинна змен-шуватися увага до свого українського і ре-гіонального закарпатського народного мистецтва. Особливості цього мистецтва 

проявляються у творах і дипломних робо-тах з художньої кераміки (викладачі Лу-кач О. Б., Попова Н. О., Шпонтак Т. М.), ху-дожньої обробки дерева (викладачі Прий-мич М. В., Ходанич М. П., Дідик І. М., Чо-пойдало А. Т., Дикун Ю. М.) На кафедрі живопису викладачі спира-ються на здобутки та творчість корифеїв, зокрема Федора Манайла, Андрія Коцки, Антона Шепи, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі. Аналіз дипломних робіт з живопи-су говорить, що такі викладачі, як Антон Ковач, Людмила Корж-Радько, Василь Скакандій керуються у своїй діяльності настановами А. Ерделі щодо орієнтації на традиції попередніх поколінь. Глядачі, спостерігаючи роботи магістрів, без труд-нощів вгадують в них закарпатське похо-дження і відгомін творчості корифеїв- засновників.  
Висновки та перспективи. Такий під-хід забезпечив успішну акредитацію з пра-вом підготовки магістрів з дизайну та жи-вопису (перший захист дипломних робіт у січні 2018 р.), а також золоту медаль НАМУ на всеукраїнському конкурсі у Хар-кові «Мистецтво молодих – 2019», присвя-чену огляду-конкурсу дипломних робіт випускників вищих художніх навчальних закладів України за 2017–2019 роки (лис-топад 2019 р.).                      
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Коновець С. В. Досвід як вагоме підґрун-

тя для творчого розвитку особистості. У статті розглядаються питання, пов’язані з творчим розвитком особистості за допомогою використання в педагогічному процесі різних видів досвіду. Обґрунтовується актуальність проблеми використання досвіду як важливого та ефективного засобу для творчого розвитку особистості, що сприяє вирішенню завдань, які перед сучасною вітчизняною системою ос-віти ставлять положення Державної націо-нальної програми «Освіта» (Україна ХХІ сто-ліття) та Національної стратегії розвитку ос-віти України у 2012-2021 рр. Зазначається, що перехід України до ринкових відносин зумов-лює необхідність переорієнтації вітчизняної мистецької освіти на задоволення запитів різ-них галузей науки в особистостях з високим рівнем культури, духовності, соціальної ак-тивності та творчого розвитку. Пропонується для застосування у сучасній педагогічній пра-ктиці такий напрям актуалізації досвіду, коли людина має бути активною не лише в набутті освітнього досвіду, але й досвіду з конструю-вання вільного особистісно-творчого розвитку. 
Ключові слова: особистість; творчий роз-виток особистості; досвід; різновиди досвіду; структурні компоненти досвіду.  ______________________________ © Світлана Коновець, 2019 
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Коновец С. В. Опыт как весомое осно-
вание для творческого развития личности. В статье рассматриваются вопросы, связанные с творческим развитием личности посредством использования в педагогическом процессе раз-личных видов опыта. Обосновывается актуаль-ность проблемы использования опыта как важ-ного и эффективного средства для творческого развития личности, способствует решению за-дач, которые перед современной отечественной системой образования ставят положения Госу-дарственной национальной программы «Обра-зование» (Украина XXI столетия) и Националь-ной стратегии развития образования Украины в 2012-2021 гг. Отмечается, что переход Украины к рыноч-ным отношениям вызывает необходимость переориентации отечественной художествен-ного образования на удовлетворение запро-сов различных отраслей науки в личностях с высоким уровнем культуры, духовности, со-циальной активности и творческого разви-тия. Предлагается для применения в совре-менной педагогической практике такое на-правление актуализации опыта, когда чело-век должен быть активным не только в при-обретении образовательного опыта, но и опы-та по конструированию свободного личност-но-творческого развития. 

Ключевые слова: личность; творческое раз-витие личности; опыт; разновидности опыта; структурные компоненты опыта.  
 
Konovets S. Experience as a weighty foun-

dation for the creative development of perso-
nality. The article deals with issues related to the creative development of the individual through the using various types of experience in the peda-gogical process. The urgency of the problem of using experien-ce as an important and effective means for crea-tive personality development is substantiated, with which the modern national education sys-tem faces, and which are settled as the provisions by the State National Program «Education» (Uk-raine XXI century) and the National Strategy for the Development of Education of Ukraine in 2012-2021. Whereas they state that one of its main directions is the actualization of universal values, based on the experience of previous and current generations, then it becomes important to as in modern pedagogical theory and practice of weighty importance, accumulated and enri-ched experience (personal, cultural, educational, aesthetic, artistic, etc.). 

It is noted that the transition of Ukraine to market relations necessitates the reorientation of the national artistic education to satisfy the requ-ests of various branches of science in individuals with a high level of culture, spirituality, social ac-tivity and creative development. It also substantiates the situation regarding the fact that nowadays a completely consistent and expedient step in improving pedagogical research, in particular – the study of the problem of creative personality development, is the reali-zation of productive ideas, which are based on the confirmation of the need to use experience with the definition of the corresponding struc-tural components, as well as approaches and methods of its adequate actualization in modern artistic and pedagogical practice. The essence of definitions of «personality», «experience», «crea-tive development of personality» is substantiated and their various interpretations by scientists in philosophical, psychological, pedagogical and cul-turological scientific branches are analyzed. In view of this, the peculiarity of the pheno-menon of «creative development of personality» is considered, which primarily lies in its poly-di-mensional structure. Therefore, after analyzing and substantiating its non-existence, it is ne-cessary to consider such components as: creative thinking, intelligence, intuition, imagination, association, experience that to some extent make it possible to understand such important pheno-mena as: creative process, creative activity, crea-tive personality, creativity, which should accor-dingly be based on an analysis of the conceptual and theoretical and methodological principles of the problem under study in domestic and foreign scientific thought (in works on philosophy, psy-chology, and pedagogy of scholars of various historical periods periods). In addition, based on the analysis of scientific sources in relation to the phenomenon of «expe-rience», the structure of experience optimally for the creative development of the individual in the unity of such components as: cognitive-praxeolo-gical, emotional, value and creative is determi-ned. It is also proposed to apply in modern peda-gogical practice such a direction of actualization of experience, when a person should be active not only in acquiring educational experience, but also experience in constructing free personal and creative development. 
Key words: personality; creative development of personality; experience; varieties of experien-ce; structural components of experience. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, у пе-ріод оновлення в Україні усіх сфер людсь-кої життєдіяльності, актуальність пробле-ми творчого розвитку особистості зумов-люється потребою нашого суспільства в цілісних творчих особистостях, спромож-них до усвідомленої самоактуалізації, са-мореалізації та самоствердження. Саме то-му в процесі реформування вітчизняної системи освіти кожна особистість дедалі активніше стає об’єктом суспільно-еконо-мічних перетворень, адже від рівня куль-тури, духовності, морально-етичних прин-ципів залежить якісно-позитивний розви-ток дітей і молоді, формування у них про-гресивних способів пізнання, стверджен-ня гуманістичних ідеалів, засвоєння де-мократичних норм життя та загальнолюд-ських і культурних цінностей. У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) та Націо-нальній стратегії розвитку освіти України у 2012–2021 рр. зазначається, що одним з основних її напрямів є актуалізація за-гальнолюдських цінностей, які ґрунтую-ться на досвіді попередніх і нинішніх по-колінь. Відтак, стає безсумнівним те, що у сучасній педагогічній теорії та практиці вагомого значення має набуватися, нако-пичуватися і збагачуватися як запозиче-ний, так і власний досвід (особистісний, пізнавальний, культурний, соціальний, етичний, естетичний, творчий тощо).  
Мета статті – обґрунтування положень відносно того, що нині цілком послідов-ним і доцільним кроком у вдосконаленні педагогічних досліджень, зокрема – дослі-дженні проблеми творчого розвитку осо-бистості, є реалізація продуктивних ідей, які базуються на підтвердженні необхід-ності використання досвіду з визначен-ням відповідних структурних компонен-тів, а також підходів та методів його адек-ватної актуалізації у сучасній мистецько-педагогічній практиці. 
Аналіз останніх публікацій та дослі-

джень. Перехід України до ринкових від-носин зумовлює необхідність переорієн-тації вітчизняної освіти загалом та мисте-цької освіти, зокрема на задоволення за-

питів різних галузей науки, техніки, еко-номіки, педагогіки і сфери мистецтва у фахівцях з високим рівнем культури, ду-ховності, соціальної активності та творчо-го розвитку. З огляду на це, мистецька ос-віта повинна спрямовуватися на підготов-ку творчо розвиненої особистості, яка, за А. Маслоу, «спроможна по-справжньому керувати майбутнім… і впевнено диви-тись в обличчя новизні» [12].  При дослідженні особливостей творчо-го розвитку особистості доцільно брати до уваги обгрунтування сутності таких ба-зових категорій відносно людини як: інди-
від (окрема особа, яка має здатність самій продукувати життєву активність, ставати суб’єктом і об’єктом соціальних стосунків та мати певний рівень знань і засобів за-для таких проявів); індивідуальність (про-яв у людини темпераменту, характеру, звичок, інтересів, здібностей, стилю діяль-ності); особистість (людина, яка має здат-ність усвідомлювати не лише взаємини з дійсністю, але і свої власні життєві прин-ципи та ідеали, а також володіти такими якостями пізнавальних процесів, як: спри-ймання, пам’ять, мислення, уява й праг-нути до опанування шляхів їх реалізації. Відтак, творчий розвиток особистості має розглядатися як розвиток суб’єкта пізнан-ня й активного вдосконалення не лише матеріального світу, суспільства, культу-ри, але і самого себе. При цьому варто враховувати розроб-лену відомим ученим-психологом А. Пет-ровським концепцію персоналізації, від-повідно до якої індивід характеризується не лише потребою бути особистістю, але і спроможністю бути особистістю. Зокрема, важливим вбачається переконання до-слідника в тому, що загалом процес роз-витку особистості слід розглядати з двох позицій, які не є тотожніми, однак ство-рюють нерозривну єдність:  1) у сенсі її розвитку, коли зазначається, що вже існує те, що може бути розвинуте в певної особистості засобами цілеспрямо-ваного психолого-педагогічного впливу;  2) розвиток особистості з погляду її ці-леспрямованого виховання, яке А. Мака-
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ренко називав «проектуванням особис-тості».  Особливість феномену «творчий розви-ток особистості» передусім полягає у його поліаспектній структурі. Відтак, для ана-лізу й обґрунтування його сутності, за на-шим переконанням, є необхідним розгляд і розкриття таких сутнісних складових, як: творче мислення, інтелект, інтуїція, уява, асоціювання, досвід, що певною мірою уможливлюють розуміння таких важливих явищ, як: творчий процес, творча діяль-ність, творча особистість, креативність, ко-трі відповідно мають базуватися на аналізі концептуально-теоретичних і методичних засад досліджуваної проблеми у вітчизня-ній та закордонній науковій думці. З огляду на це, на увагу заслуговують фі-лософські, психологічні, педагогічні праці з проблем творчості: філософії творчості (Г. Альтшуллер, М. Бердяєв, М. Кузансь-кий, Т. Орлова, О. Левченко); психології творчості (О. Клепіков, І. Кучерявий, Я. По-номарьов, В. Рибалка); розуміння мислення як творчості (В. Біблер, Т. Б’юзен, Дж. Гіл-форд, А. Роу, С. Рубінштейн); визначення творчого інтелекту (Г. Айзенк, Г. Гарднер, Дж. Надлер, Ж. Піаже, Р. Стернберг); спе-цифіки творчої діяльності (Л. Левчук, В. Моляко, В. Роменець, В. Семиченко); особливостей педагогічної творчості (В. Загвязинський, В. Кан-Калик, М. По-ташник, С. Сисоєва); виявлення творчих можливостей особистості (І. Кант, Г. Ге-гель, Ф. Шеллінг, С. Русова, А. Макаренко, В. Сухомлинський); обґрунтування меха-нізмів розвитку творчої особистості (Л. Виготський, Н. Кичук); прагнення людини до самореалізації у творчості (Е. Фромм), а також сутності і змісту творчого розвитку особистості (А. Грецов, С. Девіс, А. Толшин, Н. Рождественська) та ін. Окрім того, останнім часом у період надзвичайно стрімкого науково-технічно-го і економічного прогресу все більшого значення набуває саме інтелектуально-творчий розвиток особистості та форму-вання її спроможності до подальшого удосконалення навколишнього світу і се-бе у цьому світі. У таких умовах кожна су-

часна людина має дійсно бути справж-ньою «homo sapiens» (людиною мудрою), щоб стати безсумнівним пріоритетом у всіх еволюційних процесах людства.  Саме на цьому свого часу акцентував увагу геніальний А. Ейнштейн, справедли-во підкреслюючи, що розум, котрий одно-го разу розширив свої кордони, вже не по-вернеться до попереднього стану. В зазна-ченому контексті вбачається доцільним згадати і вислів геніального Леонардо да Вінчі: «Мудрість є дочкою досвіду».  З огляду на це, зростає роль своєчасно-го набуття досвіду як основи осмислення зовнішнього буття і власного внутрішньо-го світу в кожної особистості. Загалом по-няття «досвід» вживається дослідниками у чималій кількості різних значень, серед них: життєвий досвід, теоретичний досвід, науковий досвід, практичний досвід, фі-зичний досвід, почуттєвий досвід, профе-сійний досвід, художній досвід, літератур-ний досвід, cоціальний досвід, трудовий досвід тощо. Проблеми, пов’язані з категорією досві-ду, були чи не найпершими з проблем, яки-ми займалася фундаментальна класична фі-лософія. Оскільки інтерес до досвіду під-тверджує загальну налаштованість дослід-ників на розкриття феноменів «світ» і «лю-дина», сутність поняття «досвід» полягає в почуттєво-емпіричному відображенні зов-нішнього світу, результатом того, що відбу-вається з людиною і що усвідомлюється нею впродовж усього її життя.  Водночас у найновіших дослідженнях вітчизняні вчені до проблеми досвіду підхо-дять і як до результату комунікації у сис-темі «людина – людина» або «особистість – особистість». Проте, повне усвідомлення сутності досвіду можливе передусім завдя-ки аналізу його основних компонентів.  Упродовж довгого часу широке розпов-сюдження у філософії мала точка зору, що досвід є чи не єдиним джерелом будь-якого знання. Адже досвід, заснований на власній діяльності людини, є результатом, який ви-являється в єдності знань та умінь.  Проте, коло трактувань поняття «дос-від» поступово розширювалося і згодом 
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поміж них з’явилися такі, як: досвід – це «почуттєво-емпіричне відображення зов-нішнього світу; поєднання того, що дієть-ся з людиною і що усвідомлюється нею впродовж життя» [18: 626]; досвід – це «сукупність відчуттів, що є незалежною від матеріального світу» [20: 61]; досвід – це «апріорне знання, що дає необхідні й універсальні істини та продукує істини випадкові та локальні» [20: 61].  Зрозуміло, що наведені трактування бу-ли визначені насамперед на засадах пог-лядів учених-філософів. Повною мірою фі-лософське значення проблеми досвіду пе-редусім розкривалося у працях: Аристоте-ля [1], Г. Гегеля [4], Е. Гуссерля [5], І. Канта [10] та ін. Зокрема, Аристотель у своїй праці «Ме-тафізика» стверджував, що поява досвіду в людини повязана з пам’яттю, завдяки якій спогади про одне й те саме набу-вають значення певного досвіду. Філософ зазначав, що, співставляючи досвід з нау-кою та мистецтвом, можна зрозуміти – во-ни з’являються у людей саме через досвід [1]. Причина цього полягає в тому, що до-свід є знанням одиничного, в науці чи мистецтві досвід є знанням загального. Ін-шими словами, люди, які володіють досві-дом, знають «що», але не знають «чому», Натомість, ті, котрі володіють наукою та мистецтвом, вочевидь, знають (за Аристо-телем) «чому», тобто знають причину, хо-ча, досвід, набутий у будь-якій діяльності людини, збагачується практично так само як і в науці або мистецтві. Аристотель також підкреслював, що жодне з чуттєвих сприймань не можна вважати мудрістю, хоча вони дають найважливіші знання про одиничне, (наприклад, вони вказують, що вогонь гарячий, але при тому вони не вказують, «чому» він гарячий). На думку філософа, досвід є наслідком усвідомлення суперечності між метою діяльності та результатом. Учений нази-вав філософію метою світового процесу, адже вона є самопізнанням абсолютного розуму людиною і її основна задача – пі-знання цього абсолютного. У своїй теорії щодо категорії «досвід», викладеній у пра-

ці «Феноменологія духу» [4], Г. Гегель ви-водив досвід з руху свідомості, що визна-чає мету, яку необхідно досягти. Зрозумі-ло, що цією метою виступають знання. Але, реалізуючи мету, свідомість виявляє, що досягнута мета не співпадає з постав-леною метою, а знання предмета на пев-ному етапі відрізняються від об’єктивної данності цього предмета.  Отже, на переконаннями Г. Гегеля, су-б’єктивні предмети, що існують об’єктив-но перетворюються в моменти свідомості. Він також розглядав практичну діяльність як духовно-абстрактну та оперування об-разами сприймає як рух об’єктивної ре-альності. Тобто Г. Гегель прагнув довести – людський досвід можливий тому, що лю-ди пізнають і використовують саме об’єк-тивні, незалежні від свідомості закони. Категорію досвіду глибоко досліджував відомий філософ, засновник такої науко-вої галузі, як феноменологія, – Е. Гусcерль, який підкреслював, що у життєвому світі суб’єктивність людини накопичує досвід усвідомленого сприйняття світу, яке уможливлює ліквідування не виявлених та не співвіднесених з певним способом розуміння різних передумов [5].  Саме Е. Гуссерль назвав досвід феноме-ном. Тому стало традиційним називати феноменологію Е. Гуссерля – «феномено-логією досвіду». Відтак Е. Гуссерль вва-жав, що філософський інтерес до досвіду відбиває загальну налаштованість філо-софського мислення на розкриття того, що таке «Світ». У праці «Досвід та суджен-ня» він стверджував, що звичайний дос-від, у якому дано життєвий світ, виступає підґрунтям будь-якого об’єктивного пі-знання. Але при цьому необхідно пам’ята-ти, що до будь-якого початку пізнавальної діяльності для людини вже є предмети, культурно-історичні реалії тощо. Отже, у простій достовірності вони вже є до по-чатку пізнання і саме тому пробуджують інтерес до пізнання. З огляду на те, що світ від початку є універсальним підґрун-тям усіх окремих досвідів, – як світ до-свідів, то будь-який досвід (за Е. Гуссер-лем) – це завжди світовий, тобто такий, 
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який уможливлює отримання особою від-повідей на питання. За твердженням І. Канта, досвід має апрі-орні (від лат. «apriori» – дослівно «неза-лежно від досвіду, без перевірки») форми розуму, що виступають основою системати-зації сприймання світу людиною [10]. Філо-соф погоджувався з тим, що, якщо пізнання починається з досвіду, то його зв’язок – всезагальність й необхідність – не з нього. Цей зв’язок І. Кант відносив до необхідної апріорної діяльності розуму, вважаючи, що вияв цієї діяльності є трансцендентальним дослідженням. Іншими словами, він нази-вав трансцендентальним будь-яке пізнан-ня, що досліджує не стільки предмети, скільки види пізнання предметів, оскільки пізнання має бути можливим апріорі. 
Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідники, характеризуючи поняття «до-свід», підкреслюють такі його різні пара-метри, як: особистісна й діяльнісна сут-ність людини як структурні компоненти особистості (І. Бех [2], О. Леонтьєв [11]); стан індивідуальної свідомості, суб’єктив-ний духовний феномен самоактуалізації (А. Маслоу [12], К. Роджерс [15], Е. Фромм [19]); світоглядний спосіб буття та життє-діяльності (І. Зязюн [7], В. Іванов [8]). Зокрема, прибічник світоглядно-антро-пологічних поглядів, учений В. Іванов за-уважував, що досвід виник на ґрунті став-лення людини до світу і є «першочергово деяким підсумком життєдіяльності певно-го суб’єкта», а також «квінтесенцією пев-ної життєвої долі, її реальним уроком» [8: 132]. Таким чином, на думку дослідника, досвід пов’язаний зі смислотворчістю су-б’єкта, оскільки, «в досвіді елементи дійс-ності стають подією суб’єктивного життя і в цьому контексті набувають не лише за-гальну визначеність, але і наповнюються неповторним змістом» [8: 200]. Отже, В. Іванов слушно вважав, що досвід зосе-реджує в собі здобутки всіх сфер людської життєдіяльності та «дозволяє зрозуміти людський суб’єкт як самозберігаюче нача-ло культурної творчості» [8: 243]. Непересічне значення мають і психоло-го-педагогічні аспекти досвіду, які до-

сліджували: Л. Виготський [3], Дж. Д’юї [6], І. Зязюн [7], М. Каган [9], О. Олексюк [13], Г. Падалка [14], О. Рудницька [16], Т. Ско-рик [17], О. Шевнюк [21], Г. Шевченко [22] та ін. Для прикладу, значний вплив на вирі-шення проблем вільного розвитку люди-ни на основі накопиченого досвіду мали наукові дослідження відомого філософа, педагога-гуманіста й етика, творця педо-центричної теорії та методики навчання, а також засновника «чиказької школи праг-матизму» – Дж. Д’юї, який наполегливо впроваджував у життя ідею відносно того, що метою людського життя має бути пе-редусім цілісний розвиток особистості в межах її природи та життєбудови досвіду й освіти.  Перш за все на увагу заслуговує те, що Дж. Д’юї прагнув постійного збагачення особистісного досвіду вихованців в умовах вільного розвитку їхніх сил і можливостей та, блискуче поєднуючи гуманістичний та раціональний підходи [6], наголошував на необхідності належно розробленої філосо-фії досвіду. Визначаючи завдання філософії освіти, Дж. Д’юї впевнено наполягав на «по-требі запровадження сучасних концепцій, що зумовлюють виникнення нових прак-тичних моделей» [6: 18].  При цьому, видатний філософ з-поміж важливих принципів філософії освіти, спільних для різноманітних прогресивних шкіл й актуальних у контексті творчого розвитку особистості дотепер, наполягав, щоб сприяти тому, що «насаджуванню зго-ри протиставлялося вираження і розвиток індивідуальності; внутрішній дисципліні – свобода дій; навчанню за допомогою книг і вчителів – навчання досвідом; набуттю ок-ремих навичок і вмінь у результаті трену-вань – набуття їх у якості засобів досягнен-ня кінцевої мети, що робить життя приваб-ливим; підготовці до недалекого чи відда-леного майбутнього – максимальне вико-ристання можливостей сьогодення; незмін-ним цілям і фактам – ознайомлення зі сві-том, що змінюється» [6, с.22].  Важливим засобом досягнення зазначе-ного, на думку Дж. Д’юї, мав бути розвиток 
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людського розуму, котрий може відігравати непересічну роль в ситуаціях, коли, напри-клад, «виникає яка-небудь проблема, коли з’являється деяке утруднення, яке потребує вирішення, певна потреба, невдача або нуж-да, котру необхідно усунути, якийсь конф-лікт устремлінь, який можливо припинити шляхом переміни існуючих умов» [6: 34].  Тому цілком логічним є те, що цей уче-ний заслуговує на особливу повагу своїх професійних послідовників не лише за досягнення у царині гуманістично-об’єк-тивної етики, але й за активне впрова-дження до педагогічних досліджень «екс-периментального методу», який полягав у теоретично-емпіричному аналізі цілісного феномену людини та розробці таких під-ходів до розвитку особистості, які сприя-ли так званій «регульованій свободі», ін-дивідуалізму та рівним можливостям кож-ної особи набувати власний досвід. Окремі важливі аспекти дослідження проблем взаємозв’язку досвіду та освіти знайшли відображення у працях сучасних українських учених: І. Зязюна (з естетич-ного досвіду особи), О. Олексюк (з мораль-но-естетичного досвіду особистості), Т. Скорик (з естетичного досвіду студен-тів), О. Шевнюк (з художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя), в ході роз-в’язання яких бралися до уваги основні положення визначної й актуальної доте-пер концепції Дж. Д’юї. Найповніше структурний зміст есте-тичного досвіду розглядав відомий укра-їнський вчений, філософ і педагог І. Зязюн у праці «Естетичний досвід особи. Форму-вання і сфери вияву» [7], де виокремлюва-лися засади формування естетичного до-свіду особистості, на яких ґрунтуються всі сучасні дослідження в цьому напрямі. Вче-ний підкреслював, що: естетичний досвід є результатом ставлення людини до світу; визначальну роль у його становленні віді-грають моральні критерії естетичної ви-хованості особи та праця; естетичний до-свід формується передусім через естетич-ну культуру певного культурного середо-вища і є виявом творчого начала людської особистості та іншого [7: 164–165].  

Основними складовими естетичного досвіду І. Зязюн визначав у: мотиваційній сфері – потяг, потреби, інтереси, спону-кання, почуття; емоційній сфері – емоції, почуття, переживання; ціннісно-орієнта-ційній сфері – оцінки, смаки, погляди, іде-али. Водночас учений стверджував, що «досвід через свої складові – спеціалізова-ні емоції і почуття, що обов’язково зумов-люють вольову діяльність, – регулює люд-ську поведінку, спрямовує дії людини на предмет, здатний задовольнити людську потребу» [7: 75].  Окрім цього, І. Зязюн вважав, що й есте-тичне виховання в його загальному ви-гляді можна визначити як процесс форму-вання естетичного досвіду людини різно-видами його складових. На його слушну думку, якщо в конкретно-психологічному аспекті досвід складається зі знань, емо-ційного ставлення та вміння, то естетич-ний досвід відповідно – з естетичних знань, естетичного ставлення та вміння діяти й творити «за законами краси». Зок-рема, естетичне ставлення у структурі особистості виявляється в естетичних потребах, естетичних інтересах, естетич-них поглядах, естетичних смаках та есте-тичних ідеалах.  Видатний учений-філософ був переко-наний: «Для того, щоб людина могла есте-тично відображувати дійсність, вона по-винна мати певну систему естетичних пог-лядів, вироблених людством з часів їх існу-вання… Ще необхідна специфічна почут-тєва реакція організму на предмети і яви-ща. У свою чергу почуттєва реакція мож-лива лише в тому випадку, якщо людина володітиме певною потребою, а інтенсив-ність реакції буде залежати від смаку люди-ни. І, нарешті, в естетичний досвід включає-ться також естетичний ідеал» [7: 33]. Визначаючи естетичний досвід «духов-ним утворенням», І. Зязюн відносив його до складних психічних явищ, які можуть розглядатися як системи, а, отже, і мати свою компонентну структуру. Вчений та-кож доводив, що згідно із сучасними уяв-леннями про естетичне виховання як за-лучення людини до соціокультурного се-
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редовища, естетичний досвід, впливаючи на всі компоненти особи, специфічно зв’я-зує її зі світом. Тому, на його переконання, в центрі уваги має перебувати проблема осмислення характеру цього зв’язку. Проблеми іншого різновиду досвіду – досвіду морально-естетичного – ґрунтов-но досліджувала вчена-педагог О. Олек-сюк [13], яка називала вихідними елемен-тами в морально-естетичному досвіді осо-бистості почуття і переживання, оцінки, ідеали та мотиви. На основі цих елементів у структурі морально-естетичного досвіду дослідницею визначалися його основні компоненти, найважливішим з яких автор-ка називає досвід сприйняття мистецтва і, зокрема, – музичного. Іншим значимим компонентом морально-естетичного дос-віду в сфері музичного мистецтва О. Олек-сюк вважала досвід освоєння категорій ес-тетики, важливим моментом якого є знан-ня виразних можливостей музичних засо-бів у розкритті морально-естетичного змі-сту, музичних здобутків, що дозволяють глибше й яскравіше пережити та відчути людині характер і «душу» музики. Окрім цього, особливо необхідним компонентом морально-естетичного досвіду дослідниця називає досвід оцінної та ціннісно-орієн-таційної діяльності.  Дещо інший погляд на структуру есте-тичного досвіду майбутнього вчителя му-зики було зроблено дослідницею з галузі мистецької освіти Т. Скорик [13], яка звер-нула увагу на такі його елементи, як: до-свід сприймання музичних творів, досвід вербальної та виконавської інтерпретації та творчу активність. Музичне сприйман-ня, на думку авторки, є активним проце-сом, в якому відображаються пізнавальна та емоційна сфери особистості, її установ-ки і набуті досвід та знання. До того ж Т. Скорик вважає, що одним із важливих елементів естетичного досвіду вчителя музики є вміння говорити і розповідати про музику, а також збагачення виконав-ського досвіду, що допомагає відчувати, сприймати музичний твір у русі, відтво-рювати його в розвитку і передавати уч-ням свій естетичний багаж. Дослідниця 

наголошує на тому, що в результаті збага-чення естетичного досвіду розвивається здатність до естетичного оформлення ре-зультатів діяльності. Таким чином, Т. Ско-рик виділила такі компоненти естетично-го досвіду студентів, як: мотиваційний, когнітивний, операційно-практичний та діяльнісно-творчий.  Проблеми художньо-естетичного досві-ду майбутнього вчителя успішно й ґрун-товно дослідила О. Шевнюк [21]. Так, нею було з’ясовано, що до структури худож-ньо-естетичного досвіду входять такі ком-поненти, як: когнітивний (художня ерудо-ваність); афективний (художня емпатій-ність); сенсорний (сприйнятливість до ху-дожньої форми). На переконання О. Шев-нюк, художньо-естетичний досвід визна-чається вмінням бачити, відчувати й усві-домлювати прекрасне у мистецтві. Тому дослідниця вважає, що залучення до здо-бутків української і світової культури, до різних видів мистецтв, надбань народної творчості забезпечує художньо-естетич-ний розвиток особистості, високу худож-ньо-естетичну освіченість підростаючого покоління, формує естетичні почуття і смаки, світосприймання і погляди.  Таким чином в процесі ознайомлення з працями, в яких розглядалися шляхи вирі-шення проблем, пов’язаних з досвідом, ви-явилось, що вчені різних наукових галузей зауважують, що досвід містить у собі без-ліч життєво важливих можливостей, котрі допомагають людині розвиватися, вихо-вуватися, навчатися.  Отже, було виявилено, що у контексті проблеми творчого розвитку особистості з-поміж багатьох відомих категорій досві-ду, наявних в освіті, пріоритетне місце займає естетичний досвід, який, за вис-новками багатьох учених, належить до найскладніших категорій досвіду. Отже, зважаючи на широту й різнобічність його функціональності та безперечну значу-щість для інтелектуального, емоційно-по-чуттєвого, ціннісно-орієнтаційного, мо-рально-етичного, діяльнісного-творчого становлення індивідуму, – естетичний до-свід, на нашу думку, безперечно може бу-
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ти вагомим підґрунтям для творчого роз-витку особистості. Й з огляду на те, що основними завдан-нями творчого розвитку особистості є: ці-леспрямоване формування особистісної цілісності та гармонійності, духовності й естетичної культури; виховання активно-го ставлення до естетичних явищ дійснос-ті та мистецтва; послідовне і систематизо-ване формування навичок естетичного сприймання та оцінної діяльності; стиму-лювання та актуалізація творчого потенці-алу і вдосконалення практичних знань, на-вичок та умінь у галузі педагогіки й мисте-цтва; розвиток прагнення до творчої само-реалізації у різних видах художньо-творчої діяльності, з’ясувалося: у сучасних умовах доцільно виявити компонентний склад не-обхідного для цього досвіду. Відтак, на підставі аналізу наукових джерел стосовно феномену «досвід» було визначено структуру досвіду, оптималь-ного для творчого розвитку особистості в єдності таких компонентів, як: 1. Когнітивно-праксеологічного: форму-вання оптимального психолого-педагогіч-ного та мистецько-творчого тезаурусу; формування та вдосконалення організа-ційно-методичних і практичних умінь і навичок у творчій діяльності.  2. Емоційно-ціннісного: формування на-вичок емоційного сприймання та оцінної діяльності; розвиток творчого образного мислення, інтуїції, творчої уяви та збага-чення асоціативного фонду; розвиток ес-тетичного ставлення до явищ мистецтва і дійсності та сприйнятливості й емоційної чутливості, творчої активності та самоак-туалізації. 3. Креативного: формування особистіс-ної цілісності та гармонійності, духовності й естетичної культури; розвиток естетич-них почуттів, смаків, оцінок, потреб та іде-алів; розвиток і вдосконалення творчих здібностей та прагнення до творчої само-реалізації й самоствердження. 
Висновки та перспевтиви. У підсумку, на підставі вивчення філософських, психо-лого-педагогічних та культурологічних праць, присвячених розгляду досвіду в ос-
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Коршунов Д. А., Гуржій І. А. Методика ви-

вчення рельєфної пластики на заняттях з ди-
сципліни «Скульптура» для студентів пер-
ших курсів художніх ЗВО. У статті розглядаю-ться проблеми навчання студентів принципам побудови скульптурного рельєфу. Пояснюють-ся професійні поняття та описуються види скульптурного рельєфу і його використання в монументальному та декоративному мистецтві. Розглянуті завдання, які виконують студенти перших курсів, описані методики виконання рельєфу. Описані інструменти і обладнання, які використовуються в роботі над практичними завданнями, пов’язаними з ліпленням рельєф-них зображень. За методикою, викладеною в статті, студенти знайомляться з основними ви-дами скульптурного рельєфу, вивчають закони його побудови.  

Ключові слова: мистецтво, рельєф, горель-єф, барельєф, контррельєф і койланагліф. ______________________________ © Дмитро Коршунов, Інна Гуржій, 2019 

Коршунов Д. А., Гуржий И. А. Методика 
изучения рельефной пластики на занятиях 
по дисциплине «Скульптура» для студентов 
первых курсов художественных высших уче-
бных заведений. В данной статье рассматрива-ются проблемы обучения студентов принципам построения скульптурного рельефа. Объясня-ются профессиональные понятия и описывают-ся виды скульптурного рельефа и его использо-вание в монументальном и декоративном ис-кусстве. Рассмотрены задачи, которые выпол-няют студенты первых курсов, описаны мето-дики выполнения рельефа, описаны инстру-менты и оборудование. По методике, изложен-ной в статье, студенты знакомятся с основными видами скульптурного рельефа, изучают зако-ны его построения. 

Ключевые слова: искусство, рельеф, горель-еф, барельеф, контррельефы и койланаглиф.  
Korshunov D., Gurzhii I. Methodology of 

studying relief plastics in classes on discipline 
«Sculpture» for students of the first years of 
art universities. In this article the problems of teaching students to the principles of constructing sculptural relief are considered. Explains pro-fessional concepts and describes the types of sculptural relief and its use in monumental and decorative arts. Considered the tasks performed by students of the first years, described methods of implementation of relief. Described tools and equipment used in the work on the practical tasks associated with the modeling of relief images. According to the method described in the article students are introduced to the main types of sculptural relief, study the laws of its construction. Despite the large number of scientific studies, problems with studying the principles of construc-ting sculptural relief paid little attention. The topics discussed in this technique help gradually acquaint the student with the difficult task of creating relief from copying, modeling elementary geometric forms to complex creative work. According to the above method, the course of work on creative tasks is correct. From the creation of a sketch, composi-tional and stylistic exploration, to the creation of a common integral composition, one of the first works of the student of the first year is created. This technique is successfully used in the study of the discipline «Sculpture» for the specialty «Fine art, decorative art, restoration» and showed itself to be successful for the professional and creative deve-lopment of students.  The more a student performs practical tasks in sculpture, the higher his professional skill, his 
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sculptural work will be more convincing, more individual, and creativity will become a valid and powerful means of expression. 
Key words: art, relief, relief, bas-relief, counter-relief and koilanaglif. 
 
Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, проблеми вивчення принципів побудови скульптурного рельєфу приділено мало уваги. Численні помилки і недоробки, до-пущені студентами художніх закладів ви-щої освіти при виконанні навчальних практичних і художньо-творчих завдань на заняттях зі скульптури, викликані не-достатньо сформованими знаннями прин-ципів побудови скульптурного рельєфу зумовили написання цієї статті. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. У роботах багатьох авторів таких, як Е. Лантері, М. А. Керзін, В. Н. Ріттер, А. А. Мель-ник, О. С. Красноголовець, відзначено важ-ливу роль вивчення рельєфної пластики, як одного з видів скульптури та необхід-ність вивчення принципів побудови скуль-птурного рельєфу в процесі навчання сту-дентів мистецтву скульптури. 
Мета досліжнення: проаналізувати ме-тоди та підходи вивчення скульптурного рельєфу на початковому етапі для студен-тів закладів вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу. Рельєф являє собою абсолютно самостійне мисте-цтво зі своїми принципами і своєрідною концепцією простору [1: 187]. Дуже важ-ливо для студентів, що вперше вивчають поняття рельєф, пояснити його особли-вості та визначити його види.  Скульптурно-рельєфні зображення по-діляються за призначенням і композицій-но-пластичними особливостями виражен-ня на монументально-декоративний, стан-ковий і медальєрний рельєфи [2: 10]. Роз-різняють декілька видів скульптурного рельєфу, це опуклий рельєф: горельєф, ба-рельєф, і заглиблений рельєф: контр-рельєф і койланагліф. Кожен із видів має свої особливості, які треба знати студенту при роботі над рельєфом. Горельєф (франц. Haut – relief, букваль-но – високий рельєф) – рельєфне зобра-

ження, у якому предмет виступає над пло-щиною фону більше ніж на половину сво-го об’єму. Окремі деталі зображення у го-рельєфі інколи тільки торкаються фону, та часом і зовсім відокремлюються від нього. Горельєф широко використовують в архітектурі, особливо у тому випадку, коли зображення повинно сприйматися з великої відстані. Барельєф (франц. Bas – relief, буквально – низький рельєф) – вид рельєфу, в якому опукле зображення виступає над площи-ною фону не більше ніж на половину сво-го об'єму. Барельєфом оздоблюють спору-ди, пам'ятники, медалі тощо.  Контррельєф – (от лат. contra – проти) вид заглибленого рельєфу, що являє со-бою якби негатив барельєфа. Винахідник контррельєфа В. Є. Татлін [3]. Койланогліф (заглиблений рельєф) – ши-роко застосовувався в архітектурі Стародав-нього Єгипету, в ранньому античному мис-тецтві та широко застосовується в сучас-ному декоративно-ужитковому мистецтві.  Види рельєфу залежать від його висоти. Розглянемо поняття «висота рельєфу», це відстань між фоном і найбільш випуклими частинами зображення. Висоту рельєфу скульптор обирає залежно від місця поло-ження рельєфу в архітектурі, від умов та сприйняття його глядачем. Таким чином, горельєф виконують у випадках, коли зоб-раження повинно сприйматися з великої відстані. Тому, як правило, об’єм горельє-фу мало змінюється, а іноді горельєфні зображення виконують великими й прак-тично без змін. На відміну від горельєфа, барельєфні зображення розраховані на сприйняття з близької відстані. Через це об’єм барельєфу дуже зменшується, що потребує від скульп-тора більшої практики, поглиблених нави-чок у малюнку, вміння чітко і детально за-кінчити форму. Барельєф застосовується в архітектурі, декоративному мистецтві й особливо широко в медальєрній справі. Вивчення принципів побудови скульп-турного рельєфу – справа часом непроста, що вимагає від студента володіння ма-люнком, композицією, твердого знання 
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законів лінійної перспективи, можливості об’ємно-просторового бачення. Мовою рельєфу важче оволодіти, ніж мовою жи-вопису чи графіки, але той, хто почне її ро-зуміти, поверне свої творчі муки стори-цею [4: 143]. Вивчення дисципліни «Скульптура» має велике значення у формуванні профе-сійних якостей майбутнього художника. Програма дисципліни побудована таким чином, що студенти, виконуючи практичні завдання, спочатку прості, а потім більш складні, набувають навички в роботі з фор-мою і простором, освоюють закони ство-рення круглої скульптури, вивчають прин-ципи побудови скульптурного рельєфу. Робочою навчальною програмою курсу «Скульптура», в першому семестрі, перед-бачено виконання цілої низки практичних завдань пов’язаних безпосередньо з ви-вченням скульптурної рельєфної пласти-ки. Виконуючи ці практичні завдання, сту-денти першого курсу знайомляться з ви-дами скульптурного рельєфу, з принципа-ми зображення об’ємних предметів в рельєфі, розвивають розуміння пластики та об'ємно-просторового бачення, набува-ють практичних навичок ліплення рельє-фних зображень. Заняття з вивчення скульптурного рельєфу, так само як і інші практичні за-няття з дисципліни «Скульптура», прохо-дять в спеціально обладнаній, добре освіт-леній аудиторії в присутності провідного викладача. Перед початком кожної теми викладач проводить вступну лекцію, роз-криває цілі і задачі майбутнього практич-ного завдання. Пояснює студентам, що оз-начає поняття скульптурний рельєф, які його види та закони побудови, наводить приклади можливості використання рель-єфної пластики. Теоретичний матеріал пов’язаний з принципами побудови скульптурного рельєфу, з закономірностями скорочення предметів в рельєфі, викладач викладає студентам підкріплюючи його наочними навчальними посібниками – фотографія-ми, графічними таблицями і схемами. Як показує практика, студенти, які добре за-

своїли теоретичний матеріал, набагато успішніше справляються з виконанням практичних завдань по ліпленню скульп-турний рельєфних зображень. Перш ніж приступити до виконання практичних завдань з ліплення рельєфу, студентам потрібно підготувати необхідні для цього матеріали й інструменти, а та-кож виготовити каркаси для ліплення скульптурно рельєфу. В якості матеріалів для ліплення рельєфу вибирають глину або пластилін. Ці м'які матеріали тради-ційно використовуються для ліплення як круглої, так і рельєфною пластики. У на-шому випадку, ліплення рельєфу на за-няттях по скульптурі слід ліпити з глини. Для самостійної роботи студентам про-понується ознайомлення з історичними художніми аналогами по темі практичних аудиторних завдань, провести аналіз мож-ливості композиційно-творчих рішень в залежності від вибору висоти скульптур-ного рельєфу. Створення начерків і зама-льовок, а також графічних ескізів, якщо практичне завдання передбачає творче рі-шення. Самостійна робота студента перед-бачає консультації з викладачем. Мета заняття – вироблення у студентів початкових навиків ліплення рельєфу, а головне, допомога у розвитку сприйняття об’єму відчуттям зору, визначенні розмі-щення форм у просторі, що є необхідним не тільки у виконанні рельєфу, а і в твор-чій практиці.  Програма дисципліни «Скульптура» для студентів першого курсу має декілька завдань за темою вивчення особливостей рельєфу. Тема «Ліплення рослинного ор-наменту з гіпсових моделей» є першим завданням, призначенням якого є озна-йомлення студентів-першокурсників зі скульптурною рельєфною пластикою. В якості моделі для виконання завдання є гіпсовий зліпок з зображенням рослин-ного елементу або орнаменту. Найкраще для виконання цього завдання підходить гіпсовий рельєф з зображенням акантово-го листка. Це завдання знайомить студен-тів із законами побудови рельєфу на пло-щині, а також готує їх до наступного зав-
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дання – ліплення в рельєфі натюрморту з геометричних (або побутових) предметів. Наступною темою у програмі дисциплі-ни є тема «Ліплення натюрморту із гео-метричних предметів в рельєфі». Ціль цього завдання – ознайомити студентів з принципами побудови рельєфу за допомо-гою скорочення об’ємів простих геомет-ричних або побутових предметів, навчити будувати перспективні скорочення з різ-них ракурсів. Вивчення закономірностей скорочення обсягів в рельєфному зобра-женні найбільш доступно на прикладах простих геометричних тіл. Від них легко пе-рейти потім до більш складних предметів, а також до пластичних форм живої природи. Виконання практичного завдання мож-на розділити на три основні етапи. Пер-ший етап полягає в пошуку оптимальної ідеї або ескізу, за яким буде створюватися декоративна рельєфна композиція в мате-ріалі. Другий етап – це підготовка інстру-ментів і матеріалів необхідних для ліплен-ня скульптурного рельєфу. Третім етапом є виконання ліплення в м'якому матеріалі (глина або пластилін) скульптурної рель-єфної композиції. «Форма змінюється у зв'язку з ідеєю», – говорив видатний польський скульптор Кса-верій Дуніковський. Тому студентові дуже важливо чітко визначитись з ідеєю, під впливом якої формуватиметься образ май-бутньої рельєфної декоративної композиції. На початку роботи необхідно умовно визначити складові натюрморту. Предме-ти натюрморту повинні відповідати пев-ній тематиці, наприклад: живописна па-літра, олівець та пензлі, гілочки горобини, картинна рама, драпірування і витонче-ний глечик можуть відображати тему «Ат-рибути образотворчого мистецтва». При цьому зовсім не обов'язково встановлюва-ти натюрморт з вище перерахованих пред-метів на конкретну площину столу для кращого уявлення. Необхідно пам’ятати, що завдання передбачає творчу інтерпре-тацію предметів натюрморту в одну деко-ративну композицію. Визначившись з тематикою майбутньої композиції, переходимо до наступного ета-

пу роботи – ескізування. Процес створення ескізів є не менш важливою частиною робо-ти, оскільки дає можливість знайти най-більш вдале рішення композиції. Ескізи майбутнього рельєфу малюють олівцем на папері розміром 10х15 см. Ескіз повинен відображати основну ідею композиції та її мотив. У композиції слід визначити основні предмети натюрморту, що будуть знаходи-тися на передньому плані, і другорядні, що мають бути розташовані на другому плані рельєфу. Форми й об’єми предметів натюр-морту мають підпорядковуватися основно-му стилю, ритму, настрою композиції. Бажано, щоб предмети натюрморту в композиції носили стилізований, умовний характер. Трактування форми може бути жорстким, напруженим, де світло і тінь межують один з одним, виділяючи об’єми рельєфу за принципом контрасту. І навпа-ки, форми рельєфу можуть бути округли-ми, що плавно переходять одна в одну, де освітлення буде м’яко виявляти об’єми скульптурного зображення.   Предмети, що складають композицію, можна витягнути або розширити за фор-мою, надаючи їм необхідного виразу і ха-рактеру. Стилізація повинна торкнутись не окремих деталей або елементів натюр-морту, а охопити цілком усю композицію. Студенту, який працює над композиці-єю рельєфу, слід виробити відповідну пластичну мову, здатну об’єднати форму й ідею. Трактування предметів натюрморту в композиції може носити знаковий, сим-волічний характер, але при цьому необхід-но, щоб їх можна було впізнати. Ескіз майбутньої рельєфною компози-ції можна виконати більш детально, зоб-ражуючи предмети натюрморту в своєму малюнку не однією лінією, а використову-ючи світлотінь, для більшого виявлення форми і простору, а так само для розумін-ня якім чином будуть розміщуватися ос-новні маси скульптурного твору в процесі ліплення в матеріалі. Робота над графічним ескізом дає мож-ливість студенту вирішити, які предмети будуть на першому плані, а які – на друго-му; чи слід використовувати площину фо-
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на в ліпленні, чи ліпити рельєф на гладкій поверхні плінта. Як свідчить практика, та-кий підхід до ескізування набагато полег-шує виконання практичного завдання у заданому розмірі у м'якому матеріалі. За-лежно від того, в якому матеріалі буде ви-конуватися практичне завдання можна буде визначитися з типом каркаса, який слід приготувати для ліплення рельєфу. Рельєф ліпиться майже у вертикальному положенні під невеликим кутом  100о –110о.  Бажано, щоб під час роботи над рель-єфом освітлення було верхньо-бокове. Ро-бота над рельєфом ведеться, як і в поперед-ніх завданнях, але підхід до неї більш твор-чій. Загальний силует предметів рельєфно-го декоративного натюрморту повинен бу-ти красивим і виразним, а розподіл мас – гармонійним. Набравши об’єм рельєфної декоративної композиції і упевнившись в правильності формоутворення та розташу-вання основних мас в просторі, студент мо-же перейти до уточнення деталей і остаточ-ного моделювання скульптурного твору. Незважаючи на творчий підхід у рішенні композиції, не слід дуже дрібнити об’єми предметів натюрморту, це призводить до негативного сприйняття форми. Дуже часто студенти прагнуть створити гладку поверх-ню форми, помилково вважаючи що саме це є обов’язковим критерієм завершеності скульптурного твору. Навпроти в декора-тивній скульптурі нерідко використовуєть-ся фактура. 
Висновки і перспективи. Заняття де-коративною скульптурою, вивчення основ декоративності в образотворчому мисте-цтві допомагає розвитку відчуття краси, ритму, організації і т.п. Декоративні нави-ки допомагають студентові впевнено ви-разити і оцінити красу натури, точніше розкрити її характер, розвиває відчуття цілого, усвідомленості, закономірності, єд-ності формальних елементів, а також фор-мує образне і просторове мислення, що так важливо для художника декоративно-прикладного мистецтва.  Чим більше студент виконуватиме прак-тичних завдань зі скульптури, тим вище буде його професійна майстерність, його 

скульптурні роботи будуть переконливіші, більш індивідуальними, а творчість стане дійсним і могутнім засобом самовираження. У цілому, заняття скульптурою на 1 курсі знайомлять студентів з законами побудови рельєфних зображень (барельє-фів, горельєфів) і готують їх до наступних більш складних завдань, з якими їм дове-деться працювати на наступних, старших курсах, а саме з ліпленням в рельєфі голо-ви і фігури людини, зі створенням рельєф-них архітектурних декоративних вставок.                                     ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изу-чение искусства. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. 368 с.  2. Голишев А. Б. Архитектурно-строитель-ная энциклопедия / Под редакцией А. Б. Голи-шева. Киев: Основа, 2008. 648 с.  
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Кузьма В. В. Роль музеїв у культурному 

житті Закарпаття у роки радянської влади. У статті висвітлено етапи розвитку музейної справи на Закарпатті у часи радянської влади. Визначено функції і значення музейної галузі в культурному житті краю відповідно до того-часної ідеології: музеї розглядалися як інстру-менти ідеологічного впливу на маси, знаряддя пропаганди і політики комуністичної партії. Відзначено і позитивні зрушення в розвитку музейної справи на вцей період.  
Ключові слова: музей, громадські музеї, державні музеї, експозиція музею, пам’ятки іс-торії, комуністична ідеологія.  
Кузьма В. В. Роль музеев в культурной 

жизни Закарпатья в годы советской влас-
ти. В статье освещены этапы развития музей-ного дела в Закарпатье во времена советской власти. Определены функции и значение му-зейной отрасли в культурной жизни края в соответствии с тогдашней идеологии: музеи рассматривались как инструменты идеологи-ческого воздействия на массы, орудия пропа-ганды и политики коммунистической партии. Отмечено и положительные сдвиги в разви-тии музейного дела на этот период. 

Ключевые слова: музей, общественные му-зеи, государственные музеи, экспозиция му-зея, памятники истории, коммунистическая идеология. ______________________________ © Вікторія Кузьма, 2019 
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Kuzma V. Role of museums in the cultural 
life of Zakarpattia during the years of the so-
viet power. Article covers the stages of develop-ment of the museum cause in Zakarpattia within the period of the Soviet power. Functions and values of the museum industry in the cultural life of the region were defined according to the ideo-logy of that time. The state actively used muse-ums for providing political education of citizens, their involvement in the state construction, for raising the general cultural level of the popu-lation, Thus, museums were considered as tools for the ideological influence on the masses, an instrument of propaganda and policy of the Com-munist party. Ideological revision of museum expositions was held pursuant to the party and government decisions. Thematic and exposition plans of museums were approved by special com-missions, it was mandatory to show historical revolutionary themes reflecting the role of the proletariat and the importance of the Communist Party, activities of V. Lenin, his associates in the class struggle. As a rule, the exposition ended with the section that was dedicated to the so-cialist construction, to new changes in the eco-nomy, industry, agriculture, etc. But it is worth noting the positive changes in the development of the museum cause in Zakar-pattia too, and ultimately in the cultural life of the region. In the period of stud the organization of museum construction has become much wides-pread. Practically all the regions of the area crea-ted dozens of new museums; public museums with different directions were developing, me-morial museums were opened, their material and technical situation improved. Student youth was widely involved to the museum work. Regional studies movement was being developed in the region, during which a huge number of valuable exhibits, historical and cultural information about this or that village, town, city, district had been collected. Just thanks to personal efforts of some individuals who were able to withstand the system, and via state museums, some private collections in one way or another the spreading of values based on a deep spiritual tradition of the Ukrainian people was implemented and focu-sed on the best samples of the world culture.  

Key words: museum, public museums, state museums, museum exposition, monuments of history, communist ideology.  
Постановка проблеми. З приєднанням Закарпаття до Радянської України почи-нається нова сторінка в історії краю. Від-

буваються важливі та докорінні зміни практично у всіх галузях: політичній, еко-номічній, релігійній. Як типова тоталітар-на система, радянська влада монополізу-вала всі форми і засоби культурного жит-тя. За її допомогою відбувалось формуван-ня свідомості суспільства відповідно до ідеологічного курсу, накресленого кому-ністичною партією. Власне для реалізації комуністичної пропаганди досить ефек-тивно використовувались музеї.  
Мета статті. Висвітлити основні етапи у створенні та діяльності державних та громадських музеїв Закарпаття. Тема істо-рії музейного будівництва за роки радян-ської влади вивчена вкрай недостатньо. Саме тому ця наукова проблема набуває особливої актуальності. 
Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Джерельною основою при дослі-дженні музейних збірок та виникнення перших музейних осередків на Закарпатті у радянський час послужили перш за все матеріали Державного архіву Закарпат-ської області (ДАЗО) таких фондів: Закар-патського краєзнавчого музею (Ф.1713.), Закарпатського обласного управління культури (Ф. 842.), Виконавчого комітету Закарпатської обласної ради депутатів трудящих (Ф.145, 195). Помітний внесок у вивчення музеєзнав-ства зробили автори, об’єктом досліджен-ня яких стала загальна історія музеїв Ук-раїни. Серед них праця Скрипник Г. А. [31]. Цьому дослідженню прислужилися праці Децика Р., Федаки П. [36], які присвячені різ-ним аспектам історії Закарпаття ХХ-ХХІ ст., але і згадують тему музеїв. Великого зна-чення набувають історичні дослідження, в яких надається аналіз розвитку музейної справи в певні хронологічні періоди в рамках всього Закарпаття. В першу чергу тут слід виділити роботи Качія Ю. З. [20], Кобаля Й. В. [21]. Найбільшим джерелом інформації про розвиток та роботу закар-патського краєзнавчого музею є публікації наукового збірника музею. Авторами ста-тей є Кобаль Й. [21], Русин В. [30], Філіп Л. [37] та ін. У ході дослідження обраної теми було опрацьовано безліч публікацій та 
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статей з періодичних видань, в тому числі і газетні, які є особливо цінними, так як ін-формація з інших джерел про стан окре-мих музейних об’єктів відсутня взагалі [5; 6; 16; 19; 20; 22; 23; 25; 26]. Важливими джерелами інформації є путівники [2; 35; 38] та інші довідники, буклети. 
Виклад основного матеріалу. 20 черв-ня 1945 р. Народна рада Закарпатської Ук-раїни прийняла постанову про відкриття в Ужгороді Народного музею Закарпатсь-кої України. Відповідно до цієї постанови Народний музей створювався як держав-на установа, служба в якому, як це було відзначено в §5 «вважається державною зо всіма правами і обов’язками, що з цього випливають» [7: 9]. А 23 червня 1945 року Народна рада Закарпатської України ви-дає наступну постанову в якій зобов’язує міський Народний комітет в Ужгороді пе-редати для Народного музею будинок ко-лишнього комітатського управління по тодішній вулиці ім. Горького, 3 [7: 11].  Перша збірка експонатів майбутнього музею була сформована із музейних збірок Земського музею, Музею Товариства «Про-світа», «Общества ім. А. Духновича», Ужго-родської гімназії, які були ліквідовані но-вою владою [37: 3]. Під ліквідацію потрап-ляв і Мукачівський музей ім. Т. Легоцького. На той час Мукачівський Музей залишився тільки складом цінних археологічних та ет-нографічних матеріалів [20: 3]. Остаточна ліквідація Мукачівського Музею ім. Т. Лего-цького відбулася у 1950 році із передачею його збірки та майна до Закарпатського державного краєзнавчого музею. Крім цьо-го, в колекцію Народного музею потрапили також історичні цінності з маєтку родини барона Перені із Севлюша (Виноградова) на початку 1946 року [37: 3]. Музей доводилося створювати заново, не маючи фондової бази. Те, що в свій час було зібрано існуючими раніше музеями та колекціонерами, в більшості було роз-грабовано [22: 4]. Для розміщення зібрань було відведено 17 приміщень.  Народний музей створювався на базі етнографічної та природничої колекцій колишніх Ужгородського земського музею 

та музею товариства «Просвіта» в Ужго-роді. Удосконалюючи музейну справу в рес-публіці Рада Міністрів УРСР та ЦК КП(б)У 1 червня 1946 року за № 1001 прийняла постанову «Про зміну мережі музеїв систе-ми Комітету у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР». Цією по-становою Ужгородський Народний Музей було реорганізовано в історично-крає-знавчий музей, а також йому було надано високий статус музею республіканського значення ІІ категорії [12:2–3]. Перша експозиція музею була відкрита влітку 1946 року і включала в себе відділи історії, природи, етнографії та соціаліс-тичного будівництва. Для розміщення всіх колекцій, в даному приміщенні місця було не достатньо [13: 4]. У зв’язку з цим, про-тягом 1946 року на складах музею проле-жали надзвичайно цінні, багаті експонати з історичного, краєзнавчого та етногра-фічного відділів. Крім цього, бібліотека більше як 5 тисяч томів та багато худож-ніх полотен знаходились в нерозібраному стані [13: 22]. Через це, Рада Міністрів УРСР та ЦК КП(б)У в своїй постанові зобо-в’язали Закарпатський облвиконком на-дати для музею приміщення Ужгородсь-кого замку [12: 3]. У своє нове приміщення (Ужгородський замок) музей перейшов на початку квітня 1947 року. Окрему частину приміщень зам-ку було виділено Закарпатським облвикон-комом Ужгородській обласній картинній га-лереї. У головному приміщенні замку крає-знавчий музей займав 35 кімнат (в т. ч. 23 великі зали), а картинна галерея займала 11 кімнат (в т. ч. 5 великі зали) [12: 2]. 2 листопада 1950 року Постановою Ра-ди Міністрів УРСР Ужгородський історич-но-краєзнавчий музей було перейменова-но в Закарпатський державний краєзнав-чий музей. На той час в музеї працювали три відділи: відділ природи краю, відділ історії дореволюційного періоду, відділ іс-торії радянського періоду. Ужгородська картинна галерея з самого початку була організована на основі мате-ріалів Земської картинної галереї, які 
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складалися переважно з робіт чеських, словацьких та угорських художників пері-оду 1920–1930 років модерністського спря-мування. Земська картинна галерея була розміщена у будівлі адміністративного призначення, де ідеально експонувалися твори мистецтва. Починаючи з 1946 року, музейна колек-ція поповнювалася матеріалами, які над-ходили у вигляді подарунків із централь-них художніх музеїв Радянського Союзу, інші надходження були пов’язані з націона-лізацією приватних колекцій. Так, у 1950-х роках правлінням Мукачівського відділен-ня державного банку, було передано твори видатних угорських майстрів, які колись передали на зберігання банку приватні осо-би [17: 56]. Цінним джерелом поступлень була і Греко-католицька єпархія.  Процес поповнення музейної колекції новими творами не припинявся упродовж усього часу функціонування обласної кар-тинної галереї за радянську добу. Держа-вою щорічно були виділені кошти на при-дбання художніх творів як від авторів так і від окремих власників. Проводилися сис-тематичні державні закупи із виставкових експозицій. Були сформовані спеціальні фонди художніх зібрань при Міністерстві культури і спілки художників СРСР. Ху-дожні твори передавались у музейні збір-ки виключно безкоштовно. Часом музейні колекції поповнювалися авторськими ро-ботами окремих художників (Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Андрія Коцки та ін.) Закарпатський краєзнавчий музей став також і методичним центром громадсько-го музейного будівництва. У 1957 році з нагоди 40-ї річниці Вели-кого Жовтня в с. Великий Бичків був орга-нізований перший громадський музей – Музей історії робітничого селища [24: 142]. У цьому ж році було відкрито другий громадський музей в колгоспі ім. В. І. Лені-на села Великі Лучки Мукачівського району а у 1958 році було створено ще три гро-мадські музеї районного типу – у Перечи-ні, Рахові та Сваляві [3: 2]. На весні 1957 року працівниками За-карпатського краєзнавчого музею було 

підготовлено і надруковано пам’ятку по збору музейних матеріалів та вивченню історії свого села шкільними краєзнавчи-ми гуртками. В результаті, вчителями шкіл, переважно істориками, географами, біологами з допомогою самих учнів в с. Пилипець, Міжгірського району та сіл Бе-резники і Керецьки Свалявського району були утворені шкільні музеї [14: 33–34]. Пізніше, такі музеї були відкриті в селі Макарєво, Мукачівського району та в селі Кушниця, Іршавського району, де на доб-рому рівні були представлені чучела зві-рів і птахів, колекції вишивок, народного одягу, нумізматики, філателії. На 1960 рік в області уже працювали 23 музеї на громадських засадах в тому числі районні: Рахівський, Перечинський, Сваляв-ський, Ужгородський (в с. Дравці), Виногра-дівський, Берегівський. Звичайно, в роботі цих музеїв було чимало недоліків, пов’яза-них в першу чергу з подібністю і структу-рою. Не було у цей час етнографічних му-зейних кімнат й не існувало жодного літе-ратурно-меморіального музею [15: 23-25]. Перші меморіальні музеї створювалися на поч. 1970-х років і присвячувалися, насам-перед, Героям Радянського Союзу О. Бор-канюку, С. Вайді та І. Кубинцю [37: 4]. Щоб зберегти пам’ять про життя і по-бут предків, на початку 1960-х років ви-никла ідея створити музей під відкритим небом [28: 118]. Таке рішення було під-тримано 12 жовтня 1965 року Закарпатсь-ким облвиконкомом [27: 109]. Складаючи тематико-експозиційний план музею-села і будуючи його експозицію, науковці були зорієнтовані на розкриття складного історичного розвитку Закар-паття, локальних особливостей матері-альної культури західного регіону Укра-їни, релігійної різноманітності, культури національних меншин, які компактно про-живали з корінним населенням краю [1: 5]. Виникло й питання про місце розта-шування такого музею. Дискусію про те, де бути музею – в районі біля Горянської ротонди чи біля Ужгородського замку – адміністративним волевиявленням того-часного керівництва було прийнято рі-
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шення на користь останнього. Мотивував-ся цей вибір фактом близькості до центру міста та й ніби цілковито достатньою те-риторією (3,5 га) [19: 14]. Обласна Рада депутатів трудящих прий-няла рішення про закупку об’єктів у гро-мадян та забезпечення перевозки і встанов-лення цих будівель у музей. Це рішення сприяло тому, що об’єкти відкритої експо-зиції музею при перевезенні на нове місце анітрохи не втрачало свого природного ха-рактеру, краси і виразності оригіналу. Для організаторів музею потрібно було 5 років, щоб знайти, перевезти з різних райо-нів області і встановити тут сім хатин, шість садиб, водяний млин, кузню та зібрати вели-чезну кількість експонатів (меблі, знаряддя праці, предмети побуту, одяг та ін.) [28: 14]. Були обстежені десятки сіл, садиб, окремі будівлі, щоб перевезти в музей найбільш цінні пам’ятки народної культури [1: 5]. Неоціненну допомогу в спорудженні му-зею надали лісокомбінати і колгоспи облас-ті, які несли велику відповідальність по де-монтажу, перевезенню, і встановленню в ек-спозиції зразків старовинних будівель. Та-кож були залучені й народні майстри [1: 5]. У червні 1970 року, в дні святкування 25-річчя возз’єднання Закарпаття з Украї-ною, музей урочисто був відкритий для відвідувачів. Сьогодні, звичайно, виникає питання як в той час могло статися, що в рамках іс-нуючої тоді антинаціональної системи в Ужгороді постав яскраво виражений на-ціональний музей? Очевидно, першою з причин було те, що тодішні комуністичні ідеологи спрямовували характер музею як наочного свідчення бідності закарпатців у дорадянські часи (ця думка постійно поси-лено нав’язувалася, що знаходило вияв і в науково-освітній роботі музею – екскурсі-ях, лекціях, виставках тощо). Другою важ-ливою причиною, можливо є те, що засно-вники музею знаходили в собі вміння і мужність чинити опір офіційній течії у формі щоденної праці по збору цінних па-м’яток і їх відповідного показу в експози-ціях музею – як невмирущості народних творінь і самого народу [27: 112]. 

У другій половині 1960–1970-х роках на Закарпатті входить в практику створення етнографічних експозицій в окремих дав-ніх спорудах. Зокрема, такі хати-музеї бу-ли створені в селах Антонівка, Ужгородсь-кого району, Зубівка, Мукачівського райо-ну, Осій, Довге Іршавського району, Терно-ве, Нерестиця Тячівського району, Горін-чево, Хустського району, Щербівці, Воло-вецького району та ін. [18: 4]. Гордістю для Закарпаття є і створений у 1978 році Затисянський етнографічний музейний комплекс, що розміщений у с. Форкошфолво, Виноградівського району. Сьогодні цей музей носить почесне звання «Народний» [5: 2]. Фундатором цього му-зею була Ельвіра Людвігівна Біров. Вона також була головним ініціатором будівни-цтва у с. Петрово, поряд з історичним му-зеєм в колишньому парку маєтку-музею під відкритим небом. Тут було встановле-но п’ять будівель, включаючи водяний млин [29: 4]. Таку ініціативу було підтри-мано головою місцевого колгоспу «При-кордонник» Андором Біровим. Музейний комплекс був місцем проведення багатьох масових заходів – зустрічі з передовиками колгоспного виробництва, тематичні ве-чори, екскурсії.  Оригінальний меморіально-етнографіч-ний осередок, що розкриває історію на-родної шкільної освіти було засновано в селі Зарічеве, Перечинського району. Му-зей створено зусиллями місцевої вчитель-ки, відомого ентузіаста музейної справи краю Ж. О. Сухоліт. У приміщенні старої школи відтворено квартиру вчителя та класну кімнату народної школи за часів коли Закарпаття входило до складу Авст-ро-Угорщини та Чехословаччини [31: 244].  Також в цьому селі у 1985 році був ство-рений ще один цікавий музейний комп-лекс – «Лемківська садиба». Хата збудова-на у 1902 році із букових колод. У експози-ції представлено зібрані предмети побуту, які відтворюють матеріальну культуру лемків початку ХХ ст.  Крім етнографічних експозицій, в дав-ніх спорудах в області створюються і дещо нові експозиції в старих культових спору-



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 3  

 189

дах. На виконання постанови Колегії Міні-стерства культури Української РСР від 28 грудня 1972 року «Про поліпшення збере-ження і використання пам’ятників куль-тури в комуністичному вихованні трудя-щих» створювалися музеї на громадських засадах в старих та культових будинках. У 1973 році в області нараховувалось 9 му-зеїв, експозиції яких розміщувалась в культових будинках (в селах Стеблівка, Данилове, Крайниково, Сокирниця Хустсь-кого району; Середнє Водяне, Ділове, Ра-хівського району; Чинадієво, Мукачівсько-го району; Великі Ком’яти, Виноградівсь-кого району; Білки, Іршавського району) [8: 36]. У 1973 році у селі Чепівці, Берегів-ського району в приміщенні колишньої реформаторської церкви був відкритий районний атеїстичний музей. Його експо-зиція мала такі розділи як: «Церква – екс-плуататор трудящих», «На службі буржуа-зної держави», «Душитель культури » та інше [25: 4]. Перед атеїстичними музеями була по-ставлена мета навчитися більш плідно впливати на формування діалектико-ма-теріалістичного світогляду молодої люди-ни, щоб глибше, аргументовано розвінчу-вати релігійні догми і уявлення, показува-ти їх антинауковість і реакційність.  28 березня 1972 року колегія Міністер-ства культури УРСР прийняла постанову «Про заходи по підвищенню ролі закладів культури в атеїстичному вихованні», де чітко було вказано, що протягом липня 1972 року в Закарпатському краєзнавчому музеї створити відділ атеїзму. Під музей Закарпатський обласний комітет КП Укра-їни та обласний виконавчий комітет у 1973 році передали приміщення колиш-ньої православної церкви в м. Ужгороді, що на Православній набережній [35: 26]. Музей атеїзму відчинив свої двері для від-відувачів 1 вересня 1979 року [30: 223]. Хорошу перспективу розвитку мали то-гочасні музеї конкретного спрямування, зокрема історії підприємства, колгоспу, ковальського ремесла тощо. Ще у 1960-х роках у членів партійного бюро Іршавсь-кої бавовняної ткацької фабрики виникла 

ідея створення музею підприємства. Адже воно одне з найстаріших у районі, засно-ване ще 1945 року на базі колишньої пря-дильної майстерні [32: 4].  На передодні 30-річчя визволення За-карпаття Радянською армією 18 жовтня 1973 року в одному з приміщень шахтоуп-равління було відкрито музей Солотвин-ських солекопалень. [16: 4].  Збереглися й виробничі споруди – свід-ки технічного рівня минулих епох (деякі з них і досі діючі). Так, музеєфіковано діючі пам'ятки народної техніки у селі Нижній Бистрий Хустського району: водяний млин і водяна лісопилка [31: 246]. Заслу-говує на увагу і діючий музей-кузня, від-критий в селі Лисичево, Іршавського ра-йону на базі ковальського цеху «Гамора», заснованого у 1850 році. Тут порівняно в хорошому стані збереглися як самі техніч-ні споруди, так і майже всі її внутрішні ме-ханізми. Вони і є основними експонатами музею [13: 2].  У 1970-х роках у Міжгірському районі біля гори Озрянки відкривається ще один унікальний, єдиний у Європі музей лісо-сплаву та лісорозробок [26: 4]. Ще одна історія підприємства була ви-світлена в експозиції музею трудової слави Рахівського лісокомбінату, відкритого в бу-динку Шаульського лісопункту у селищі Богдан. Відвідувачі музею знайомились з іс-торією лісокомбінату від 1945 року до 1980-х років. Музеї трудової слави створю-ються у ряді інших районів області, таких як: Великоберезнянський, Мукачівський ра-йон (с. Бабичі), Іршавський район (с. Білки). Мережа музейних закладів, що працю-вали на громадських засадах, з року в рік розширювалася. Окремою вагомою лан-кою у музейному будівництві Закарпаття стали шкільні музеї. У педагогічній і му-зеєзнавчій літературі завжди підкреслю-валось, що шкільні музеї, допомагають уникнути формалізму в навчально-вихов-ному процесі, розширити кругозір учнів, виходити за межі програмного матеріалу.  1960-1970-ті роки – час значного підне-сення музейного будівництва, що зумов-лювалося заходами партії, спрямованими 
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на посилення роботи з комуністичного виховання трудящих, особливо молоді, розвитком громадсько-політичної актив-ності мас. Настанови КПРС з питань ідео-логічної роботи, а також аналіз стану то-гочасного музейного будівництва були покладені в основу постанови ЦК КПРС від 12 травня 1964 р. «Про підвищення ролі музеїв у комуністичному вихованні трудя-щих», яка визначила дальший розвиток музейної справи на Закарпатті. Було по-ставлено завдання повніше й ефективні-ше використовувати музеї, як засіб ідео-логічного впливу, комуністичного вихо-вання [29: 12]. Важливі політичні події в тогочасному житті країни – відзначення 50-річчя Вели-кого Жовтня, 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, 50-річчя утворення СРСР і 30-річчя перемоги радянського народу у Ве-ликій Вітчизняній війні супроводжува-лись бурхливим розширенням мережі шкільних музеїв різних профілів: історич-них, літературних, меморіальних, худож-ніх. Особливо інтенсивно розвивалась ме-режа музеїв В. І. Леніна, музеїв революцій-ної, бойової і трудової слави, краєзнавчих.  Відповідно до звітів, які щорічно пода-вались до обласного управління культури, в області на початку 1970-х років нарахо-вувалося понад 66 музеїв, що працюють на громадських засадах. Та часто дані, які подавалися з районних відділів культури часто не відповідали дійсності, а наяв-ність музейних закладів існувала, м’яко кажучи, тільки на папері [9: 44]. 1978 рік став знаменним для Закарпат-ського художнього музею. Так як фонди музею постійно поповнювались новими експонатами, безперечно, виникла потре-ба у нових експозиційних та фондових площах. І у листопаді на виконання рішен-ня Ужгородського міськвиконкому музей переїздить до історичного центру Ужгоро-да у будову колишнього жупанату – па-м’ятку архітектури 1809 року 21: 4. Но-вовідведені під музей приміщення ідеаль-но відповідали вимогам побудови сучас-ним художнім експозиціям. Тут було роз-горнуто відділи зарубіжного, вітчизняно-

го, радянського та Закарпатського мисте-цтва, які розкривали загальну картину розвитку та історію художньої культури. У липні 1980 року, у дні святкування 35-річчя возєднання Закарпаття з Радян-ською Україною, після реставрації Мука-чівського замку «Паланок» у дев’яти залах був відкритий Мукачівський філіал Закар-патського обласного краєзнавчого музею. Музейні експонати розповідали про істо-рію замку, міста Мукачева і району від найдавніших часів до сучасності. Не можна не згадати про створення в Ужгороді меморіальних музеїв видатних закарпатських художників. 9 лютого 1981 року було відкрито меморіальний музей народного художника УРСР Ф. Ф. Манайла та встановлено пам’ятну дошку з барельє-фним портретом митця [38: 49], а 11 черв-ня 1988 року Радою Міністрів УРСР було прийнято постанову про створення в Уж-городі ще одного меморіального музею – народного художника України А. Коцки, в будинку де він жив. Працівники меморі-альних будинків-музеїв не тільки зберіга-ють і показують твори живопису та графі-ки видатних закарпатських художників, але й влаштовують урочисті свята, юві-лейні і тематичні вечори, пропагують творчу спадщину митців серед населення. Станом на 1982 рік в області працювало три державні музеї та один філіал: Закар-патський краєзнавчий музей з відділення-ми в містах Мукачеві, Виноградові, Сваля-ві, Хусті; меморіальний будинок-музей ім. Ф. Ф. Манайла, Закарпатський художній музей – філіал Закарпатського краєзнав-чого музею, Музей народної архітектури і побуту та Ужгородський музей атеїзму. Крім державних музеїв, за статистични-ми звітами, в області нараховувалось 150 музеїв і музейних кімнат на громадських засадах. З них 38 музеїв мали окремі при-міщення, 37 музейних кімнат, які були роз-міщені при клубних та бібліотечних закла-дах, а 75 в шкільних приміщеннях [10: 1–2]. На базі п’ятьох громадських музейних закладів (Берегівського – інтернаціональ-ної дружби, Великобичківського – крає-знавчого, Бабичанського – бойової слави, 
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Тернівського – історичного та Ясінянсько-го – краєзнавчого ім. О. Борканюка) у 1984 році, відповідно до постанови Міністерст-ва культури УРСР від 19. 04. 1984 року створено сектори Закарпатського крає-знавчого музею [11: 1]. Та все ж, після проведеного обстеження музеїв на громадських засадах у 1988 ро-ку, було встановлено, що частина музеїв області, а особливо ті, які розташовані в шкільних приміщеннях перебувають у за-недбаному стані, у виховній роботі належ-ним чином не використовувались, так як їх експозиції не відповідали вимогам. То-му з державного обліку було знято понад 70 громадських музейних закладів. Крім того, 10 музейних закладів, які знаходи-лись в культових спорудах, були віддані знову церковним общинам, а цінні експо-нати передані в районні музеї. Закарпат-ська обласна рада народних депутатів 20 лютого 1990 року прийняла рішення «Про ліквідацію Ужгородського музею атеїзму» з реорганізацією музею у відділ історії і культури при Закарпатському краєзнав-чому музеї [30: 224]. Кінець 1980-х – початок 1990-х років – період дуже складний, критичний для розвитку музеїв в області. У напрямку краєзнавства працювало чимало держав-них і громадських організацій: органи культури і архітектури, комітети охорони природи, товариство природолюбів, това-риство охорони пам’яток історії та культу-ри, загони червоних слідопитів та цілий ряд інших. Звичайно кожна організація вносила суттєвий внесок у розвиток краєзнавства області, однак вони не були об’єднані в єдиній справі, одні не знали чим займаю-ться інші, а це в свою чергу звужувало проблемні питання, виключало можли-вість допомоги і громадського контролю. Не було єдиного обласного, а на місцях ра-йонних центрів краєзнавства чи то му-зейної справи, щоб розробити концепцію розвитку, та спрямувати діяльність у пра-вильне русло. Гірко констатувати занепад та зникнення одних з кращих музеїв об-ласті. Яскравим прикладом є зникнення 

краєзнавчого музею у м. Свалява, створе-ного ще у 1962 році [6: 3], музеїв, що пра-цювали на підприємствах області [32, с.4], старі хати-музеї [33: 5]. Різко знизилася кількість музеїв та му-зейних кімнат, присвячені життю і діяль-ності В. І. Леніна. Закарпатський краєзнавчий музей був і залишається одним із центрів наукового життя Закарпаття. Тут у різний час працю-вали такі відомі вчені, як природознавець Олександр Грабар, археологи Костянтин Бернякович, Степан Пеняк, Едуард Балагурі, Іван Попович, найкращі краєзнавці Петро Сова, Юрій Качій, етнограф і музикознавець Володимир Гошовський та інші. Працівни-ками музею було видрукувано сотні науко-вих праць – як статей, так і окремих книг та розділів до них [36: 17-18]. У 1970–1980-х роках активно розпочав науково-збиральницьку діяльність Закар-патський музей архітектури і побуту. Важ-ливе значення мало наукове опрацювання пам’яток, які стали основою формування фондової колекції музею, тематичної структури музейного села. На той час нау-ковою роботою в музеї керувала людина, віддана справі збереження і відродження національних традицій українського на-роду, матеріальної і духовної культури За-карпаття – Павло Михайлович Федака, а директором був Василь Станіславович Шеба [16:8].  
Висновки і перспективи. У радянсь-кий період на Закарпатті значно пошири-лась організація музейної справи, яка по-зитивно вплинула на культурне життя краю. Практично в усіх регіонах області створювались десятки нових музеїв. По-кращується і матеріально-технічне стано-вище музейних закладів. До музейної ро-боти широко залучається учнівська мо-лодь. В області розгортається краєзнав-чий рух, під час якого було зібрано вели-чезну кількість цінних експонатів, істори-ко-культурної інформації про те чи інше село, селище, місто, район. Але, на преве-ликий жаль, цей рух з волі комуністичних ідеологів, перетворювався в чергові кам-панії, приурочені до круглих дат з історії 
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КПРС та СРСР (50-річчя Жовтневої рево-люції, 100-річчя В. Леніна, 50-річчя СРСР і т.д.), внаслідок чого збиралися й ідеоло-гічно препаровані матеріали, створювали-ся подібні одна до одної історичні експо-зиції, зростало на папері число музеїв.  Музеї, які були створені, повинні були зберегти і показати світу найцінніші зраз-ки мистецької, будівельної та побутової культури краю. Крім цього, музей мав ве-личезне виховне значення. Не зважаючи на певні зрушення в збереженні і пропа-ганді історико-культурної спадщини на початку 1990-х років, в цій справі є ряд проблем, які надзвичайно поволі вирішу-ються, як державними органами так і За-карпатською обласною організацією укра-їнського товариства охорони пам’яток іс-торії і культури. Насамперед це стосується середньовічних замків і пам’яток дерев’я-ного зодчества, яких в області нараховува-лось біля 50. Продовжує розорюватись значна частина пам’яток археології, не вживається належних практичних заходів щодо збереження пам’яток мистецтва, які знаходяться в культових спорудах [34: 10]. Цей прикрий досвід має навчати нас та й наступні покоління стати справжніми господарями, зберегти свою історію, ша-нувати традиції і самих себе.                       
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Софілканич М. І. Позашкільні заклади За-
карпаття та їх роль  у системі  художньої ос-
віти. У статі розглядається розвиток та  ста-новлення позашкільної  художньої освіти на Закарпатті, зокрема художньо-естетичного  напряму. Висвітлено діяльність закладів поза-шкільної освіти,  зокрема  образотворчих від-ділів шкіл мистецтв області,  їх завдання та  роль у системі художньої освіти Закарпаття. Досліджено художнє життя в Закарпатті та виховання нових поколінь художників, студія З. Баконія, публічна школа рисунку в Ужгоро-ді. Встановлено взаємозв’язок між школами мистецтв області, Ужгородським училищем прикладного мистецтва, а згодом Коледжем мистецтв ім. А. Ерделі та Закарпатською ака-демією мистецтв. Висвітлено важливість сис-теми безперервної освіти (школа, коледж, ака-демія), закцентовано тему збереження безпе-рервної  художньої освіти Закарпаття, мережі позашкільних навчальних закладів та їх роль у підготовці майбутнього художника, а також  вихованні дітей та юнацтва.   
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Софилканич М. И. Внешкольные заведе-
ния Закарпатья и их роль в системе худо-
жественного образования. В статье рассмат-ривается развитие и становление внешкольно-го художественного образования в Закарпатье, в частности художественно-эстетического на-правления. Отражена деятельность учрежде-ний внешкольного образования, в частности изобразительных отделов школ искусств облас-ти, их задачи и роль в системе художественного образования Закарпатья. Исследовано художес-твенную жизнь в Закарпатье и воспитания но-вых поколений художников, студия С. Бакония, публичная школа рисунке в Ужгороде. Установ-лена взаимосвязь между школами искусств об-ласти, Ужгородского училища прикладного ис-кусства, а впоследствии Колледжем искусств им. А. Эрдели и Закарпатской академией искусств. Освещено важность системы непрерывного об-разования (школа, колледж, академия), акцен-тировано тему сохранения непрерывного худо-жественного образования Закарпатья, сети вне-школьных учебных заведений и их роль в под-готовке будущего художника, а также воспита-нии детей и юношества. 

Ключевые слова: внешкольные учебные за-ведения, студия С. Бакония, Колледж искусств им. А. Эрдели, Закарпатская академия искусств, художественное образование Закарпатья, не-прерывное образование.  
 
Sofilkanуch M. Out-of-school establishments of 

Transcarpathia and their role in the system of art 
education. The retrospective analysis of emergence of out-of-school art education of the region is made in the article, organization and role of extracurricular education in Ukraine, its organizers and researchers in this field. The emergence and development of art school of Transcarpathia in the twentieth century led to the formation of new generations of artists and the creation of art education. Out-of-school educational establishments of artistic direction were created for young children of the first school age, the first of which was a studio of fine arts under the direction of Zoltan Bakonii. Following the example of this studio in Transcarpathia in the second half of the twentieth century. opened children's art schools with the department of fine arts in the cities of Mukachevo, Uzhhorod, Khust, Vynohradiv, v. Chynadiyevo, etc., where teachers were mostly graduates of Trans-carpathian art educational establishments. The development of art education in Transcar-pathia and the extracurricular education of the region was studied by Nebesnyk I. I., Voloshchuk A.V, Mochan T. M, Rosul T. I. 

In the system of art education in Transcarpathia, founded by Adalbert Erdeli and Joseph Boksai, such well-known teachers as V. Skakandii, I. Masniuk, N. P-onomarenko, M. Syrohman, L. Prymych, V. Manailo, E. Roman, T. Bartosh, H. Homoki, V. Dorosh, A. StasIuk and others studied and worked there. Important role in the development of regional extracurricular edu-cation of artistic and aesthetic orientation belongs to such well-known pedagogues-educators as V. Burch and V. Tsibere. They played a major role in the crea-tion of Mukachevo Children's Art School named after M. Munkachi. This school of arts, after Z. Bakonii's stu-dio, is one of the first art schools in the field where fine arts is taught. Later the art departments were ba-sed on children's music schools. The fine arts depart-ment at Uzhhorod Children's School of Arts started its activity in 1984. Most of the teachers came to Zoltan Bakonii's schools: V. Vovchok, O. Sidoruk, G. Krama-renko, E. Roman (head of the department of fine art) and others. Over 200 students study at the fine arts department of named school. During the 1990s, Transcarpathian extracur-ricular institutions were stagnant and even have undergone a numerical reduction. Since the be-ginning of 2000, as a result of the successful ma-nagement of local administrations and their suc-cessful policies, their activities have been norma-lized and coordinated with the work of leading educational establishments of the art education of the region, in particular the College of Arts na-med after A. Erdeli and the Transcarpathian Aca-demy of Arts. The joint actions and events, work-shops for the students of art schools of the region, as well as training courses and seminars for tea-chers are held. Therefore, in the system of con-tinuous art education (school, college, academy), extra-curricular institutions play an important role. At the School of Arts children learn the ba-sics of fine literacy, academic drawing, painting, composition and get acquainted with examples of the world's best art at the Art history lessons. It is at the School of Arts that the artistic and aesthetic tastes and sensations of beauty are formed, the aesthetic education of young people, its pro-fessional orientation, and the formation of artistic environment of the region. In the field of art education, this three-stages system is important, because it solves its sectoral tasks and is a very important link and system of continuous art education in Transcarpathia. 
Key words: extracurricular educational estab-lishments, Z. Bakonii's Art Studio, College of Arts named after A. Erdeli, Transcarpathian Academy of Arts, Transcarpathian art education, continu-ous art education.     
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Постановка проблеми. Особливістю су-часної позашкільної освіти є забезпечення освітньої діяльності дітей та молоді у віль-ний час. Заклад позашкільної освіти – скла-дова системи позашкільної освіти, що надає знання, формуючи вміння та навички за ін-тересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. Його діяль-ність – підготовка до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації зміс-товного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів [4].   Сучасні позашкільні навчальні заклади мають стати осередками виховання справ-жньої духовності, плекання творчої осо-бистості, виховання людини, яка вирізняє-ться високою емоційно-естетичною куль-турою. Особливе місце в системі освіти України належить позашкільним навчаль-ним закладам, що надають дітям широкі та нетрадиційні можливості для покра-щення якості їхнього життя та інтенсив-ного формування позитивного ставлення до нього і передбачають активну взаємо-дію та співпрацю дорослих і дітей. У поза-шкільних навчальних закладах залучення учнів в освітню діяльність відбувається у невимушеному навчально-виховному про-цесі за вільного вибору особистістю не ли-ше закладу, а й педагогів, відповідно до своїх уподобань, нахилів та інтересів. При цьому треба враховувати, що зазвичай чим дитина займається у вільний час, та-кою може бути її діяльність у майбутньо-му. Свідомий вибір професії художника  у майбутньому для дитини буде значно легшим, якщо вона отримала знання з ри-сунку, живопису та композиції в поза-шкільному навчальному закладі. Таким чином, спостерігається і економічний ефект, що полягає в накопиченні та роз-витку людського капіталу.  1918 рік – рік формування позашкільної освіти в Україні як унікальної освітньої ланки. В уряді молодої української держави громадський і політичний діяч, видавець, видатний педагог і непересічна особистість 

Софія Русова глибоко й пристрасно розроб-ляла питання розвитку національної освіти, очолюючи відділи шкільного виховання та позашкільної роботи [9:32]. Процес зародження та активного роз-витку художнього життя Закарпаття при-падає на першу половину ХХ ст. Цей фено-мен  отримав назву закарпатська школа живопису. Провідна роль належала А. Ер-делі та Й. Бокшаю, які виховали не одне покоління художників у Закарпатті. Так, до прикладу, З Баконій, учень Й. Бокшая, при Ужгородському палаці піонерів ство-рив у 1946 р. студію образотворчого мис-тецтва. Це була перша позашкільна уста-нова на Закарпатті, що здійснювала роз-виток художніх здібностей, талантів, есте-тичних смаків школярів, поєднувала ху-дожнє виховання з елементами академіч-ної мистецької підготовки, сприяла про-фесійному самовизначенню студійців, за-безпечувала поповнення місцевої школи живопису новими іменами [1:194]. За при-кладом діяльності цієї студії протягом на-ступних років організовувалися позашкіль-ні образотворчі гуртки, студії, відділи об-разотворчого мистецтва   по всій Закар-патській області.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Теоретико-дидактичний аспект поза-шкільної освіти і виховання висвітлено в наукових працях Г. Пустовіта, Т. Сущенко, О. Биковської. Форми і методи творчої ді-яльності учнів в умовах позашкільних на-вчальних закладів проаналізовано у пра-цях  В. Берек, Н. Харінко, Т. Цвірова, В. Лих-вар, О. Малицька, В. Вербицький,  Є. Анто-нович; сучасні підходи до організації твор-чої діяльності школярів засобами образо-творчого мистецтва предмет наукових розвідок І. Демченко, В. Захарова, С. Коно-вець,  В. Томашевський та ін. Педагогічній спадщині мистецьких шкіл присвячені до-слідження В. Бутенка, І. Зязюна, Л. Масол, Н. Миропольської, І. Небесника, Л. Оршан-ського, І. Попика, Л. Проціва, О. Рудниць-кої, В. Радкевич, І. Шкелебей, Р. Шмагала та ін. Теоретичні основи національного виховання, зокрема естетичного вихован-ня як соціокультурного феномену, пред-
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ставлено у працях І. Беха, В. Бутенка,  М. Че-піль, С. Гончаренка,  М. Євтуха,  О. Савчен-ко, О. Сухомлинської.  Виховання учнівської молоді в Закарпат-ті частково розкрито в  історико-педагогіч-них дослідженнях Т. Беднаржової, В. Гомон-ная, С. Жупанина, М. Зимомрі, В. Кеміня, М. Кляп, В. Росула, Т. Росул, В. Сагарди,  С. Фе-даки, П. Ходанича та Т. Мочан.    Ґрунтовним дослідженням розвитку художньої освіти на Закарпатті є наукова праця  І. Небесника «Розвиток художньої освіти Закарпаття». Позашкільну освіту молоді в області досліджувала А. Волощук. Її дистертаційне дослідження «Система ху-дожньої освіти школярів у спадщині З. Ба-конія (1946–1989)» – теоретичний аналіз авторської системи художньої освіти шко-лярів Золтана Баконія та визначення пер-спектив її творчого впровадження у прак-тичну діяльність сучасних позашкільних навчальних закладів України.  Аналіз наявних джерел та публікацій дозволяє констатувати, що діяльність по-зашкільних закладів Закарпаття на сього-дні залишається малодослідженою темою. Тому метою нашого дослідження є аналіз окремих аспектів діяльності мережі про-відних закладів позашкільної освіти, а са-ме образотворчих відділів  шкіл мистецтв області, та їх роль у системі художньої ос-віти Закарпаття.  
Виклад основного матеріалу. Поза-шкільна освіта в Україні пройшла довгий шлях випробувань, пошуків і становлення. На початку століття були організовані пер-ші позашкільні заклади, діяльність яких, в першу чергу, була пов’язана з культурно-просвітницькою роботою. Такими поза-шкільними об’єднаннями були клубні об’єднання, спортивні майданчики, літні оз-доровчі табори. Організатори намагалися протистояти консерватизму офіційної осві-ти та виховання і ставили за мету створен-ня сприятливих умов для розвитку як інди-відуальних якостей особистості дитини, так і формування в неї відповідальності, солі-дарності, товаришування [6:12].  Сьогодні в системі позашкільної освіти України діють 1478 позашкільних на-

вчальних закладів і 660 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які охоплюють поза-шкільною освітою 1 млн. 545 тис. 613 ді-тей [6:14]. Ретроспективний аналіз дозво-ляє побачити теоретичні, методичні, пра-ктичні основи, на яких базується система позашкільної освіти України і які гальму-ють розвиток її сьогодення.  Друга половина 1920-х – поч. 1930-х рр. вважається  особливо важливим періодом розвитку художньої освіти Закарпаття. У ці роки А. Ерделі та Й. Бокшаєм було під-готовлено першу плеяду художників За-карпаття з числа студентів семінарії чи гімназії. Важливу роль у цьому процесі ві-діграла Публічна школа рисунку, відкрита корифеями у 1927 р., де навчання з талано-витою молоддю проводилося по суботах та неділях. Тут вивчали рисунок і живопис згідно з програмами академічних художніх навчальних закладів: гіпси, натюрморти, натура, пейзажі [8: 28].   Становлення професійної художньої ос-віти на Закарпатті суттєво вплинуло на художньо-естетичне виховання молоді у закладах позашкільної освіти, що з’явили-ся після другої світової війни і возз’єднан-ня краю з Українською РСР. У числі пер-ших були відкриті обласні станції юних натуралістів та техніків (1946), юних ту-ристів (1951), пізніше – профільні і комп-лексні позашкільні дитячі заклади у бага-тьох містах і райцентрах області (1950 – 1960). Незважаючи на регламентацію їх діяльності партійно-урядово-комсомоль-ськими органами, применшення в них ро-лі демократичності, заміну позашкільних форм роботи з дітьми шкільними, ці на-вчально-виховні заклади набули популяр-ності і користувалися значною увагою ді-тей та юнацтва, що позитивно відбивало-ся на збільшенні їх кількості [1: 65]. Перша позашкільна студія образотвор-чого мистецтва на Закарпатті створена у 1946 р. при Ужгородському палаці піоне-рів учнем Й. Бокшая – Золтаном Баконієм (1916–1989). Ця студія стала першою по-зашкільною установою краю, що здійсню-вала розвиток образотворчих здібностей, талантів, естетичних смаків школярів; по-єднувала художнє виховання з елемента-
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ми академічної мистецької підготовки; сприяла професійному самовизначенню студійців; забезпечувала поповнення міс-цевої школи живопису новими іменами [1:194]. За прикладом її роботи у наступні роки організовувалась та розгорталась ді-яльність позашкільних образотворчих гур-тків,  студій, відділів образотворчого мис-тецтва (при музичних школах),  по всій За-карпатській області.  Заслужений учитель України Золтан Степанович Баконій став вагомою постат-тю в позашкільній художній освіті Украї-ни. Незмінно керуючи студією образо-творчого мистецтва в Ужгородському Па-лаці піонерів понад 40 років (1946–1989), він сприяв активному становленню худож-ньої освіти на Закарпатті [1: 4]. Під його ке-рівництвом студія образотворчого мисте-цтва набула вагомого значення для худож-ньої освіти краю, зокрема створенні ним системи позашкільної художньої освіти школярів, що протягом 43 років діяльності сприяли вихованню цілої плеяди молодих художників і поціновувачів мистецтва.   Навчання в студії  З. Баконія вплинуло на визначення життєвого шляху багатьох зака-рпатських художників-педагогів, залучивши їх до світу образотворчого мистецтва. Отри-мавши  мистецьку базу, своє навчання у ху-дожніх вищих навчальних закладах продов-жили, а згодом й повернулися і стали педа-гогами у школах мистецтв Закарпаття, Коле-джі мистецтв ім. А. Ерделі та  Закарпатській академії мистецтв В. Скакандій, І. Маснюк, Н. Пономаренко М. Сирохман, Л. Приймич, В. Ма-найло, Е. Роман, В. Вовчок, Е. Сидорук та ба-гато інших. Зараз вони є високопрофесійни-ми педагогами та художниками.  Вагоме значення у процесі становлення і розвитку позашкільної освіти Закарпаття відіграло відкриття художнього навчально-го закладу в Ужгороді. 1 березня 1946 р. Ужгородське державне художньо-промис-лове  училище на чолі з першим директо-ром Адальбертом Ерделі розпочало свою роботу. До педагогічного процесу були за-лучені А. Коцка, В. Берец, Ш. Петкі, В. Сви-да, викладачами фахових дисциплін були  Й. Бокшай, Ф. Манайло, І. Гарапко, Е. Конт-ратович [8:48]. Пізніше до викладання в училищі були залучені й старші випускни-ки, як асистенти-викладачі, які пройшли підготовку за скороченим терміном. У 

1965 р. училище було перейменовано на Училище прикладного мистецтва у відпо-відності з різними тенденціями в мисте-цькій освіті. У 1991 р.,  за успіхи у навчаль-но-виховній роботі рішенням Кабінету Мі-ністрів України, училищу було присвоєно ім’я Адальберта Ерделі.  Робота з розроб-ки ступеневої художньої освіти України за ініціативи директора училища І. І. Небес-ника привела до створення у 1993 році першого науково-навчального комплексу в Україні в галузі мистецької освіти, до якого увійшли училища прикладного мис-тецтва Косова, Вижниці, Львова і Ужгоро-да під егідою Львівського державного інс-титуту прикладного та декоративного мистецтва.  У 1995 р. Ужгородському учи-лищу було присвоєно назву і статус Ужго-родського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі з правом підготовки бакалаврів образо-творчого мистецтва [2: 50]. Багато випускників училища, коледжу, а нині й академії, здобувши освіту художника, працюють викладачами образотворчого мис-тецтва в  позашкільних навчальних закладах Закарпаття (дитячих школах мистецтв ДШМ), серед них Гайду Ласло (авторська художня школа в м. Хусті, заснована у 1996 р.), Бар-тош (Петричко) Тетяна (Чинадіївська ДШМ), Роман Еліна, Роман Анастасія, Йолич Михайло, Беринець Володимир (Ужгородська ДШМ), Москальова Наталія, Заремба Яна, Шпонтак Тетяна (Мукачівська ДХШ ім. М. Мункачі), Дурда Антоніна (Приборжавська ДШМ), По-штак Любов та Вашкеба Оксана (Великора-ковецька ДШМ), Гомокі Габор (Пийтерфол-вівська ДШМ), Стасюк Альона (Широківська ДШМ), Брода (Добош) Діана,  Гаврило Мар’яна (Виноградівська ДШМ ім. Бартока), Грига Михайло (Воловецька ДШМ), Дорош-Майор Ванда та Дорош Віталій (Свалявська ДШМ), Дьордяй Світлана (Вільховецька ДШМ), То-кар Василь (Углянська ДШМ) та багато ін.  У 1979 році за ініціативи директора педучилища В. Бурча була створена Мука-чівська художня школа, яку очолив В. Ці-бере. Згідно з наказом Міністерства куль-тури школа була розрахована на 60 учнів, проте поступово кількість вихованців збіль-шилася (станом на 2018 р. – 300 осіб) [8: 89]. Образотворчий відділ Ужгородської ди-тячої школи мистецтв, що створений на базі Ужгородської дитячої музичної шко-ли  у  31.09.1987 р., займає  помітне місце 
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серед мережі позашкільних начальних за-кладів області [10].  Станом на 2019 р. тут працює 7 викладачів, більшість з яких про-йшли школу Золтана Баконія, а саме В. Вов-чок, Г. Крамаренко, Е. Роман та ін.  Вони продовжують розпочаті їхнім вчителем традиції, а основним завданням своєї ро-боти вважають розкриття і розвиток по-тенційних творчих здібностей школярів, привиття загальнолюдських цінностей, естетичних почуттів [8: 90]. На думку Елі-ни Олександрівни Роман «…образотворче мистецтво надає широкі можливості впли-ву на почуття, уподобання, ціннісні орієн-тації та художньо-естетичні смаки та  іде-али учнів». Вихованці школи  беруть ак-тивну участь у різноманітних виставках, конкурсах, фестивалях. Під керівництвом досвідчених педагогів учні опановують професійні основи композиції, живопису, рисунку, скульптури та декоративно-при-кладного мистецтва. Навчально-виховний процес проходить у постійних творчих по-шуках, спостереженням за творчим роз-витком особистості учня. Як правило, се-ред учнів уже в юному віці знаходяться справжні таланти, здатні створювати чу-дові твори мистецтва. Багато випускників школи є провідними викладачами мисте-цьких вузів, наприклад Олександр Кофель, Володимир Беринець та ін.  На сьогодні на відділенні образотворчого мистецтва на-вчається понад 200 учнів [5]. Вслід за Ужгородом і Мукачевом подіб-ні позашкільні заклади відкрилися в Хусті, Виноградові, Чинадієві. У структурі Хуст-ської школи мистецтв із 1994 р. Функціонує авторська дитяча художня школа Л. Гайду – члена Національної спілки художників Ук-раїни. Програма школи затверджена Міні-стерством культури України й передбачає 4-річний курс навчання з вивченням фа-хових дисциплін (рисунку, живопису, ком-позиції, скульптури, історії мистецтв, ко-льорознавства) та здійснює ціленаправле-ну підготовку учнів до навчання в худож-ніх коледжах, інститутах, академіях [8:90].  У зв’язку з труднощами трансформацій-них процесів у державі з початку 1990-х рр. позашкільні навчально-виховні закла-ди Закарпаття перебували у стані неви-значеності, а іноді й на межі виживання. До прикладу, у порівнянні з 1994 р. їхня кількість в області зменшилася на десять. 

Тож виникла нагальна потреба у докорін-ному оновленні і реформуванні поза-шкільної сфери. З проголошенням україн-ської державності, зміною політичного курсу в галузі культури і освіти були ство-рені сприятливі умови для впровадження традиційних принципів розвитку худож-ньої освіти Закарпаття, що передбачали ґрунтовність фахової академічної підго-товки, опору на народне мистецтво, від-критість до надбань світової культури [1: 67]. Політика місцевого уряду  наприкінці 1990-х – поч. 2000-х рр. сприяла активно-му зростанню кількості шкіл мистецтв, зокрема, відкриттю образотворчих відді-лів при  музичних школах. Адже на той час вже були фахівці з вищою  художньою ос-вітою на Закарпатті – випускники Закар-патського художнього інституту та Коле-джу мистецтв ім. А. Ерделі, що стало по-штовхом для відкриття нових відділів об-разотворчого мистецтва. Важливими осередками художньо-есте-тичного виховання підростаючого поко-ління в Закарпатті  сьогодні залишаються початкові спеціалізовані мистецькі нав-чальні заклади – школи естетичного вихо-вання. Головна роль в забезпеченні якіс-ної позашкільної освіти належить педаго-гам позашкільних навчальних закладів. Адже від їх професіоналізму, компетент-ності залежить чи прийде дитина в заклад і залишиться у ньому навчатися.   У системі безперервної освіти (школа, коледж, академія) позашкільні заклади на сьогодні відіграють фундаментальну роль.  Саме в школі мистецтв найповніше роз-криваються задатки, здібності і нахили ді-тей, створюються умови для розвитку і під-тримки талантів. За участі шкіл мистецтв в області проводиться багато конкурсів, се-ред яких «Легенди Карпат», «Конкурс з жи-вопису А. Ерделі», Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, бра-ти мої!», присвячений Шевченківським дням, а також багато  тематичних конкур-сів, що відбуваються  на базі шкіл.   Завдяки діяльності образотворчих від-ділів шкіл мистецтв в області зростає кількість дітей, бажаючих обрати фах ху-дожника, продовжуючи своє професійне зростання в коледжі мистецтв ім. А. Ерде-лі чи Закарпатській академії мистецтв. Уч-ні, які вступають до коледжу чи академії 
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після школи мистецтв володіють основа-ми художньої грамотності (рисунок, живо-пис, композиція), зазвичай краще вчаться, проявляють якісніший рівень знань. Ана-ліз їхньої успішності засвідчують та пере-конують у потребі діяльності шкіл мис-тецтв. Частина випускників, отримуючи знання у ВИШах, повертається в школи мистецтв викладачами, інші – працюють за фахом в інших навчальних закладах, ви-давництвах, що сприяє зростанню куль-турно-мистецького рівня в області.   За даними Департаменту культури За-карпатської облдержадміністрації на сьо-годні в області функціонує 65 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 41 з яких має образотворчі відді-ли, а у Мукачеві діє  Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі.  У школах мистецтв області на образотворчому від-ділі навчається  2177 учнів. У порівнянні з минулими роками контингент бажаючих вчитися на відділі образотворчого мисте-цтва постійно зростає  [3: 3].  На базі Закарпатської академії мис-тецтв для учнів образотворчих відділів шкіл мистецтв проводиться багато різних майстер-класів з кераміки, живопису, ди-зайну. У дні відкритих дверей кожен з ба-жаючих може ознайомитися з майбутнім фахом. Для викладачів проводяться семі-нари  з рисунку та живопису та курси під-вищення кваліфікації. Так відбувається   активний процес співпраці академії та ко-леджу з школами мистецтв області. Це ще одна складова у розвитку ступеневої ху-дожньої  освіти:  школа мистецтв – ко-ледж – академія, що дозволить підвищити її рівень на різних рівнях. 
Висновки і перспективи. Ретроспек-тивний аналіз становлення позашкільної  художньої освіти на Закарпатті дозволяє стверджувати, що цей процес є складним і довготривалим. Система позашкільної ху-дожньої  освіти почала  активно розвива-тися із середини ХХ ст., із заснуванням по-зашкільної студії образотворчого мисте-цтва З. Баконія. Золтан Степанович Бако-ній є яскравою постаттю в позашкільній художній освіті Закарпаття. За сприятли-вої ситуації в Закарпатті та прикладом ро-боти цієї студії протягом кількох десяти-літь почали відкриватися образотворчі відділи при музичний школах, що зараз є 

потужним осередком позашкільної освіт-ньої художньої системи.  Співробітництво позашкільних навчаль-них закладів та вищого художнього нав-чального закладу обумовлене двосторон-ньою зацікавленістю і взаємовигідністю: школа готує абітурієнтів для коледжу чи академії,  а ті в  свою чергу готують висо-кокваліфікований спеціалістів для шкіл мистецтв області.   Проте наразі розвиток художньої осві-ти Закарпаття  як позашкільної так і ви-щої відбувається в складних соціально-економічних умовах. Пріоритетним зав-данням є збереження цієї унікальної без-перервної художньої системи, недопущен-ня скорочення чи реорганізації мережі по-зашкільних навчальних закладів, коледжу чи академії, створення сприятливих мате-ріально-технічних умов для  їх розвитку. На сьогодні роль позашкільної художньої освіти як засобу всебічного розвитку осо-бистості залишається пріоритетною.  Перспективи подальших досліджень вбачаємо у  подальшому ґрунтовнішому вивченні особливостей художньо-естетич-ного виховання дітей і молоді в поза-шкільних навчальних закладах області.                         
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СЦЕНІЧНЕ ХВИЛЮВАННЯ:  
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ  
І СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ 
 
 
 
Кириченко О. А., Кириченко Ю. М. Сце-

нічне хвилювання: причини виникнення і 
способи подолання. Стаття присвячена пи-танню психологічної підготовки студентів до концертного виступу. Підкреслюється, що складовою музично-виконавського досвіду є уміння адаптувати психіку до сценічного хви-лювання. Автори акцентують увагу на деяких способах, що надають змогу знайти певний стан фізичної й психологічної стійкості, щоб витримати напруження концертного виступу. Кожен музикант повинен вміти виявляти чинники, котрі позитивно або негативно впливають на його гру на публіці; він має бу-ти обізнаний про цілий ряд певних обставин, які так чи інакше впливають на виконання. Завдання музиканта – працювати над собою, виховувати стійкість своєї психіки до зовніш-ніх і внутрішніх умов, детермінуючих публічні виступи. Успіх цієї роботи залежить від усві-домлення того або іншого емоційного стану, розуміння зв’язку між психічним станом і фі-зіологічною реакцією на нього. 

Ключові слова: психологічна підготовка, естрадне хвилювання, музично-виконавське мистецтво, публічний виступ, сценічний стан, виконавський задум. ______________________________ © Олена Кириченко, Юрій Кириченко, 2019 

Кириченко Е. А., Кириченко Ю. Н. Сцени-
ческое волнение: причины возникновения 
и способы преодоления. Статья посвящена вопросу психологической подготовки студен-тов к концертному выступлению. Подчерки-вается, что составной музыкально-исполни-тельского опыта является умение адаптиро-вать психику к сценическому волнению. Авто-ры акцентируют внимание на некоторых спо-собах, которые дают возможность найти оп-ределенное состояние физической и психоло-гической устойчивости, чтобы выдержать на-пряжение концертного выступления. Каждый музыкант должен уметь выявлять факторы, которые положительно или отрицательно вли-яют на его выступление перед публикой; он должен быть осведомлен о целом ряде опреде-ленных обстоятельств, так или иначе влияю-щих на исполнение. Задача музыканта – рабо-тать над собой, воспитывать устойчивость сво-ей психики к внешним и внутренним условиям, детерминирующих публичные выступления. Успех этой работы зависит от осознания того или иного эмоционального состояния, понима-ния связи между психическим состоянием и фи-зиологической реакцией на него. 

Ключевые слова: психологическая подго-товка, эстрадное волнение, музыкально-испол-нительское искусство, публичное выступление, сценическое состояние, исполнительский за-мысел.  
Kyrychenko E., Kyrychenko Y. Stage agita-

tion: reasons of origin and methods of overco-
ming. The article is devoted to the issue of psy-chological preparation of students for a concert performance. The article emphasizes that the component of musical – performing experience is the ability to adapt the psyche to the stage excitement. The author provides some ways to find a certain state of physical and psychological stability in order to withstand the tension of the concert performance. Each musician must study himself in the extreme conditions of the scene, identify the factors that positively or negatively influence his play in the public; he must be aware of a number of certain circumstances that affect the performance in one way or another, for exam-ple, the day-to-day mode of the performance, the organization of homework on that day, the alter-nation of work and rest. And finally, musicians who complain that they are afraid of the atmo-sphere of the concert hall in an emotional situa-tion, recommend a special reception of psycholo-gical training. It is very useful, engaging in an 
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empty room, by the power of imagination to present yourself on stage filled with the audience of the concert hall, to instill a state of creative agitation, a holiday and in this psychological state to complete the entire program. Of course, such a rehearsal should be carried out after the work is reliably studied, and in any case, do not analyze your state of health during the game. All attention should be focused on the artistic interpretation of the work. The task of the musician - to work on himself, to cultivate the stability of his psyche to external and internal conditions, determinants of public speeches. The success of this work de-pends on the realization of one or another emo-tional state, an understanding of the relationship between the mental state and the physiological response to it. 
Key words: psychological preparation, vaude-ville agitation, musically-carrying out art, live performance, stage state, carrying out intention.   
Постановка проблеми. Проблема пси-хологічної підготовки музиканта-виконав-ця до концертного виступу – одна із най-важливіших у музично-виконавському мистецтві. Немає артиста, який би жод-ного разу не постраждав від негативних форм сценічного хвилювання. При тому, що музиканти ретельно вивчають нотний текст, обмірковують виконавський план, відточують всі деталі виконання у багато-годинних заняттях і репетиціях, під час виступу інколи втрачають здатність конт-ролювати себе,успішно реалізувати свої художні наміри. Чи можливо перебороти естрадне хвилювання? Чому ця проблема дотепер не має однозначного вирішення? Відповіді на ці питання намагаються от-римати чимало музикантів: і педагогів, і виконавців.  
Мета дослідження – систематизувати та дослідити методи психологічної підго-товки для подолання сценічного хвилю-вання у музикантів. 
Аналіз останніх публікацій та дослі-

джень. Цінні поради по психологічній під-готовці виконавця до концертного висту-пу містяться в книгах, статтях, спогадах, методичних розробках видатних музикан-тів і педагогів – Л. А. Баренбойма, Д. Д. Бла-гого, Г. М. Когана, Г. Г. Нейгауза, С. І. Сав-шинского, С. Є. Фейнберга та ін. Але, на 

жаль, ці рекомендації не систематизовані, не об'єднані в самостійний розділ методи-ки, а розсипані по різних джерелах.  
Виклад основного матеріалу. Щоб са-мостійно визначити слабкі сторони своєї творчої індивідуальності та обрати най-більш корисну для себе методику психоло-гічної підготовки до концертного виступу, потрібно мати чималі знання. Музикант по-винен працювати не тільки над звуком, над технікою, над стилем; він має працювати над собою. Спробуємо проаналізувати проб-леми, що є характерними для музикантів-виконавців, а також запропонувати деякі прийоми, які б сприяли подоланню нега-тивних проявів хвилювання. Існує два види хвилювання: хвилюван-ня «в образі» і хвилювання «поза обра-зом». Хвилювання «в образі» допомагає виконавцеві, завдяки ефекту подвійних психічних станів, а хвилювання «поза об-разом» заважає повноцінній виконавській творчості. Тому зосередимо свою увагу на другому виді хвилювання. З психологічної точки зору естрадне хвилювання є особливим видом критич-ної ситуації, характерною рисою якого є неможливість реалізації виконавцем му-зичного задуму. Виконавцю необхідно до-лати не тільки суто професійні труднощі, а й труднощі психологічні. Г. М. Коган влуч-но помітив, що виконавці найчастіше хви-люються через острах забути текст. «Але сама по собі пам’ять, – пише Коган, – тут здебільшого ні при чому. Вони хвилюють-ся через те, що бояться забути, забувають же через те, що хвилюються» [8: 65]. Найчастіше хвилювання «поза обра-зом» є результатом думок типу: «Що про мене скажуть?» (підвищена увага до себе, або острах виявитися гірше за інших), «Які будуть оцінки моєї гри?» (неадекват-ність самооцінки), «Яке місце буде відве-дено мені в професійній ієрархії?» (прес-тижна спрямованість виступу), «А якщо я забуду?» (загострення свідомого контро-лю, втрата віри в автоматично налагодже-ні процеси), нестійка нервова система, не-певність через недооцінки свого даруван-ня. На сцені хвилювання може видозміню-
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ватись і набувати різних форм переживан-ня від переляку – найпростішої дезоргані-зуючої реакції психіки до паніки – пережи-вання стресу зі значною або повною втра-тою самоконтролю. Тому психологічна підготовка студента до виступу має не мен-ше значення ніж професійно-виконавська підготовка як така.  Треба усвідомити, виступ є непрогнозо-ваною подією, тому бажання не хвилюва-тися під час виступу є бажанням неможли-вим. Розум виконавця (інтелект), який не спроможний зупинитися в момент публіч-ного виступу, з іншого боку позбавлений об’єктивної основи для прогнозування, знаходиться у стані затиску між страхом поразки і бажанням перемоги. Звичайно, що такий стан психіки позначається й на фізичному рівні. Щоби вирішити пробле-му естрадного хвилювання, слід звільни-тись від розумової та тілесної напруже-ності, які неминуче виникають під час ест-радного виступу, і унеможливлюють вті-лення виконавського задуму. Усвідомлен-ня неможливості прогнозувати хід і ре-зультат виступу – це єдиний шлях до мож-ливості примирення з неминучим. Можна намітити ряд практичних при-йомів і методів, що підвищують психоло-гічну стійкість музиканта під час публіч-ного виступу .   Деякі музиканти розглядають сценічний стан виконавця як наслідок особливостей його нервової системи і рекомендують ви-конавцям, що страждають від шкідливих форм естрадного хвилювання, аутосугес-тивні вправи, запозичені зі спортивної пси-хології [11: 73]. Проте метод сугестії (навію-вання) підходить далеко не усім.  Відомий музикант-виконавець Д. Д. Бла-гой вважає, що особливості того або іншо-го сценічного стану детермінуються не стільки властивостями нервової системи, скільки інтелектуально-творчими якостя-ми особистості. На його думку, «головні ліки» від згубних наслідків шкідливих форм естрадного хвилювання полягають у «захопленості музичними образами, у безперервних відкриттях усього прекрас-ного, що міститься у творі, в любові до 

кожної його деталі, в пристрасті, з якою жадаєш виявити усе це в реальному зву-чанні, в усвідомленні величі музики, зна-чущості особистості її творця, в прагненні наблизитися до нього в міру скромних сил своїх, у схилянні перед цією величчю, цією значущістю…» [2: 64].  Д. Д. Благой правий, коли стверджує, що захопленість художнім образом благотвор-но впливає на особливості сценічного ста-ну. Не важко сказати виконавцю, що за-хопленість творчими завданнями може звільнити його від негативних видів ест-радного хвилювання, але іноді складно пояснити, як, яким чином набути на сцені захопленості тим, хто не може зосередити увагу на виконавському процесі із-за шкідливого естрадного хвилювання. Для успішного подолання руйнівних проявів естрадного хвилювання має відбутися ін-терпсихічна адаптація, тобто зниження рівня спонукання свідомості до контро-лювання. За таких умов треба довіритися автоматизму рухів, довіритися тому, що є за висловом Г. Когана, «надійніше голо-ви». Це такий психологічний стан, коли інтелект, що бере на себе представництво внутрішнього «я» виконавця, замовкає, підкорюючись об’єктивній неминучості. Виконавцеві необхідно всім тілом відчувати плинність розуму, його вільне перетікання від одного об’єкта до іншого, не зупиняю-чись на жодному з них, і утримувати його від інтелектуальних роздумів. Такуан Дзя-гю Тадзима-но-ками Муненорі (1571–1616) – один з великих фехтувальників – казав, що останній ступінь у оволодінні фехтуван-ням – це стан «нерозуму». Поки розум хоч на чомусь фіксований, поки фехтувальника опановує хоча б одна з цих ідей: бажання перемогти, бажання тримати супротивника в страху, бажання показати свою майстер-ність, він втрачає свободу, стає рабом цієї ідеї і буде здійснювати набагато більше по-милок. Тільки тоді, коли він позбудеться від психічних труднощів і зможе утримати свій розум в стані порожнечі, тоді тіло зможе проявити все, що накопичено за роки тре-нувань. Його тулуб, руки, ноги рухатимуть-ся автоматично, без будь-яких свідомих зу-
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силь фехтувальника, і його дії будуть зраз-ком фехтування. Тоді і дияволу за ним не встежити. Також можна локалізувати енергію хви-лювання вправами за допомогою дихання виконавця. Спробуємо перешкодити дум-кам спливати в розумі, зосередивши увагу на диханні, на напруженні дихальної мус-кулатури. Якщо зупинити або припинити дихання, то відчуватимеш напруження че-ревних дихальних мускулів у нижній час-тині живота. Кора головного мозку, коли хоче контролювати своє особисте мислен-ня, починає контролювати напругу ди-хальних мускулів. Контрольоване дихання дасть змогу виконавцеві вручатись в таку складну емоцію – естрадне хвилювання, допоможе знайти певний стан фізичної і психологічної стійкості, щоб витримати напруження концертного виступу.  Одним з дієвих способів підготовки до естрадного виступу є спосіб концентрації уваги на комфортності ігрових рухів. Коли твір вже добре відпрацьований, спробуйте грати його тихо і дуже повільно, знаходя-чись у розслабленому стані. Тоді виникне необхідність для виразної гри користува-тися не зовнішніми прийомами музичної виразності, які йдуть від темпераменту, а внутрішніми засобами самої музики: ладо-вими тяжіннями, метричними співвідно-шеннями між долями, диханням у фразу-ванні. Необхідними також стають природ-ні об’єднуючі рухи рук, їх чутлива реакція на тонкощі мотивної будови. Всі ці музич-ні проблеми, які виникають при грі у по-вільному темпі і без динамічних ефектів, спонукають виконавця розчинитися в них, забути про себе, відокремитись від егоїстичних установок внутрішнього «я». Потрібно досягти стану, котрий при тако-му виконанні зовсім не порушує внутріш-нього комфорту і спокою, закріпити і збе-регти його під час концертного виступу. Цей метод «витиснення» переключає ува-гу від факторів, що збуджують і травму-ють психіку на фактори, які відволікають увагу на інші конкретні дії.  Для підвищення психофізичної стій-кості використовується прийом «інтроек-

ції», що дозволяє моделювати у свідомості ситуацію концертного виступу і штучно створювати фізіологічні явища, що її су-проводжують: прискорений пульс, при-скорене дихання. Для цього можна зро-бити 40–50 присідань і почати виконання концертної програми. Такі тренування слід проводити до появи свободи і від-чуття повного контролю над ігровими ру-хами. Найкращим вправами опанування естрадним хвилюванням і естрадних втрат є сама концертна практика.  
Висновки і перспективи. Успіх досяга-ється легше, якщо музикант знає і врахо-вує структуру сторін особистості, що фор-мують сценічний стан. Музиканти, які під час концертного виступу не можуть зосе-редитися на творчих завданнях, потребу-ють аутосугестії перед виходом на сцену. Їм важливо набути почуття нетерпіння і бажання грати. Музиканти, які не вірять у свої можливості і панічно бояться випад-кових помилок, повинні усвідомити, що одна вдало зіграна музична фраза важли-віша за десяток випадкових помилок. І, на-решті, музикантам, які нарікають, що боя-ться в емоціогенній ситуації обстановки концертної зали, рекомендують особли-вий прийом психологічної підготовки. Схожий прийом психологічної підготовки до концерту рекомендує Л. А. Баренбойм [1: 58–59]. Корисно вольовим зусиллям уявити себе на сцені заповненого публі-кою концертного залу, навіяти собі стан творчої схвильованості, свята і в цьому психологічному стані виконати програму, зосередивши увагу на художній інтерпре-тації твору. Розуміння цих, здавалося б, простих істин дуже полегшує психологіч-ну підготовку до майбутнього виступу.            
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Миськов И. О. Символичнеские фигуры 
на печатях и гербах дворянской семьи Дру-
гетов. В статье сделана попытка рассмотреть символические фигуры на печатях и гербах дворянской семьи Другетов. Длительное вре-мя Другеты были личными охранниками ко-ролевской семьи Анжуйской династии, а именно нового венгерского короля Карла Ро-берта (1308-1342). При нем представители се-мьи Другетов занимали наивысшие должнос-ти в королевстве. Гербовые печати Другетов сохраняються в государственных архивах Авс-трии, Словакии, Венгрии и Украины. На ран-них печатях Другетов традиционной симво-лической фигурой стала мерлета – птица у ко-торой отсутствуют клюв и лапки. Сохрани-лось общее описание семейного герба Друге-тов І пол. XVIІ в.  

Ключевые слова: символическая фигура, мерлета, птица, дрозд, всадниик, рыцарь, ко-роль, королевство, дворянськая семья, Друге-ты, палатин (заместитель короля), гербовая печать, оттиск печати, печать, герб.   
Miskov I. О. Symbolic figures on seals and 

coats of arms of the Druget noble family. In this article, an attempt was made to consider symbolic figures on seals and coats of arms of the Druget noble family. For a long time, the Drugets were personal guardians of the royal family of the Anjou dynasty, in particular the new Hungarian King Carl Robert (1308-1342). With him, the rep-resentatives of the Druget family occupied the highest positions in the kingdom. The Knights’prints are kept in the state archi-ves of Austria, Slovakia, Hungary and Ukraine. The oldest Druget’s seal’s traditional symbolic fi-gure was merlette – a bird that does not have a beak and paws. We know the very first Philip Druget’s coat of arms of 1318. At first, there were six and then seven merlettes on coat of arms’ seals, The merlette symbol testified to the car-riers of this symbolic figure on the coat of arms as unchanged participants in the Crusades, knights, riders, warriors, trustees of their patron saint, to which his reliable servants at any moment, are ready to come to the aid and follow their master anywhere. Merlettes are in constant motion and do not have time to rest. The merlettes’ absence of a beak and paws indicates that the carriers of this symbolic figure, were seriously injured or even disabled during the medieval battles. We know other coat of arms’ seals of the Druget family I half of the XIV century, image of a rider – a horse warrior. At that time, the representatives 
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of this family held the position of a palatine (deputy king) – regni Hungariae palatinus in the Hungarian kingdom. These are the coat of arms of the Palatines – Philip Druget (1324) and John Druget (1332). There are seven merlettes on the coat of arms of the latter. The description of the seal is as follows: in the field of a circular seal, a horse rider is ready to attack, looks heraldically to the right, with an open face without a helmet, holds a spear in his right hand, and in the left hand a shield (coat of arms’ shield) divided by a belt with three buckles in the upper the parts of which four merlettes are turned to the right, and in the lower one – three merlettes; The back of the rider is covered with the cloak with the same image that is on the coat of arms – seven merlettes. Around the circular seal there is a legend with the following content: «the seal of John Drugetti, the Hungarian palatine, the judge of the Kumanians». The author of this article failed to find the seal of the Druget family in the 15th-16th centuries. It was a turbulent period when the Reformation began, which did not skip this noble family. During George III’s reign, the Druget family returns to the bosom of the Catholic Church. On his personal seals, we again see the use of symbolic figures – seven merlettes. By the end of the XVII century, on the Deuget’s seals and coats of arms the merlettes had overgrown with a beak and paws, that is, become «full» birds. They, together with a beak and paws, appear on the coat of arms, personal seals, coats of arms of the family. The general description of the Druget family coat of arms of the I half of the XVII century has survived.. The description of the coat of arms is as follows: the red field of the coat of arms’ shield, in the middle of which there is a green belt with three golden buckles. In the upper part of the field, four black birds are turned to the right, and in the lower part of the field, on a green base (pedestal) there are three black birds. The coat of arms frames a silver helmet with a lowered visor. The helmet has a seven-angled earl open-end crown. From the crown there comes a kleinod in the form of two black eagle wings. Each of the wings has a golden field with a green belt and three golden buckles: four black birds above the belt, and three beneath. From the silver earl helmet there are two capes (tents): the right one is golden-blue, and the left one is silver-red. Thus, merlettes become «full» birds – with a beak and paws on personal and coat of arms’ seals, coats of arms of the Druget noble family in the XVII century. However, this issue requires further study.  

Key words: symbolic figure, merlette, bird, trush, rider, knight, king, kingdom, noble family, the Drugets, palatine (deputy king), coat of arms’ seal, seal’s imprint, seal, coat of arms.  
Постановка проблеми. Символічні фі-гури на печатках та гербах дворянської родини Другетів взагалі не досліджували-ся. Символічна фігура на печатці, а пізніше на гербі будь-якої дворянської родини стала своєрідним пізнаваним символом в Угорському королівстві. Не стала винят-ком дворянська родина Другетів, котра ві-рою і правдою служила представникам Анжуйської династії, яка посіла угорський трон після династії Арпадовичів. 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Доцільніше нам варто проаналізу-вати сфрагістичні джерела (гербова печат-ка, відбиток печатки) на середньовічних до-кументах, які зберігаються в архівах. Най-перший відбиток гербової печатки є у фон-дах Спіської капітули, у грамоті магістра Фі-ліппа Другета – графа комітатів Спіш і Новг-рад (Іл. 1), яка зберігається у Державному архіві м. Левоча (Словаччина) [15: 1]. Фо-торепродукція цього відбитку опублікована в працях дослідників В. Вртела [22: 76], С. Ле-нчіша [12: 20], А. Джугана [9: 295], Д. Гарді [11: 470] та Л. Зубанича [23: 257]. Наступна, дуже рідкісна гербова печат-ка Філіппа Другета відома нам з 1324 р., ф-оторепродукція якої опублікована в праці дослідника Д. Гарді. У круглому полі печа-ті – в лівому напрямку вершник, у правій руці якого меч, а у лівій щит. Малюнок не-розбірливий. Навколо малюнка, легенда печаті гласить: S. (igillum) PHILIPPI PALA-TINI. IVDICIS COMANORUM CO/I/tis …CIPES. ET.D/е/ VYVAR – печатка палатина Філіп-па Судді Куманів, ішпана (комітатів) Спіш та Уйвар [11: 470, Іл.2].  Інша фоторепродукція гербової печат-ки Іоанна Другета 1328 р. (Іл. 3), опубліко-вана у дослідженнях С. Ленчіша [12: 31] та Д. Гарді [11: 471]. У публікації Д. Гарді ма-люнок нерозбірливий з наступною леген-дою печаті: S(igillum) IO(an)N(i)S. DRVGET (h). MILIT(is). D(om)NI. D€. PASQEROL пе-чать Іоанна Другета, Господаря, Воїна з Паскароли [11: 471], а її графічна реконст-
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рукція подана в праці С. Ленчіша [12: 31, Іл.3].  Наступна фоторепродукція гербової пе-чатки Іоанна Другета 1332 р. зберігається в архіві дворянської родини Маріашші із Маркусфалфи (нині Маркушовце, Словач-чина). Сам документ від 22 вересня 1332 р. під номером DL 74793 розміщений на сайті архівних документів – HUNGARICA-NA 7: DL 74793]. Вперше відбиток цієї пе-чатки опублікував Ф. Ромер у своїй статті [14: 57], а пізніше вона увійшла у каталог печатей праці А. Ньярі [13: 97], окремих праць про родину Другетів – С. Ленчіша [12: 23] та Д. Гарді [11: 471, Іл.4].  Завершують гербові печатки родини Другетів у XIV ст. – відбитки печаток Віл-лєрма 1337 р. [15: 1б, Іл.5; 22: 78; 11: 472] та Ніколо Другетів [13: 297, Іл.6]. Автору цього дослідження не вдалося знайти від-битки печаток родини Другетів – XV-XVI ст. У ХVІІ ст. відомо дуже багато різних відбитків печаток цієї родини. Дані печат-ки відтиснені на документах, які зберігаю-ться у Державному архіві м. Пряшів (Сло-ваччина) [17: 1-11, ] та Державному архіві Закарпатської області [4: 153-164].  
Метою нашого дослідження є розгляд символічних фігур на печатках та гербах родини Другетів, які відомі з XIV ст. Саме гербові печаті (відбитки печатей), завіря-лись на найважливіших документах, коли ця дворянська родина займала найвищі державні посади в Угорському королівст-ві. Проте поки що автором дослідження не знайдені печатки родини XV-XVІ ст.  
Виклад основного матеріалу. Найпер-ший на документі, відбиток печатки Фі-ліппа І Другета відомий з 1318 р. Опис пе-чатки наступний: у червоному полі печат-ки шестилистника норманський щит роз-ділений поясом з трьома пряжками у су-проводі шести мерлет, повернутих вправо, три у верхній частині щита, а три – у ниж-ній. У мерлет обрубаний клюв і лапки [15: 1]. Другий відбиток печатки Філіппа І Другета на документі 1324 р. з наступним описом: у круглому полі печаті вершник з мечем у правій руці, а у лівій – щит. Образ вершника нерозбірливий. Навколо печат-

ки латиномовна легенда: S.(igillum) PHI-LIPPI PALATINI. IVDICIS COMANORUM COm/i/tis…CIPES. ET. D/e/ VYVAR – печат-ка Філіппа, палатина, судді Куманів, граф Спіша та Уйвара [11: 470].  За 1328 р. відомий червоний сургучний відбиток печатки Іоанна Другета – зліва вершник у правій руці з мечем, а у лівій щит, перетятий поясом з трьома пряжка-ми. У верхній частині щита – чотири мер-лети, у нижній – три. Мотив герба двічі по-вторений на кінській збруї. Легенда пе-чатки: S(igillum) IO(an)N(i) S. DRVGET (h). MILIT(is). D(omi)Ni. D(e) PASQUE ROL – пе-чать Іоана Другета, господаря, воїна з Пас-кароли [12: 31; 11: 471]. Відомий інший відбиток печатки Іоана Другета (1332 р.), у полі якої вправо вершник у лівій руці три-має спис, а у правій – норманський щит, по-ле якого розділене трьома пряжками, у вер-хній частині щита – чотири, у нижній – три мерлети вправо. Легенда навколо печаті: S(igillum): IOH(an)NIS: DRUGETTI: P(a)LATI-NI: HUNG(a)R(ia): E(t) IVDICIS: COM(an)OR-(um) – печатка Іоана Другета, палатина Угорщини та судді Куманів [7].  За 1328 та 1337 рр. відомі відбитки пе-чатки Віллєрма Другета. Опис першої (1328 р.) наступний: у полі круглої печаті – нор-манський щит розділений поясом з трьома пряжками, у верхній частині щита – чотири мерлети, а в нижній – три і всі споглядають вправо. Над щитом відкритий рицарський шолом, поверх якого фігура ангела. Щит підтримують напроти стоячі лев і грифон. Навколо печатки латинський текст: S.(igillum) MAGRI. GYLEMMI D’DRVGETI.. COMIT/is de sc/EPUS. 9.DE VYVAR – магістр Віллєрм Другет граф Спіша та Уйвара [11: 472; Іл.7]. У 1337 р., відомий інший відби-ток печатки Віллєрма Другета: у печатно-му полі, скошений вправо щит, розділений поясом з трьома пряжками, і у верхній частині якого – чотири, у нижній – три мерлети з клювом без лапок вправо. На куті щита чоловіча голова з шоломом, у наверші якого ангел на колінах зі свічкою. Легенда печатки наступна: S. D/omi/NI. VILLERMI. DRVGETTI PALATINI. VNGARIE ET. IVDICIS CVMANORVM – печатка госпо-
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даря Віллєрма Другета палатина Угорщи-ни та судді Куманів [16: 1b]. На документі від 27 листопада 1354 р. є відбиток печатки Міклоша Другета. Опис печатки наступний: у полі печаті – нор-манський щит розділений поясом з трьо-ма пряжками, у верхній частині щита – чо-тири мерлети, а в нижній – три з клювом без лапок і всі дивляться вправо. Над щи-том відкритий рицарський шолом з на-кидкою, поверх якого клейнод – золота пряжка, оточена двома рогами. Щит під-тримують напроти один одного – два ле-ви. Легенда печатки: S.(igillum) CO/m/ITIS. NICOLAI IVDIC/is CURIA/e DOMI/ni REGIS – печатка графа Ніколая головного судді ко-ролівської курії [8]. У працях словацьких дослідників В. Вртела [22: 77; Іл. 8 ] та С. Лен-чіша подається дещо інший опис [12: 35]: у золотому щиті червоний пояс з трьома зо-лотими пряжками, у верхньому золотому полі чотири, у нижньому – три чорні дроз-ди. Клейнодом є золота пряжка, оточена двома золотими рогами, що виростають з срібного шолому. Накидка жовто-червона. Після Міклоша Другета, ніхто з родини не займав високих державних посад. Єдиним винятком могла стати посада королівська посада скарбника Франциска (Ференца) Другета у І пол. XVI ст. [10: 122]. Поки що автору статті не вдалось знайти печатки родини Другетів у XV-XVI cт. Це був бурний період, коли розпочиналася Рефор-мація, яка не оминула і цю дворянську ро-дину. За Георгія ІІІ Другета родина поверта-ється до лона Католицької церкви. На його особистих печатках, ми знову бачимо вико-ристання символічних фігур – сім мерлет.  У І пол. XVIІ ст. із родини Другетів висо-кі державні посади займали Балінт (Ва-лентин), Дьєрдь та Янош XVI ст. [10: 122]. На документі 1603 р. після двостоліт-ньої перерви – відбиток перстневої печат-ки Балінта (Валентина) Другета з наступ-ним описом: у полі овального щита розді-леного поясом з трьома пряжками зверху чотири, а знизу три мерлети без клюва і лапок вправо [1: 2б, Іл. 9]. Інша печатка Балінта Другета відома за 1609 р. Відбиток нечіткий, але по опису 

наступне: в округленому полі печаті герб родини Другетів, щит нечіткий над яким шолом з хутром. Інші символи та легенда нерозбірливі. У полі щита, розділеного по-середині поясом, зверху чотири мерлети з клювом і, можливо, з лапками, а знизу – три [18: 2б, Іл. 10].  Наступний відбиток печатки 1611 р. на листі графа Георгія ІІІ Другета. У полі овальної печаті, розділеної поясом з трьо-ма пряжками, зверху чотири мерлети по-вернуті вправо, а знизу так само три. Над овальним щитом рицарський шолом з опущеним забралом, а над шоломом – від-крита графська корона, з якої виходить клейнод у формі двох орлиних крил, у правому – у два ряди мерлети: у верхньо-му – чотири, а три у нижньому ряді, в ліво-му крилі посередині пояс з трьома пряж-ками. Навколо герба легенда латинською: GEORGIVS DRUGET DE HOMONNA COMES COMITATUS UNG [2: 2б, Іл. 11]. За 1633 р. відома висяча печать Іоанна Другета. Опис печатки наступний: у полі округлої печатки – овальний щит зверху якого баронська корона. У полі щита пря-мий перев’яз зліва з трьома пряжками, зверху якого чотири, а знизу – три мерле-ти з клювом без лапок вправо [3: 1, Іл. 12]. На документах 1640 та 1641 р. відбитки печаток Іоанна Другета. Опис першої печат-ки слідуючий: у полі круглої печаті, іспансь-кий щит розділений поясом з п’ятьма пряж-ками, зверху чотири мерлети з клювом і лап-ками повернуті вправо, а знизу так само три. Над щитом рицарський шолом з опущеним забралом, а над шоломом – відкрита графсь-ка корона, з якої виходить клейнод у формі двох орлиних крил, у правому крилі розділе-ному поясом п’ятьма пряжками – у два ряди мерлети: у верхньому – чотири, а три мер-лети з клювом і лапками у нижньому ряді і всі вправо, а ліве крило таке саме як праве [19: 3, Іл. 13]. Опис відбитку іншої печатки наступний: у полі круглої печаті, іспанський щит розділений поясом з п’ятьма пряжками, зверху чотири мерлети з клювом і лапками повернуті вправо, а знизу так само три. Над щитом рицарський шолом з опущеним заб-ралом, а над шоломом – відкрита графська 
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корона, з якої виходить клейнод у формі двох орлиних крил, котрі нерозбірливі. Навколо печатки легенда: COMES·IOHANNES·DRU-GETH·DE·HOMONNA·IUDEX·CURIAE·REGIAE – Граф Іоанн Другет Де Гомонна, Суддя коро-лівської Курії [20: 6, Іл. 14.] Відбиток печатки Георгія Другета 1661 р. є наступний: у полі круглої печаті, іспансь-кий щит розділений поясом з п’ятьма пряжками, зверху чотири, а знизу так само три мерлети з клювом і лапками поверну-ті вправо. Над щитом рицарський шолом з опущеним забралом, а над шоломом – відкрита графська корона, з якої виходить клейнод у формі двох однакових орлиних крил, кожне з яких розділеному поясом– у два ряди мерлети: у верхньому – чотири мерлети з клювом і лапками, у нижньому ряді –три і всі вправо. Навколо печатки – подвійна легенда [21: 1, Іл. 15]. Мерлета дуже давня символічна фігура. Символ мерлети свідчив про носіїв цієї символічної фігури на гербах як незмін-них учасників хрестових походів, рицарів, вершників, воїнів, надійних охоронців сво-го покровителя, до якого його надійні слу-ги в будь-яку хвилину готові прийти на допомогу і слідувати за своїм господарем будь-куди. Мерлети перебувають у постій-ному русі і не мають часу для відпочинку. Відсутність клюва і лапок у мерлет свідчи-ла про те, що предки цієї символічної фігу-ри отримали важкі поранення або каліцт-во у часи середньовічних битв. З приводу мерлет, італійський дослідник Д. Санті-Мад-зіні зауважив, що це важлива геральдична фігура, котра дуже часто зустрічається в норманно-британському ареалі [5: 313]. Угорський історик і геральдист І. Бертені, вважає що ці птахи-мерлети є дрозди на гербах і печатках італійської родини Друге-тів [6: 105, 131]. Цю думку поділяють слова-цькі дослідники В. Вртел та С. Ленчіш.  
Висновки та перспективи досліджен-

ня. Мерлета або ж дрізд стали символіч-ними фігурами дворянської родини Дру-гетів. Ці мерлети пройшли складний шлях від простих птахів без клюва і лапок, або ж щось мали одне або ж друге, то у І пол. ХVІІ ст. стали «повноправними» птахами 

на гербах і печатках, увійшовши у гербов-ник. Опис родинного герба Другетів І пол. ХVІІ ст. наступний: у червоному полі гер-бового щита, посередині зелений пояс з трьома золотими пряжками. У верхній частині поля – чотири чорних птахи по-вернуті вправо, а в нижній частині поля, на зеленій основі (постаменті) – три чор-них птахи. Герб обрамляє срібний шолом із опущеним забралом. На шоломі розта-шована семикутна графська відкрита ко-рона. З корони виходить клейнод у формі двох чорних орлиних крил. Кожне з крил має золоте поле із зеленим поясом і трьо-ма золотими пряжками: чотири чорних птахи над поясом, а під ним три. Із срібно-го графського шолому виходять дві на-кидки (намет): права – золото-синього, а ліва – срібно-червоного кольорів. Отже, мерлети стають «повноправними» птаха-ми – з клювом і лапками на особистих і гербових печатках, гербах дворянської ро-дини Другетів у XVIІ cт. Проте дане питан-ня вимагає подальшого вивчення.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО), ф.4, оп. 2, спр.308, 2б арк. 2. ДАЗО, ф.4, оп. 11, спр.6, 2 арк.  3. ДАЗО, ф.151, оп. 25, спр.59, 1 арк.  4. Міськов І. Печатки та герби родини Дру-гетів / І. Міськов // Науковий вісник УжНУ. Іс-торія. – Вип.29. – Ужгород: Говерла, 2012. – С.153 – 164. 5. Санти-Мадзини Дж. Геральдика: Исто-рия, терминология, символы и значение гер-бов и емблем / Дж. Санти-Мадзини. – М.: Аст-рель: АСТ, 2007. – 593 с.  6. Bertényi I. Magyar címertan / I. Bertényi. – Budapest: Osiris Kiadó, 2003. – 144 old. 7. DL 74793/ 1332-09-22/ DRUGET JÁNOS NÁDOR Q 127 / 17/ DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Máriássy család levéltára, márkusfalvi (Q 127). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //archives.hungaricana.hu/hu/charters/28107/ 8. DL-DF 2277/ 1354-11-27/ DRUGET MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ Q 311 / 321 26 DIPLOMATIKAI LEVÉL-TÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311). – [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https: //archives. hunga-ricana.hu/hu/charters/28107/ 
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Баяновська М. Р. Духовно-моральне ви-

ховання в сучасних умовах. У статті висвіт-люються актуальні проблеми духовної педа-гогіки. Сутність процесу духовно-морального виховання як сходження особистості до ду-ховно-моральних цінностей відбувається в складних соціокультурних, суспільно-політич-них та економічних умовах. На цьому суспіль-ному тлі спостерігаються труднощі серед пе-дагогів і вихованців у виборі цінностей та цін-нісних орієнтацій. Автор обґрунтовує сутність духовно-морального виховання крізь призму ланцюжка взаємопов’язаних категорій «дух», «душа», «духовне начало», «духовність», «ви-хованість», «духовне виховання», «духовні цінності». На основі результатів регіонального експерименту розкрито умови ефективного формування духовного начала шкільної молоді як базису духовного розвитку особистості. 
Ключові слова: дух, душа, духовне начало, духовність, вихованість, духовне виховання, духовні цінності, духовна педагогіка, духов-ний розвиток, духовний базис. ______________________________ © Марія Баяновська, 2019 

Баяновская М. Р. Духовно-моральное вос-
питание в современных условиях. В статье освещаются актуальные проблемы духовной педагогики. Сущность процесса духовно-нрав-ственного воспитания как восхождение лич-ности к духовно-нравственных ценностей про-исходит в сложных социокультурных, общест-венно-политических и экономических услови-ях. На этом общественном фоне наблюдаются трудности среди педагогов и воспитанников в выборе ценностей и ценностных ориентаций. Автор обосновывает сущность духовно-нрав-ственного воспитания с помощью цепочки взаимосвязанных категорий «дух», «душа», «духовное начало», «духовность», «воспитан-ность», «духовное воспитание», «духовные ценности». На основании результатов регио-нального эксперимента раскрыто условия эф-фективного формирования духовного начала школьной молодежи в качестве базиса духов-ного развития личности. 

Ключевые слова: дух, душа, духовное нача-ло, духовность, воспитанность, духовное вос-питание, духовные ценности. 
 
Bayanovska M. Spiritual and moral upbrin-

ging in modern conditions. The article covers the actual problems of spiritual pedagogy. The author substantiates the essence of spiritual and moral education through the prism of a chain of interconnected categories «spirit», «soul», «spiri-tual principle», «spirituality», «parenting», «spiri-tual upbringing», «spiritual values». Formation of personality spirituality in mo-dern conditions is an extremely difficult task for both pedagogical science and for philosophy, ar-tistic education and religion. The daily social and cultural challenges encourage in this eon to actively search for new strategies and ways of solving global problems of mankind, society de-velopment, education, changing ideals, transfor-ming values, and consolidating ideological and moral pluralism. The new social formation re-quires new thinking, as a powerful engine of so-cial progress and deep spiritual development. Policies in the field of national education are one of the main activities of the state, which is of particular importance in the context of the deve-lopment of a democratic civil society, the proces-ses of globalization, the definition of Ukraine's course on European integration. The withdrawal of our country into the world of information and cultural space objectively leads to a wider know-ledge of world and spiritual values. At the same time, the process of transnationalization of cul-
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tures opposes globalization as an expression of the need to establish the uniqueness of its cultu-re, based on national-cultural and spiritual tradi-tions and values. That is why there was a need to find effective ways of spiritual and moral educa-tion of school youth in the dynamic conditions of the present and their experimental development. The problem of spiritual and moral education of an individual is extremely important for pa-rents, teachers, and for society in general, as in the process of assimilation of spiritual and moral values children learn goodness, mercy, charity, responsibility, compassion, caring. The reproduc-tion of culture, the revival of spirituality begins with an in-depth study of its ancient traditional values and best of modern heritage, spiritual practices. Spirituality is also interpreted by many resear-chers as harmonious forms of energy and infor-mation, the strength of a person by which it is ca-pable of inventing, discovering, creating artistic (artistic) images, and so forth. In their view, spirituality is a product of the mechanism of crea-tivity, the transformation of the living, spiritual into the spiritual, the main difference between man and animal. Spirituality is the core of the spiritual world of a child, a kind of inner universe, no less complex and interesting than the world around. The more developed the inner world, the spiritually richer the child himself. This dominant of the child is her feelings and emotions, desire and mood, knowledge and be-liefs, goals and ideals, assessments and represen-tations of values, etc. It is a reflection of the outsi-de world and of the child as well as of various connections between them and is a prerequisite for children's practical activities aimed at trans-forming reality and themselves. Based on the results of the regional experi-ment, the conditions for the effective formation of the spiritual basis of school youth as a basis for the spiritual development of the personality are revealed. 
Key words: spirit, soul, spiritual beginning, spirituality, parenting, spiritual upbringing, spiri-tual values, spiritual pedagogy, spiritual develop-ment, spiritual basis. 
 
Постановка проблеми. Формування ду-ховності особистості в сучасних умовах – надскладне завдання як для педагогічної науки, так і для філософії, мистецької осві-ти, релігії. Щоденні суспільні й культурні 

виклики спонукають у цьому еоні активно здійснювати пошук нових стратегій та шляхів розв'язання глобальних проблем людства, розвитку суспільства, освіти, від-бувається зміна ідеалів, трансформація цінностей, утвердження ідейного й мо-рального плюралізму. Нова суспільна фор-мація вимагає нового мислення, як потуж-ного двигуна суспільного прогресу і гли-бинного духовного розвитку.  Духовність – це цінність і творче джере-ло людського життя, яке потребує постій-ного розвитку свідомості, емоційних, інте-лектуальних, духовних, моральних і вольо-вих якостей, системи знань, потреб, умінь і навичок, компетентностей людини, в тому числі й духовних. Належить зазначити, що на її формування мають вплив як внутріш-ні, так і зовнішні чинники. Духовно-моральне виховання – це при-лучення вихованця до світу людських ду-ховних цінностей. Політика у сфері націо-нального виховання є одним із основних напрямів діяльності держави, яка набуває особливо важливого значення в контексті розбудови демократичного громадянсь-кого суспільства, процесів глобалізації, ви-значення Україною курсу на європейську інтеграцію. Вихід нашої країни на світо-вий інформаційно-культурний простір об’єктивно спонукає до ширшого пізнан-ня світових і духовних цінностей. У той же час процес транснаціоналізації культур викликає протидію глобалізації як вира-ження потреби утвердження унікальності своєї культури, що спирається на націо-нально-культурні та духовні традиції і цінності. Саме тому виникла необхідність пошуку ефективних шляхів духовно-мо-рального виховання шкільної молоді у ди-намічних умовах сьогодення й експери-ментального їх відпрацювання. 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Філософські засади духовно-мораль-ного виховання, як складової освіти ХХІ ст., обґрунтовані в працях С. Анісімова, І. Зязю-на, М. Копака, В. Кременя, С. Кримського.  Тема духовного розвитку і виховання молодого покоління є центральною у віт-чизняній педагогіці і в працях багатьох ві-
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домих педагогів-класиків: Г. Ващенка, І. Огі-єнка, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлин-ського, К. Ушинського. На необхідності формування духовності молодої генерації українців акцентується увага в державних нормативних докумен-тах, зокрема в Законі України «Про освіту» (2017), Національній програмі «Діти Ук-раїни», Концепції національно-патріотич-ного виховання дітей та молоді. Основні принципи духовно-морального виховання закладені в працях сучасних педагогів і психологів: І. Беха, О. Биковсь-кої, А. Богуш, Г. Ващенка, В. Вербицького, О. Вишневського, М. Євтуха, В. Жуковсько-го, Л. Москальової, Т. Поніманської, Г. Пусто-віта, С. Русової, Т. Саннікової, І. Сіданіч, В. Су-хомлинського, О. Сухомлинської, А. Сущен-ка, Т. Сущенко, С. Шацького, Г. Шевченко. Теоретичні аспекти етнокультурного виховання розглядались у наукових до-робках Г. Лозко, Л. Маєвської, Т. Мацейкі-ва, М. Степко, Е. Сміта, В, Сороки-Росинсь-кого, Я. Чепіги. Духовне начало ми розглядаємо як внутрішні сили розвитку людини. Психо-логічним основам формування високоду-ховної молоді в закладах загальної середньої освіти на основі активізації шкільної психо-логічної служби присвячені праці Е. По-миткіна. Вітчизняний вчений І. Бех на основі створеної особистісно-розвивальної мето-дологічної моделі розкриває сутність про-цесу виховання як сходження особистості до духовно-моральних цінностей на осно-ві психологічних механізмів. Дослідник наголошує на розвивальній ефективності правиловідповідного виховання молоді, висвітлює структуру провідної вчинкової системи та технологічні засоби її форму-вання [5]. Д. Отич охарактеризувала сучасні пси-хологічні підходи до визначення копінг-стратегії особистості щодо такої складової духовності як релігійна свідомість. Нею виявлено риси релігійної свідомості, які зумовлюють обрання людиною релігій-них стратегій подолання складних жит-тєвих ситуацій. 

Дослідниця Г. Сагач наголошує на тому, що «…духовний і креативний учитель ви-ховує цілісний дух особистості через іде-ал, в якому є перспектива гармонійного розвитку інтелектуальних, етико-естетич-них здібностей на основі християнської етики, як ідеалу християнської педагогі-ки» [10:133]. Вона зауважує, що «… не вся-ка духовність веде до гуманізму, спирає-ться на високі духовно-моральні ідеали (виділено нами – М. Б.), а лише та, яка за-сновується на гармонії істини, добра, кра-си, одухотворених вірою, надією, любо-в’ю» [10: 133].  Стурбованість і занепокоєння в україн-ському суспільстві викликає небезпека гендерної політики. Для багатьох наших сучасників гендер – це синонім рівності між чоловіком та жінкою, а його запрова-дження є ознакою європейського вибору нашої країни. Проте насправді ми недооці-нюємо справжню загрозу гендерної ідео-логії так само, як минулі покоління не по-мітили небезпеки комунізму і нацизму. Дослідники проблем духовності вважа-ють, що гендерна ідеологія є справді наба-гато серйознішою небезпекою, аніж тота-літарні режими минулого століття. Якщо комунізм і нацизм завдавали руйнівної шкоди суспільним відносинам між людь-ми, то гендерна ідеологія ставить під сум-нів нашу біологічну природу, нищить об-раз і чоловіка, і жінки, створених на подо-бу Божу, аморалізує особистісні взаємо-відносини, нищить психологію, розмиває статеву ідентичність у молоді. Ця ідеоло-гія закладена в творах відомого німецького філософа 60-тих років ХХ століття, котрий очолював Франкфурдську школу культур-ного марксизму Герберта Маркузе, в мані-фесті «Біженці з фаш-Америки» Карла Віт-мана, у виступах і публікаціях відомих французьких ідеологів гендеру Жан Поль Сартра і Сімони де Бовуар та інших, котрі своїми ідеями знищують Інститут сім'ї, підривають духовне здоров'я нації.  Як відомо, синтез вищих духовних цін-ностей покладено в основу дидактичної філософії гуманізму, оскільки він має справу не просто з ідеалом світу, а з ідеа-
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лом людини у світі. Дослідник Ю. Понома-рьов вважає, що це – основа гуманістичної духовності, яка визначається як ідеальна форма буття, сутнісних сил людини, в якій інтегровані пізнавальна, волюнтативна, емотивна складові практичного світоба-чення [8]. На думку С. Б. Кримського, соціально-духовний вузол пов’язує культуру (цін-ності життя), історію (долю народу), на-цію (історичну особистість народу). Куль-тура – провідний чинник конституювання народу як «Індивідуальної іпостасі люд-ства», розкриття його етнічного портрета, неповторне вираження загальнокультур-ного досвіду. Культура трансформує істо-ричний досвід у знаменуванні цінностей життя, творчості, духу, в символічний лад спілкування соціальних значень, вірувань та ідеалів, ієрархії найвищих людських якостей, формування світу людини за ви-мірами блага, правди, краси [7]. 
Мета статті – висвітлити сутність ду-ховно-морального виховання в сучасних умовах. 
Виклад основного матеріалу. Пробле-ма духовно-морального виховання особи-стості є надзвичайно актуальною як для батьків, педагогів, так і для суспільства за-галом, оскільки в процесі засвоєння ду-ховно-моральних цінностей діти навчаю-ться добра, милосердя, доброчинності, від-повідальності, співчуття, турботливості. Відтворення культури, відродження ду-ховності починається з поглибленого ви-вчення її прадавніх традиційних ціннос-тей і кращих сучасних надбань, духовних практик. Вихованість в педагогічній науці розгля-дається як комплексна характеристика осо-бистості, що враховує наявність і рівень сформованості в неї суспільно-значущих якостей, які містять і духовно-моральні. Духовність також трактується багатьма дослідниками як гармонійні форми енер-гії та інформації, сили людини, якими во-на здатна винаходити, відкривати, ство-рювати художні (мистецькі) образи тощо. На думку В. Моляка, духовність – це про-дукт роботи механізму творчості, пере-

творення живого, душевного на духовне, основна відмінність між людиною і твари-ною. Духовність – ядро духовного світу дитини, своєрідного внутрішнього Все-світу, не менш складного і цікавого, аніж навколишній світ. Чим розвиненіший вну-трішній світ, тим духовно багатшою є й сама дитина [3]. Цю домінанту дитини становлять її по-чуття та емоції, прагнення та настрої, знання та переконання, цілі та ідеали, оцінки та уявлення про цінності тощо. Во-на є відображенням зовнішнього світу й самої дитини, а також різноманітних зв’язків між ними й виступає необхідною передумовою дитячої практичної діяль-ності, спрямованої на перетворення дійс-ності та самої себе. Духовно-моральне ви-ховання є базисом формування духовного світу людини. Дух – це свобода, а не природа. Дух рево-люційний щодо світу природного й істо-ричного, він ламає примусовий порядок цього світу. Звільняє не від природи, а від рабства в ній. Дух не тільки свобода, а й сенс. Можна схопити ознаки духа в нашо-му світі, якими є свобода, сенс, творча ак-тивність, цілісність, любов, цінність, ви-знання божественного світу і єднання з ним. Дух позачасовий, як і позапросторо-вий. Він є не саме буття, а його сенс. Він є й розумом, але розумом цілісним. Дух не тотожний свідомості, але через нього контролюється свідомість і відбувається перехід у надсвідомість. Дух діє всюди і в усьому, але як сила, що просвітлює, пере-творює, звільняє, а не примушує. Творчий акт духу є вихід людини із себе у світ. Творчий акт людини, що завжди виходить з духу, вносить у світ нове, незвичне. При-кладом може бути Новий Заповіт Христа.  Першочергове завдання духовного ви-ховання – формування світогляду, тобто сукупності думок, що хвилюють людину, про сутність навколишнього світу, про становище і призначення людства і люди-ни в ньому. Дух створює душу. Дух – му-ляр, що будує душу з цеглин ноосфери. Нова духовність – це не відхід від світу, це робота духа в світі та в людині. 
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Нова духовність не допустить рабської залежності людини від космічних, со-ціальних і духовних сил. Нова духовність є пізнанням у повноті Істини про боголюб-ство і здійснення боголюдського життя завдяки творчій активності духа в людині. Душа (від грец. псюхе) починається з дій людського тіла. Складовими будови людсь-кого тіла (грец. сома), істотними для життє-діяльності є такі механізми, як психомото-рика та енергопотенціал. У тілі є все для творчості. Важливо зрозуміти, що кожна клітина людського тіла почуває і рухається. Якщо є почування – це означає, що є душа. Якщо є рух, то є й моторика. Людина має різні форми духу через пі-знання, волевиявлення, почуття, як всеза-гальні форми практичного світосприйнят-тя. Принципи духовної педагогіки, що по-єднують моральні ідеали та загальнолюд-ські цінності, пріоритет духовного вихо-вання над інтелектуальним, цілісність осо-бистості, значення душі та духовного ви-ховання є особливо актуальним сьогодні в нашій державі. Потреба віри, духовного са-мовдосконалення, на переконання К. Ушин-ського, є вродженою і особливо виразно спостерігається у дітей. Саме тому ці проб-леми слід розвивати, наповнювати хрис-тиянським змістом. Сімейне і дошкільне духовне виховання є підґрунтям для ефективної організації духовного виховання в закладах загальної середньої освіти. Духовно-моральне виховання шкільної молоді у працях багатьох науковців визна-чається як шлях і засіб формування осо-бистості, що сприяє етнізації молоді, її на-ціональній самоідентифікації. Ефектив-ність процесу духовно-морального вихо-вання забезпечується засвоєнням духов-них знань і цінностей, моральних норм, розвитком духовних і моральних якостей, поширенням духовної інформації, твор-чою участю у розвитку рідної культури та культур інших національностей [2]. На часі є дослідження змісту та організа-ційно-педагогічних умов формування духов-но-морального начала шкільної молоді в умовах закладу загальної середньої освіти, 

окреслення способів реалізації духовно-мо-ральної діяльності закладу загальної серед-ньої освіти в контексті різних напрямів ви-ховної діяльності, спрямованих на форму-вання духовного начала та сили духу і роз-виток моральних якостей особистості.  Мораль є стрижнем духовності людини. Духовно-моральне начало є основою ду-ховного розвитку людини, який відбуваєть-ся під впливом зовнішніх і внутрішніх, керо-ваних і некерованих чинників, провідне міс-це серед яких посідає виховання і навчання. Особистість школяра поєднує в собі риси загальнолюдського, загальнонаціонально-го, суспільно-значущого та індивідуально-го – неповторного, а також набутий жит-тєвий, духовний і соціальний досвід. Формування духовно-морального нача-ла шкільної молоді – це, передусім, ста-новлення молодої людини як соціальної істоти, яке відбувається в результаті впливу середовища й виховання на внут-рішні сили її розвитку, тобто її духовно-моральне начало. Можна виділити три ви-ди формування в особистості духовно-мо-рального начала: стихійне; цілеспрямова-не; свідоме самоформування. Виховання в цих процесах виконує на-ступні функції: а) організовує життя і діяльність, в якій духовно розвивається особистість і фор-мується її духовно-моральне начало; б) підбирає зміст для духовного вихо-вання і формування її духовно-морально-го начала; в) створює духовне середовище; г) усуває впливи, які можуть негативно позначатися на згаданих вище процесах; д) за можливістю ізолює особистість від несприятливих для її духовного роз-витку умов. Одне з важливих завдань духовно-мо-рального виховання вбачаємо в пробу-дженні в особистості свідомої потреби у духовному розвитку. Духовний розвиток спрямовує людину на шлях активного пі-знання власної сутності та закономірнос-тей Буття, на вдосконалення себе і влас-ного життя та основне – на допомогу ін-шим. Шлях від егоїзму до усвідомлення 
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людської сутності й єдності у Всесвіті до-помагає учневі зрозуміти, що його власні проблеми не є власними, а проблеми ін-ших входять до числа його власних проб-лем. Тому допомогти іншим стає внутріш-ньою потребою духовно розвиненої люди-ни, а ефективність цієї допомоги залежить від рівня духовного розвитку, що стиму-лює прагнення до самовдосконалення. Основи духовних і моральних якостей закладаються, як фундамент, в сім'ї. На-ступним етапом, де цілеспрямовано здійс-нюється формування духовно-моральних якостей особистості, є заклад дошкільної освіти. Нижче подаємо показники духов-ної компетентності дитини, в яких закла-дені духовно-моральні норми відповідно до вікових етапів життя. 
Ранній вік (третій рік життя) 
 Показники духовної компетентнос-

ті дитини: 
 проявляє прихильність до дорослих та однолітків; вміє висловити своє став-лення до них; 
 розцінює дорослого як партнера у грі, взірець для наслідування; 
 проявляє ввічливість у поводженні з дорослими та дітьми; 
 проявляє дружні контакти з дітьми у грі, праці, спілкуванні, продуктивній ді-яльності; 
 знає правила поведінки на вулиці, у громадських місцях; 
 проявляє культуру поведінки у гро-мадських місцях.  
Молодший дошкільний вік (четвер-

тий рік життя) 
 Показники духовної компетентнос-

ті дитини: 
 розуміє значення добрих взаємин і по-рядку; 
 проявляє активність та ініціативу в спілкуванні з оточенням, охоче включає-ться в спільну діяльність; 
 вміє гратися поруч із дітьми, вступає в спілкування з приводу іграшок, ігрових дій; 
 має друзів, до яких проявляє особ-ливу прихильність, ставиться приязно до однолітків; 

 надає допомогу, вміє проявити спів-чуття за своєю ініціативою; 
 знає правила поведінки на вулиці, у громадських місцях; 
 відчуває межу припустимої поведін-ки, належну дистанцію у взаєминах з різ-ними людьми.  
Середній дошкільний вік (п’ятий рік 

життя) 
 Показники духовної компетентнос-

ті дитини: 
 прагне до позитивних форм поведін-ки, уважна до оцінок дорослих; 
 дотримує елементарних правил куль-тури спілкування з дорослими одноліт-ками; 
 намагається оцінити дії та вчинки ін-ших людей з позиції відомих правил та оцінок; 
 вміє порадіти за однолітків; звертаю-чись до них, проявляє вміння уміти їх, до-помогти їм; 
 проявляє посильну турботу про літ-ніх людей; 
 пригне виконувати трудові доручен-ня дорослих, діяти разом із ними; 
 володіє необхідними культурно-гігіє-нічними навичками; 
 вміє культурно поводитися у громад-ських місцях.  
Старший дошкільний вік (шостий рік 

життя) 
 Показники духовної компетентнос-

ті дитини: 
 знає, що таке гріх, старається поводити-ся відповідно до норм християнської моралі; 
 проявляє любов і повагу до батьків, близьких людей, оточуючих; 
 шанобливо ставиться до довкілля; 
 уміє поводитися з людьми відповідно до їхнього віку, фізичного стану та настрою; 
 володіє навичками спілкування з до-рослими та дітьми, проявляючи ввічливість; 
 проявляє стриманість у висловлю-ванні негативних суджень; 
 проявляє дружні та товариські сто-сунки з дітьми, допомагає молодшим; 
 уміє поступливо, ввічливо ставитися до дітей протилежної статі; 
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 усвідомлює відмінність між добром і злом, може пояснити свої вчинки, схвали-ти або неодобрити їх; 
 може визнати свою провину, посту-питися власними інтересами заради за-гального благополуччя; 
 уникає конфліктів, уміє порозуміти-ся, не нав’язує власної думки; 
 допомагає батькам та іншим членам родини; 
 уміє з повагою ставитися до рідних, знайомих, чужих літніх людей; 
 здатна до самоконтролю та саморегу-ляції; 
 зважає на думку інших; 
 аналізує свою поведінку [9]. Формування духовно-морального нача-ла шкільної молоді – процес безперервний і довготривалий у часі, він залежить знач-ною мірою від умов середовища. Сьогодні українська школа набуває но-вих обрисів. Внаслідок специфічності зав-дань, до яких можна віднести високий фа-ховий рівень педагогічних працівників, можливість вибору навчального плану, внесення до нього за потреби змін, коре-гування виховних впливів, наявність клас-них наставників (керівників), психологіч-ної служби, соціальних працівників, поліп-шену матеріально-технічну базу розши-рюються можливості для організації ду-ховно-морального виховання. Звичайно, перелічені особливості накладають на ке-рівників закладів загальної середньої ос-віти відповідальність за зміст і форму ос-віти, а основне – за її спрямованість, адже важливою рисою керівника є не тільки тактичне, а й стратегічне мислення. З метою організації ефективних вихов-них впливів на духовний розвиток школя-ра в ЗЗСО доцільно проводити круглий фі-лософський стіл «Духовний розвиток в системі шкільної освіти» з наступними пи-таннями для роздумів, філософування та полілогів:  1. Проблеми та шляхи переходу до ос-віти майбутнього. 2. Духовна педагогіка в освітньому просторі. 

3. Поняття «душа», «дух», «духовність», «одухотвореність». 4. Духовний розвиток особистості шко-ляра. Заходи підтримки й активізації ду-ховного розвитку вихованців. 5. Формування високодуховної людини. 6. Духовні цінності у системі навчання і виховання. 7. Аксіологічний підхід в освітній ді-яльності ЗЗСО. У процесі експерименту з’ясувалось, що необхідними умовами успішного форму-вання духовно-морального начала шкіль-ної молоді є: 
- створення творчої духовної атмосфе-ри в закладі загальної середньої освіти; 
- наявність педагогічного дару в педа-гогів закладу, який проявляється в ефек-тивності вибудування продуктивних взає-мовідносин і творчій взаємодії всіх його суб’єктів; 
- стимулювання праці педагогів; 
- гармонійне і своєчасне задоволення в освітньому процесі потреб фізичної, ду-ховної, інтелектуальної та ціннісно-смис-лової сфер життєдіяльності учнів; 
- створення системи духовно-мораль-ного виховання шкільної молоді; 
- розробка високоякісних духовно-інте-лектуальних продуктів та використання їх в освітній діяльності ЗЗСО; 
- творча співпраця педагогів, батьків, учнів у духовно-моральному вихованні; 
- випрацювання універсальної системи духовних знань для педагогів, батьків, уч-нів за участі провідних науковців, спеціа-лістів у цій галузі: організація семінарів, тренінгів, віртуальних екскурсій тощо. 
- залучення до цієї роботи наукових ус-танов, громадських організацій, творчих спілок тощо. 
Висновки. Сутність процесу духовно-морального виховання як сходження осо-бистості до духовно-моральних цінностей відбувається в складних соціокультурних, суспільно-політичних та економічних умовах. На цьому суспільному тлі спосте-рігаються труднощі серед педагогів і ви-хованців у виборі цінностей та ціннісних орієнтацій. Наші багаторічні дослідження 
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та експериментальна робота із зазначеної проблеми дають підстави стверджувати, що ефективність духовно-морального ви-ховання суттєво залежить від рівня сфор-мованості духовно-морального начала особистості. Саме тому духовно-моральне виховання має стати прерогативою в освітній діяльності.            ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Баяновська М. Р. Духовний розвиток пе-дагога: парадигмальний підхід. Науковий віс-ник УжНУ. Серія Педагогіка. Соціальна робота / ред. кол. І. В. Козубовська та ін. Ужгород: Говерла, 2014. Вип. 34. С. 29–32. 2. Баяновська М. Р. Формування духовності особистості в нових історико-культурних умо-вах. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Збірник наукових праць. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. Вип.1 (6). С. 200–205. 3. Баяновська М. Р. Християнсько-етичний концепт формування духовності особистості. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Збірник наукових праць. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. Вип.1 (7). С. 10–19. 4. Баяновська М. Р. Етичні виховні справи базовий концепт духовно-морального вихо-вання. Сучасні тенденції розвитку освіти і на-уки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. Варшава-Ужго-род-Херсон, 2019. Том IV. С. 57–59. 5. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходжен-ня до духовності. / Наук. видання. Київ: Ли-бідь, 2006. 272 с. 6. Жуковський В. М. Теорія і методика викла-дання предметів духовно-морального спря-мування у середніх навчальних закладах: навч. посіб. Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. 364 с. 7. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ: Вид-во ПАРАПАН, 2003. 240 с. 8. Пономарев Ю. Ю. Аксиологическая функ-ция философии: единство истины, добра, кра-соты. Авт. канд. дис. Київ, 1992. 16 с. 

9. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Во-зна, О. Л. Максименко та ін. Тернопіль: Мандрі-вець, 2013. 264 с. 10. Сагач Г.М. Духовно-моральні виміри культури, творчості, краси. Вісник Закарпат-ської академії мистецтв. Вип. 12. Ужгород, 2019. С.132–140. 
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Костюк М. П. Компоненти моделі форму-

вання полікультурної компетентності май-
бутніх фахівців мистецьких спеціальностей 
вищих навчальних закладів. У статті аналі-зуються основні компоненти моделі форму-вання іншомовної полікультурної компетент-ності майбутнього митця. Представлено кри-терії полікультурності особистості та їх показ-ники, які визначать вимоги до полікультур-ності фахівця-митця. Розглянуто мультикуль-турну компетентність як цілісну структуру, в якій розрізняємо окремі субструктури (ком-поненти, елементи, типи компетенцій, крите-рії та індикатори тощо). Обґрунтовано модель формування мультикультурної компетентності майбутнього фахівця в галузі культури і мис-тецтва, яка забезпечить впровадження між-культурної комунікації за допомогою англій-ської мови. Запропоновані підходи до реалізації моделі формування мультикультурних ком-петенцій є теоретичною основою для створен-ня навчального середовища, що сприятиме роз-криттю та розвитку всіх можливостей особис-тості в освітньому мистецькому просторі.  

Ключові слова: полікультурна компетен-ція, професійне спілкування, міжкультурне спілкування, художня освіта, фахівець-худож-ник, арт сервіс. _________________________________________ © Мирослава Костюк, 2019 

Костюк М. П. Компоненты модели фор-
мирования поликультурной компетентнос-
ти будущих специалистов художественных 
специальностей высших учебных заведе-
ний. В статье анализируются основные ком-поненты модели формирования иноязычной поликультурной компетентности будущего художника. Представлены критерии поли-культурности личности и их показатели, ко-торые определят требования к поликультур-ности специалиста-художника. Рассматривае-тся мультикультурная компетентность как целостная структура, в которой мы различаем отдельные субструктуры (компоненты, эле-менты, типы компетенций, критерии и ин-дикаторы и т. д.). Обоснована модель форми-рования мультикультурной компетентности будущего специалиста в области культуры и искусства, которая обеспечит внедрение меж-культурной коммуникации с помощью анг-лийского языка. Предложенные подходы к реализации модели формирования мульти-культурных компетенций является теоретичес-кой основой для создания учебной среды, ко-торая будет способствовать раскрытию и раз-витию всех возможностей личности в образова-тельном художественном пространстве. 

Ключевые слова: поликультурное компе-тенция, профессиональное общение, меж-культурное общение, художественное образо-вание, специалист-художник, арт сервис. 
 
Urgency of the problem. The art was always given one of the priority places by the power of influence on the personal developp-ment of man and his upbringing. One of the priority directions of modernization of the existing system of professional training in artistic HEЕ (higher educational establish-ment) is to strengthen the multicultural para-digm of education, which involves: 1) the for-mation of a future specialist in the artistic industry of a certain system of multicultural knowledge, skills and abilities of intercultural communication, actualized at a certain stage of social life; 2) awareness of the specialist of the artistic industry of cultural diversity and ways of personal self-development in the process of learning culture; 3) an idea of the place and image of a specialist in the artistic industry as a bearer of culture and know-ledge in the process of cultural and artistic activity. The multicultural competence of the 
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future artist is formed in a holistic educatio-nal process that is realized in the unity and interconnection of education and training directed on the comprehensive development of the individual, on the one hand, on the other hand – on the assimilation by future artists of systematized knowledge, practical skills and abilities, necessary for their further professional activity, development of mental and potential opportunities. The model of the formation of multicultural competence of future specialists of artistic direction reveals the peculiarities of its structure (from which elements / components and stages formed the process of formation), the sequence, the connection of these elements and in general the features of designing the content of competence.  The task is to highlight the composition of the last and multicultural component, the formation of which will help to improve the professional level of the student, in particular in the development of abilities necessary for the design and execution of works of fine arts and crafts and design. 
Analysis of recent research and publica-

tions. Under the model of the process of for-ming the multicultural competence of future specialists of the artistic direction, we under-stand the descriptive characteristic, which con-tains requirements for knowledge and skills, structure and results of activity, personal quali-ties of the future artists, as well as methods and means of its formation. As A. N. Dakhin noted [7:90], the model of the process of forming the professional competence of future specialists must meet the essential requirements. In the case of training specialists in the field of artistic direction, we quote the following: - study of the process of formation of professional competence future specialists of the artistic direction in terms of integrity, uniqueness of the individual as a social, cultural and professional individuality; - discussion of professional and personal formation in the process of learning, self-im-provement and corrective action as a single process in the formation of professional multicultural competence of the future artist and artist-teacher; 

- recognition of a student of artistic voca-tional education as a subject of a continuous process of professional self-perfection: self-knowledge, self-development, self-realization. According to Gershunsky's model, it’s also focuses on the unity of the subjective, objective and substantive components of professional activity. The subjecttive model simulates reproduction and preservation of the achieved level of professional competen-ce, its realization in professional activity; objective – the process of building and per-forming activities [3:60]. Thus, as a result of the analysis of philo-sophical and psychological and pedagogical literature on the problems of modeling edu-cational systems, it has been shown that in order for some action to be considered mode-ling, it is necessary to have a number of com-ponents – the purpose and object of mode-ling, the model itself, as well as the features that the model must possess depending on nature object modeling – multicultural com-petence. Under the model of competence de-velopment of the future specialist is under-stood the description and the theoretical substantiation of the structural components of this process [6:45]. After analyzing the existing types of models, we found that the model reflects: the system composition of the process elements; the nature of the links between the elements of the system; func-tions that perform elements and model as a whole; conditions of functioning of the pe-dagogical system. In our opinion, the purpose of modeling the process of forming the mul-ticultural competence of future specialists in the artistic direction is to develop such a model that would increase the efficiency of the educational process, to correlate it with the requirements of society. In our study, the process of formation of multicultural com-petence of future specialists of the artistic direction serves as a model of the object. Taking into account the results of scientific researches of I. Bekh, I. Ziaziun, N. V. Kuzmin, A. K. Markova, and I. B. Mishchenko concer-ning the structure of multicultural competen-ce, we have noticed three main components of the model: 1) target (purpose that deter-
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mines readiness of future artist to profess-sional activity in higher education institu-tions); 2) content-organizational (content and organization that creates and develops professional readiness of the artist to work); 3) control and evaluation (control and eva-luation of the readiness of the student to work). Therefore, the model of formation of mul-ticultural competence of future specialists of artistic direction should be based on a syste-matic, professional, competent, multicultural and personal approach. In its turn, a com-petent approach will solve some problems of existing models, a narrow technocratic ap-proach to determining the content of the model of future art specialist. The lack of a single semantic content in the selection of categories reflecting those or other compo-nents of the graduate model of the higher educational establishments, as pointed out by Goncharenko S. U. in pedagogical studies, leads to uncertainty, fuzziness and, as a con-sequence, non-diagnostics of the artistic pur-pose of education, the inability to reliably assess the quality of education; some «one-si-dedness» of models [6:11]. This non-diagnostic is expressed in the fact that existing models most fully satisfy only professional requirements, mainly social-psy-chological and, to a small extent, provide deve-lopment of personal and creative qualities of the future specialist-artist. In our study, the model reproduces the technology of forming a foreign-language multicultural competence of the future artist through means of modeling in the process of learning English. 
Goal setting. It is quite fair that the artis-tic sphere remains the least studied and mo-dernized in the artistic and design sector. Therefore, the goal of the scientific research is to characterize the main components of the model of the formation of the foreign-lan-guage multicultural competence of the future artist. The purpose of the simulation deter-mines the general orientation of the entire system of training a specialist. The purpose of the formation process is to increase the level of multicultural competence of future specia-lists of the artistic direction. Specifying the 

purpose of the process of forming the mul-ticultural competence of future specialists of the artistic direction, we distinguish his task: the formation of motives of educational acti-vities aimed at learning knowledge and self-development; providing the system of know-ledge, skills necessary to achieve the quality and results of multicultural activities; self-control skills and self-assessment in the pro-cess of forming multiculturalism by means of English. 
Results of investigation. On the basis of the development of scientific sources, we first tried to generalize, defined in the research criteria of multiculturalism of the individual and their indicators, which determined the requirements for multicultural specialist. They became: 1) the possession of a national culture that pro-motes the development of patriotism, aware-ness in its own culture, which enables the for-mation of certain cultural values in the indi-vidual. Its indicators are: awareness of their nationality, which implies awareness of the common historical destiny; knowledge and understanding of national and state customs, traditions, symbols, language of represen-tatives of their people and their contribution to the possession of the achievements of the national cultural heritage and popularization of national culture in the world. 2) cross-cultural criterion or criterion of existence in a multicultural environment, which includes conflict-free coexistence of different cultures and the upbringing of respect for the human rights of another belonging, the ability of a person to adapt being in different cultural conditions. Its indicators are: – awareness of the culture of other peoples; – the upbringing of respect for the values of other cultures, since it must eliminate all possibilities of confusion at the level of dialogue between cultures and pro-mote successful intercultural interaction. 3) an emotional criterion that involves a positive attitude towards other cultures, perceptions of their views and opinions. Its indicators are: the level of development of tolerance, understanding that in life there is diversity in different manifestations and respect for the choice of other people; – 
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control of one's own emotional state; – communicative personality. All of the above criteria and their indicators form a multi-cultural person capable of understanding and interactting among the cultures of different peoples, develop the sphere of human creativity – the sphere of new forms of being, new values in all directions of understanding of truth, beauty, goodness, justice, that is, those forms of being, which brings to reality creatively force of man. In general, the process of creating a peda-gogical model can be divided into two stages: the creation of a qualitative model of an object and the construction of its quantitative model. At the first stage, building a qualita-tive model, we identified the object of re-search – multicultural competence, accumu-lated enough knowledge about it, substan-tiated the need for using the method of mo-deling, selected the most significant changes and postulates. The result of this study, for I. B. Sikora, is the construction of an idealized qualitative model of the phenomenon or process under consideration [10:13–14]. Cre-ation of the model ends with the second stage – the construction of a quantitative model of a pedagogical object, consisting in its measurement, mathematical analysis of mea-surement results and the creation of a mathematical model. The result of modeling cannot satisfy us, which is manifested in the third stage – a meaningful explanation. In this case, the simulation process can be repeated again with the necessary correction in the first two stages. In general, components of the model for the formation of multicultural competencies are offered: motivational orientated, content-theoretical, procedural-active, analytical-corrective. The target or motivational orientated com-ponent of the model for the formation of mul-ticultural competence in future specialists of the artistic direction is the social order for the art service, the purpose and objectives of the process of forming multicultural com-petence in future specialists of the artistic direction. Some authors define the learning objectives as the expected result (B. Bez-palko), and the notion of «purpose» provides 

ways to achieve results. Concerning the goals, there are three levels of learning objectives: 1) operational training objectives for specific classes; 2) the educational objectives of the subject; 3) general pedagogical purposes of training. It is the content of general-peda-gogical purposes that reflects the model or qualification of a specialist and provides the necessary subject and professional knowled-ge, skills and personality [10: 33-38]. An im-portant component of the model is content-
theoretical, built in accordance with certain principles of the formation of the multicult-ural competence of the future artist: the principle of adequacy of the simulated sys-tem, the ultimate goals and objectives of fo-reign language training of students; the prin-ciple of integration of the content of training, which involves establishing the relationship between the individual component sections, obtaining a unified content, providing for continuous foreign language training; the principle of technology, according to which foreign language training should be sub-mitted in the form of a technological process aimed at the formation of multicultural com-petencies; the principle of professional orien-tation and the principle of individualization, make it possible to choose for a particular student «an individual trajectory of develop-ment, taking into account its psychological characteristics, abilities and inclinations» [2:50]. In terms of content, this component contains a systematic discipline. The content component includes the knowledge, abilities and skills that future learners need to master in English. After all, foreign language skills, being a «cell» of professional activity, serve as a micro-model. The introduction of a com-petent and multicultural approach to the sys-tem of professional pedagogical education is an effective means of preparing future artists for the provision of art services on a contem-porary level. The operational or procedural-active com-ponent of the model for forming the multi-cultural competence of future specialists in the field of arts includes methods, tools and forms. In our research, the following teaching methods are used to form multicultural com-
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petence: conversation, discussion, project method, interactive, etc. The educational process takes place both with the use of traditional forms of organization of the edu-cational process (lectures, practical classes, independent (individual) work of students), as well as innovative (lecture-presentation, project activity, work with the electronic library, individual educational trajectories and student artistic locations). The productive or analytically-correcting component includes an analysis of the content and process of the process of forming multi-cultural competence, which corrects, develops and improves professional readiness of an artist to work. It allows to establish the concrete results of the implementation of the inves-tigated process, objectively assess the transition of students to higher level of readiness for intercultural communication. According to the four identified compo-nents of the model, the stages of teaching the English language are distributed: 1. Motiva-tion-orientational stage (1–2–courses) is aimed at the formation of professional moti-vation, the image of a competent artist. At the same time, assimilation of the motivational-value, content and activity components of fo-reign language competence – skills and abi-lities related to the content of the disciplines being studied. 2. Content-theoretical stage (2–3 courses). There is a study of the blocks of disciplines of natural sciences, foreign language and prac-tical training, in the course of which there is a simultaneous testing (in conducting business games, performances, master classes) by stu-dents of their foreign languages. There is a development of content, activity, personal and research-reflexive components [3:80]. 3. Procedural-active (4th year). There is a formation of a personal, research and refle-xive component. Provides acquisition of experience in the implementtation of multicultural and foreign competence during the pedagogical practice, performance of re-view and diploma work on adjusting those components of competence, the disadvanta-ges of which assimilation is realized by the student in the process of work. 

4. Analytical and Corrective (5th year). Creative aspects of multicultural and foreign competence, the beginning of which has been laid on previous stages of teaching and passing pedagogical practice. Іt allows using the appropriate criteria and indicators to establish the concrete results of the imple-mentation of the investigated process, object-tively assess the transition of students to hig-her level of readiness for intercultural com-munication. The division into stages, the definition of the goals and content of each of them is rather conditional, since the formation of all components of the multicultural foreign lan-guage competence of the artist to a certain extent occurs at each stage. Implementation of the model implies the presence of concrete results in the formation of multicultural com-petence of the future artist-the transition to a higher level of foreign language competence. The proposed model for forming the profes-sional competence of the future artist is con-sidered as an effective tool for organizing the system of training a competent graduate of a higher school. The model is open, constantly evolving and, if necessary, can be supplemen-ted with new components. It should be added that foreign language competence of a foreign language graduate includes linguistic competence (gives an idea of the knowledge of the foreign language sys-tem and its ability to use to understand the speech of other people and to express their own thoughts in oral / written form, as well as to analyze speech in terms of its com-pliance with the norms of the language stu-died), speech and communicative competen-ce (the ability to use English as a means of communication in various spheres and situa-tions) and methodological competence (the ability to use foreign language in a profes-sional context, teaching language). Characteristics of the short mentioned sta-ges by types of speech activity are reduced to the representtation of four types of speech activity: listening, dialogue and monologue speech, reading, writing. As for the audience, within the boundaries of familiar topics, the graduate should understand the content of 
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common messages, which include complex types of arguments; understand short scientific texts as well as the majority of television and radio news and programs related to current events. For example, in one of the exercises of the textbook, students are asked to complete a test task for understanding the listened text of a radio program about the trends in the existence of state and private art locations (museums, galleries, theaters, studios) during the second half of the twentieth century up to the present day and about the cause and effect of occurrence trends. The post-text task is to correctly select the answers to the content of the text, which creates some difficulties for the students in the right choice among similar in content sentences or questions. Performing such a task requires a complete understanding of the listened text. Learning Dialogue Speeches – it requires maintaining communication with speed and spontaneity, the degree of which is sufficient to not cause inconvenience to the interlo-cutor. Dialogue exercises help forming skills of verbal and communicative competence, where students acquire or apply existing practices for the processing, grouping, me-morization and use of new or already learned expressions and words [9:75]. One of these exercises is a discourse-dialogical broadcast within three minutes, where participants in the dialogue ask each other about «pros» and «against» their cities, agreeing or disagreeing with allegations, submitting arguments and answering queued questions. Students have the opportunity to use the phrasing phrases provided. At the first stages of the formation of verbal and communicative competence, students encounter difficulties in coherent speech and create a situation that is as close as possible to a discussion in which both interlocutors would be interested to com-municate. Such a linguistic barrier is the reason for the lack of practice or lack of lexical vocabulary on a subject. 
Monolingual speech aims to develop skills and abilities to speak on a wide range of issues related to the range of multicultural and personal interests; explain their own 

point of view on a specific problem, analyzing the advantages and disadvantages of diffe-rent options for its solution. One of the tasks of the exercise is the formation of elements of the linguistic and verbal-cognitive competen-ces that produce the ability to understand, produce an unlimited number of linguisti-cally correct and stylistically interrelated sentences with the help of assimilated verbal signs and the rules of their combination. In this exercise, it is proposed to compare and contrast four of these aspects: age, popu-lation, places of interest, research, industrial and educational spheres [3:23–30]. Reading, as an important form of speech activity, involves reading articles and mes-sages relating to contemporary issues; un-derstand the actual information. As a result of our research, we have established that all the components of the formation of multicu-ltural competence are partially or fully present in the complex of exercises of text-books «Transcarpathian foreign language studies» and «Ukrainian art» developed by us [1]. Teaching writing as a speech skill is achieved through writing of official and per-sonal letters and notes, description of objects and events, instructions, mini-works. Particu-larly attractive for students the problem of creative type, where they can show their own individuality. The task of teaching a letter is to teach them to write short messages or 200-word works for the transmission of in-formation or argumentation in favor or against a particular point of view, using the metaphorical and phraseological expressions that form the skills of combining them with certain descriptive situations. But the high efficiency of the educational process aimed at the formation of multicul-tural competence ensures the application of such methods, forms and communicative me-thod that helps to develop the skills of logical, verbal presentation of thematic information with the help of expressions and words related to the topic in the form of dialogue or group discussion. Take the exercise «Spea-king tasks. Work in pairs», for example, from the manual: You are expected to speak for about three minutes. Ask your partner about 
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her / his likes and dislikes regarding her / his city / region. Agree or disagree with her. Then answer her / his questions. Ask your questions in turn. You can use the clues in the boxes: 1) Expressions of preference – Talking about likes and dislikes: Like, love, interested in, hate, cannot stand, etc. / Like doing v. / like to do / Do you like / enjoy ...? Which do you prefer ...? I like / enjoy / hate / prefer / am interested in ... / I like ... / I like it ... I really like ... I like-love ... very much. /I do not mind ... I do not like ... I do not much like ... I really do not like ... I do not like ... at all ... / Are you interested in ...? 2) Concordance – Disagreement – Agreeing – Disagreeing: Yes, of course. Right I'm not sure I agree with you. I agree completely. Of course. I mean I'm not sure you're right. You see ... Oh, come on. You must be joking! I see what you mean, but ... Well, yes, but. Yes, but on the other hand, ... Yes, but have you considered that ...? With the aspect of learning a letter, the grammatical-translation method is closely linked, where both the main didactic material contains texts translated into the native language, while analyzing the grammatical structure and vocabulary. This methodology also includes the analysis of factual information, the ability to convey the main idea, summarize the content and summary. The theoretical analysis of the research problem suggests that polycultural com-munication in foreign languages is possible provided that the language is used as a means of communication. At the same time, the level of effectiveness of the communi-cative process with themes «Culture and Art» is determined by the level of formation of communicative multicultural competence of subjects. Thus, competence is the willingness and ability of a person to think, speak, and practice among repressentatives of different cultures, nationalities, races, political and religious beliefs «with knowledge of the case». In our case, such activity is the for-mation of multicultural competence of stu-dents in the process of studying them Eng-lish. So, multicultural competence, as an integrative personality formation, has a 

complex structure and acts as interaction and interpenetration of linguistic, socio-polycul-tural communicative competencies, the level of formation of which allows the future spe-cialist effectively carry out foreign-language, interlingual, intercultural and interpersonal communication. Let's add that experimen-tally more effective methods of teaching and formation of multicultural competences es-tablished in the research among students of HEЕ will require an addition to the computer methodology of training. We have analyzed the main components of the model: motivational orientated, content-theoretical, procedural-active, analytical-cor-rective. Motivational orientated (the purpose that determines the readiness of the future artist to professional activity in higher education institutions), the content-orga-nizational (content and organization, which creates and develops the professional rea-diness of the artist to work), procedural-active (provides acquisition of experience in the implementation of multicultural and fo-reign competence and is realized by the student in the process of work, during the pedagogical practice, performance of review and diploma work), control and evaluation (control and assessment of the readiness of the student to work). One can conclude that the quality of the model depends on the interconnection of the main components, and its efficiency is achieved due to the systemic and interrelated components of the model. We also considered multicultural competen-ce as an integral structure in which we distin-guish individual substructures (components, elements, types of competencies, criteria and indicators, etc.). Therefore, in order to ensure the effectiveness of the process of formation of multicultural competence, it is expedient to develop new methodological approaches and to determine the pedagogical conditions for their implementation, which today scien-tists and practitioners are working on.       
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Лісунова Л. В. Формування естетичного 

сприйняття як професійної якості вчителя 
образотворчого мистецтва засобами народ-
ної ляльки (ментальний аспект). У статті розкриваються підходи до досліджень проб-леми цілеспрямованого і послідовного форму-вання естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами народної ляльки, відповідності цього процесу принципам народності, природовідповідності, культуровідповідності, ментальності. Вивчен-ня народного мистецтва, і, перш за все, народ-ної ляльки, є потужним потенціалом для фор-мування естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, який спрямований на розвиток відношення до ес-тетичних явищ дійсності і мистецтва як ду-ховної цінності, який удосконалює особис-тість, припускає вміння емоційно-почуттєво переживати і оцінювати явища навколишньо-го середовища і мистецтва з позиції гуманіс-тичного естетичного ідеалу, розрізняти пре-красне, бридке, високе, низьке, в житті і мис-тецтві (естетичні почуття, смаки, інтереси, потреби). 
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Лисунова Л. В. Формирование эстетичес-
кого восприятия как профессионального 
качества учителя изобразительного искус-
ства средствами народной куклы (менталь-
ный аспект). В статье раскрываются подходы к исследованиям проблемы целенаправлен-ного и последовательного формирования эс-тетического восприятия будущих учителей изобразительного искусства средствами на-родной куклы, соответствия этого процесса принципам народности, природосообразнос-ти, культуросообразности, ментальности. Изу-чение народного искусства, и, прежде всего, народной куклы, является мощным потенциа-лом для формирования эстетического воспри-ятия будущих учителей изобразительного искусства, который направлен на развитие отношение к эстетическим явлений действи-тельности и искусства как духовной ценнос-ти, совершенствующий личность, предполага-ет умение эмоционально-чувственно пережи-вать и оценивать явления окружающей среды и искусства с позиции гуманистического эсте-тического идеала, различать прекрасное, без-образное, высокое, низкое, в жизни и искус-стве (эстетические чувства, вкус и, интересы, потребности). 

Ключевые слова: эстетическое восприя-тие, будущие учителя изобразительного ис-кусства, народная кукла, ментальность.  
Lisunova L.V. Formation of aesthetic percep-

tion as a professional quality of the teacher of 
fine arts by means of folk dolls (mental aspect). The article reveals approaches to the research of the problem of purposeful and consistent formation of the aesthetic perception of future teachers of fine art by means of folk dolls, the conformity of this process with the principles of nationality, natural correspondence, cultural correspondence, menta-lity. The study of folk art and, above all, folk dolls, is a powerful potential for the formation of aesthetic perception of future teachers of fine arts, which is aimed at developing a relationship to the aesthetic phenomena of reality and art as a spiritual value that improves personality, involves the ability to experience emotionally and emotionally. and to assess the phenomena of the environment and art from the standpoint of a humanistic aesthetic ideal, to distinguish beautiful, nasty, high, low, in life and art (aesthetic feelings, taste and, interests, needs).  One of the mental traits of the Ukrainian philo-sophical worldview is the particularly significant position of a woman, in particular mother-in-law: Ukraine-Mother, Nenka-Ukraine, expressing the 

character of patriotism as a commitment to mother's children.   The evolution of the image – the archetype from the «Great Mother Earth» to the Virgin-Oranta has been reflected in the image of Beregin, which subsequently received more specific features in all forms of Ukrainian folk art, and especially in the folk doll. Folk peasant dolls (knot, twisted, moto) within the same area, even a certain range, period appear roughly identical in terms of iconography, stained type and decorative.   When creating a folk doll, students are looking at the photos of the dolls of the masters who impressed, liked, experienced at that mo-ment the emotions, feelings that were invested by the authors up to experiencing aesthetic pleasure.   In addition, such an element of aesthetic consciousness as a creative imagination, fantasy develops. From the moment of co-creation when puppets of famous masters are viewed, students gradually move on to create their own com-position. The image of the object that is perceived is always composed of a sensory impression and a certain subjective addition associated with human experience. By visiting museum tours, lec-tures, consultations, meeting with folk artists, fu-ture teachers of fine arts have the opportunity to get acquainted with the aesthetic and artistic aspects of various techniques of creating a folk doll (a folk doll is a constant attribute of folk tra-ditional holidays, ceremonies) and feel in these hands the appearance of such a sign of Ukrainian mentality as a particularly significant position of a woman, in particular mother-in-law.   Comprehensive measurements of aesthetic perception as a professional quality of the future teacher in the era of national-cultural revival are designed to reveal various aspects of the activity of a human-educator, his spiritual wealth and happiness as the creator of the new paradigm of artistic education in the twenty-first century. 
 Key words: aesthetic perception, future tea-chers of fine arts, folk dolls, mentality 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі духовного і державного відроджен-ня України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти мо-лоді. У Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національній доктрині роз-витку освіти» говориться про необхід-ність підвищення якості підготовки педа-гогів, формування їх професійних якостей і, перш за все, естетичного сприйняття, як 
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найважливійшого аспекту професійної підготовки майбутніх вчителів образо-творчого мистецтва засобами творів деко-ративно-прикладного мистецтва.  
Аналіз останніх публікацій та дослі-

джень. О. Рудницька у своєму дослідженні про професійну діяльність зазначила, що творча особистість формується тільки творчою особистістю, тому лише педагог-творець (особливо в області мистецтва) може формувати активну, творчу особис-тість. Майбутній вчитель, по-перше, сам сприймає художній образ, створений ав-тором, а по-друге, – доносить його в дос-тупній формі своїм учням, від чого зале-жить розвиток їх естетичного сприйнят-тя, естетико-художнє бачення світу, есте-тико-художня діяльність. Серед методо-логічних засад естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мис-тецтва чільне місце займає осмислення національної культури нашого народу, ут-вердження естетичних позицій на основі глибокого аналізу власного переживання досвіду спілкування з народним мистецт-вом, і перш за все з народною лялькою. Творче використання мистецтва у змісті професійної підготовки майбутніх педаго-гів-художників розглядались у наукових працях І. Зязюна, С. Коновець, В. Мариго-дова, Н. Миропольської, О. Отич, О. Рудни-цької, О. Щолокової, О. Смирнової та ін. На особливі цінності народного мистецтва в житті українського народу і використання творів народного мистецтва в освітньому процесі наголошено у наукових працях ху-дожників-педагогів Є. Антоновича, М. Аве-р’янова, Н. Гевко, М. Кириченко, О. Найдена, М. Резніченко, Я. Твердохлібової, В. Стрілець.  Важливість чуттєвого сприйняття навко-лишньої дійсності в процесі навчання роз-кривається в роботах П. Атутова, В. Болтян-ського, В. Євдокимова, А. Зільбернштейна, Н. Миропольської, О. Отич, В. Радкевич, О. Рудницької, Н. Шахмаєва, Л. Фридмана, О. Щолокової та ін.  Незважаючи на те, що в останні роки науковий інтерес до досліджень проблеми цілеспрямованого і послідовного форму-вання естетичного сприйняття майбутніх 

вчителів образотворчого мистецтва, від-повідністі цього процесу принципам на-родності, природовідповідності, культуро-відповідності, ментальності не зменшує-ться, необхідно визнати, що фундамен-тальних праць, які розкривають ці зв’язки поки що мало. 
Мета статті – розкрити підходи до проблеми ментального аспекту форму-вання естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засо-бами народної ляльки. 
Виклад основного матеріалу. Народне мистецтво, і, перш за все, вивчення на-родної ляльки, сприяє формуванню мен-тальних аспектів естетичного сприйняття як професійної якості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Ментальність є прояв колективної психіки, що зумовлю-ється історичним розвитком спільності людей. «Загальним знаменником» – го-ловною рисою ментальності є особливості світосприйняття, включаючи естетичне сприйняття, які об’єднують представни-ків цієї спільності [10].  Однією із ментальних рис українського філософського світогляду є особливо зна-чуще становище жінки, зокрема жінки-матері: «Україна-Мати», «Ненька-Украї-на», що виражає характер патріотизму як відданість дітей матері. В українській душі споконвічно живе поетичний пісен-ний ліризм: він знову народжується і ро-зквітає, або ж сумує, страждає. В народних уявленнях сам Край Україна – це спокон-вічна Хата, Матір, Вітчизна [6]. В українсь-кому суспільстві – родина, найближча гро-мада відігравали велику роль і мали особ-ливу цінність. «До свого роду, хоч по горло в воду» – без родини не уявляв українець повноцінного, змістовного життя [7].  Еволюція образу – архетипу, починаючи від «Великої Матері-Землі» до Богоматері-Оранти, найшла відображення в образі Бе-регині, який згодом отримав більш конк-ретні риси [3]. В народі з Берегинею стали ототожнювати жінку, «яка берегла і під-тримувала домашнє вогнище, була покро-вом усій рідні». Берегиня – символ, поши-рений по всій Україні [9]. Вона і життє-
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творча Мати-природа, і жінка-Мати, яка дарує світові сина, і Дерево життя, що сформувало із мороку-космосу чітку сис-тему Всесвіту. І при всій своїй величності та могутності скромно прикоренилося у земному горнятку, аби ще раз нагадати, що кожне живе створіння – часточка непо-дільна і нерозривна загальної системи буття. Як зазначив О. Найден, лялька, зробле-на з тканини, трави, соломи або квітів сільською бабусею, матір’ю, дівчинкою для молодшої сестри, містить у собі сокро-венну родову інформацію любові, захисту, доброзичливості. Саме ця лялька тримає образно-змістовний зв'язок з палеолітич-ними та неолітичними жіночими зображен-нями і у своїй пластичній, а подекуди і й орнаментальній основі й нині зберігає риси, характерні для давньої трипільської земле-робської культури[5]. Втілення образу Бе-регині ми можемо спостерігати майже у всіх видах українського народного мистецтва. До того ж подібні за формою та образом до народних іграшок зображення можна зу-стріти у творах: народній іграшці, витинан-ках, на килимах, писанках, розписах на ке-рамічних виробах, печах, стінах, папері. Ос-нова цього – давня хліборобська сутність українців. Слов’янські народи робили ган-чіркові ляльки без обличчя і ці ляльки ви-конували роль першої іграшки, а також роль оберегу (Берегині), який оберігав ди-тину від злих сил. Називались такі ляльки «закрутками» і представляли собою скру-чений валиком і перев'язаний нитками кла-поть тканини. Між тим народні селянські ляльки (вузлові, кручені, мотані) в межах однієї місцевості, навіть певного ареалу, пе-ріоду виходять приблизно однаковими що-до іконографії, статуарного типу й декора-тивності. Це ж саме можна сказати про гли-няні жіночі зображення (Полтавська об-ласть, Опішня). Якщо розглядати мистецтво лялькарст-ва, то можна відзначити, що воно є і само-стійний вид декоративного мистецтва, і одночасно атрибут народного свята, спри-яє усвідомленню багатоманітності світо-вої культури і відчуттю власної унікаль-

ності, чим збагачує естетичний досвід осо-бистості, який є складовою естетичного сприйняття. У слов'янському світі чучела, опудала – прототипи ляльок-іграшок, що робилися на Масляницю, Івана Купала та інші свята. На думку Є. Антоновича, народ-на художня творчість є особливим типом естетичного освоєння дійсності, в тому числі і естетичного сприйняття етномис-тецтва, має широкі можливості художньо-образного відображення навколишнього середовища, впливу на почуття, смакові уподобання, ціннісні орієнтації та мораль-но-естетичні ідеали особистості [1]. Створюючи народну ляльку, студенти передивляються фото ляльок майстрів, які вразили, сподобалися, переживають в цей момент емоції, почуття, що були вкла-дені авторами аж до переживання есте-тичної насолоди. Готуючись до роботи над створенням своєї власної ляльки, май-бутні вчителі образотворчого мистецтва більш активно і старанно вивчають ляль-ки відомих народних майстрів, в їх свідо-мості виникає естетична оцінка (струк-турний елемент естетичного сприйняття). Крім цього, розвивається такий елемент естетичної свідомості, як творча уява, фантазія. Від моменту співтворчості, при перегляді ляльок відомих майстрів, сту-денти поступово переходять до створення власної композиції. Образ предмета, що сприймається, завжди складається з чут-тєвого враження і певного суб’єктивного доповнення, пов’язаного з досвідом люди-ни. Це доповнення значно перетворює враження і допомагає осмислити і чуттєво прояснити цей образ [2]. Тому на заняттях увага майбутніх вчителів образотворчого мистецтва звертається на важливе зна-чення семантики і походження ляльки, обрядові і фольклорні традиції українсь-кого середовища та їхній вплив на образ-ний і змістовний характер народних ля-льок, на види народної ляльки: вузлові, кручені, мотані в роботах Найдена О .С. «Українська народна лялька», Грушевсь-кого М. «Дитячі забавки та ігри усякі».  Українська народна лялька – становить частину європейської та світової іграшко-
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вої культури та пов’язана з дитячими ігра-ми і магічними діями, які на думку В. Бич-кова, доставляли учасникам естетичну на-солоду, задоволення, радість, святковий настрій. Адже гра є однією з головних і найдавніших форм естетичної діяльності та її характер з давніх давен зробив її ос-новою сакральних і культових дійств, у тому числі багатьох обрядових дійств на-родних свят. За висловом Найдена О., спо-конвічна гра дитини (а гра  це культура, яка осягнула свою глибинну, естетичну сутність і свідомо культивує естетичний досвід буття в світі, де головну роль віді-гравала народна лялька)  є відтворення і прилучення дитини до національних і місцевих традицій, візуальне, сенсорне та вербальне сприйняття нею пластичних, колористично-кольорових та словесно-об-разних чинників народної культури і на-решті, формування в неї естетичної свідо-мості, естетичного сприйняття [4].  У лялькарстві одержує розвиток така естетична категорія як прекрасне. В роз-критті матеріалу, який вивчається, май-бутні вчителі образотворчого мистецтва емоційно і одночасно вдумливо відчува-ють основні позитивні якості художньої виразності ляльки: пластичність, формо-творення, ритм, колористику, колір, си-метрію, які безпосередньо впливають на формування естетичного сприйняття осо-бистості. Особливо значну роль в естетич-ному сприйнятті ляльки відіграє форма. Особливості формотворення, пластичнос-ті несуть і достатньо визначений інформа-ційний смисл, який не обов’язково усві-домлюється людиною, але обов’язково опредмечується (вербалізується) в своє-рідній технології і формотворенні народ-ної ляльки.  Одним із найпоширеніших типів укра-їнських народних ляльок є «вузлові» ляль-ки (їх робили способом крутіння, завиван-ня, перев’язування). Крім внутрішньої вузлової основи (хустка, напхана ганчі-р’ям і зав’язана у вигляді голови – єдиної об’ємної частини), спільною прикметою цих ляльок було обличчя з хрестом, ство-реним із різнокольорових або однотонних 

ниток у такий спосіб, що по середині утво-рювався ромб чи квадрат. Лялька-мотанка є архетипом, адже із часу виникнення й до сьогодення зберегла багато значень. Лялька мотанка робиться шляхом намоту-вання ниток, вплітаючи сухі трави, квіти, зерна. У слов'ян ляльки-нерозлучниці з пучків ниток були весільним символом і оберегом, який потім переходив дітям. Оберег (мотанка) Пасхальна/Вербна, з пи-санкою або гілочкою верби, є втіленням Богородиці. Домовушка (Домовиха), «Зер-нушка» (в основі ляльки мішечок із зер-ном) – Берегиня достатку. Оберег-лялька Домашня Масляна – щоб життя було «як по маслу». Лялька-шестирукий оберег – лялька рукодільниць. Дві ляльки, які сим-волізують День и Ніч є символом гармонії в домі.  Відвідуючи музейні екскурсії, лекції, консультації, зустрічаючись з народними майстрами, майбутні вчителі образотвор-чого мистецтва мають можливість озна-йомитися з естетико-художніми аспекта-ми різноманітних технік створення народ-ної ляльки (народна лялька – є незмінним атрибутом народних традиційних свят, обрядів) і відчути в цих рукотворах вияв такої ознаки української ментальності, як особливо значущого становища жінки, зокрема, жінки-матері. В наш час зявилася велика кількість ляльок за давніми зраз-ками на історичні і фольклорні теми. Ціка-вими для формування естетичного сприй-няття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва є етнографічні ляльки, які ви-різняються втіленням авторського ба-чення історичних образів, фаховим вико-ристанням різних матеріалів у конструю-ванні виробів. Майстри прагнуть реконст-руювать характерні для того чи іншого етнорегіону орнаментальні мотиви виши-вок і крої народних строїв, вміло поєдну-ють канон і виражене новаторство. Вивчення керамічної народної ляльки становить безцінне духовно-мистецьке національне надбання і несе величезний потенціал для формування всіх структур-них складових естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мис-
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тецтва. Глиняні жіночі (зрідка чоловічі) зображення гончарі виготовляють в умо-вах осередків і промислів. Варто зазначи-ти, що серед гончарів з різних центрів та осередків України (Опішнянський, Косів-ський, Прикарпатський, Тернопільський, Подільський та ін.) увага до жіночих і чо-ловічих зображень була різною [7]. В од-них місцевостях гончарі охоче створювали жіночі зображення, в інших – менш охоче. Властивості та риси жіночого зображення як божества родючості, а також заступни-ці багатьох хатніх жіночих робіт – прядін-ня, ткацтва, вишивання, тощо – зберег-лися у слов'янському язичницькому та християнському середовищі. У східних слов'ян жіночі зображення у вишивці та керамічній скульптурі серед інших назв мають у народі й назву «баба». Це жіноче божество, часом зображене у формі стов-поподібного ідола, майже завжди поєдна-не з рослинами і птахами, оленями, кінь-ми та вершниками при них. Деякі вчені припускають наявність єдності або злит-тя функцій богині Баби та Макоші – єди-ного жіночого божества серед язичниць-ких богів часів князя Володимира. 
Висновки і перспективи. Вивчення на-родної ляльки поряд з колядками, каз-ками, прислів’ями, приказками, думами, баладами становить безцінне духовно-мистецьке національне надбання і несе величезний потенціал для формування всіх структурних складових естетичного сприйняття майбутніх вчителів образо-творчого мистецтва. Вона передає сутність етнічних смаків та уподобань, національних пластично-декоративних розумінь, образ-них уявлень. Концепцію світового значення національних традицій першим обґрунту-вав академік М. Грушевський, зазначивши, що національна творчість і надбання укра-їнського народу не має суперників серед на-родів Європи і що український народ у тво-рах свого духу заложив пророчисті свідо-цтва своїх визначних культурних прикмет, багатих здібностей і здобутків довгого історичного життя [4].  Отже, народна лялька є потужним по-тенціалом для формування естетичного 

сприйняття майбутніх вчителів образо-творчого мистецтва, який спрямований на розвиток відношення до естетичних явищ дійсності і мистецтва як духовної цінності, який удосконалює особистість, припускає вміння емоційно-почуттєво переживати і оцінювати явища навколишнього середо-вища і мистецтва з позиції гуманістичного естетичного ідеалу, розрізняти прекрасне, бридке, високе, низьке, в житті і мисте-цтві (естетичні почуття, смаки, інтереси, потреби). Інші виміри естетичного спри-йняття як професійної якості майбутньо-го вчителя в добу національно-культурно-го відродження призвані розкривати різ-номанітні аспекти діяльності вчителя-гу-маніста, його духовне багатство і щастя як творця нової парадигми художньої освіти в ХХІ столітті.                                   
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Іван Іванець (1893-1946). Стрілецькі мемуа-

ри, творча спадщина / Автори-упорядники: Ро-ман та Андрій Яціви; вступне слово Петра Грин-чишина; науковий редактор Mикола Литвин. – Львів, 2019. – 476 с. іл. ISBN 978-966-2501-60-60-5      У 2019 році на кошти Фонду Родини Піцю-рів з Канади вийшла друком монографія про майже забутого українського живописця та графіка Івана Іванця, якого Петро Гринчишин у вступному слові назвав «мистцем за покликан-
ням, патріотом за суттю, справжнім героєм 
національно-визвольних змагань 1914-1921 
років [...] і непересічно різноплановими талан-
тами в сфері образотворчого мистецтва» (с. 9). Роман Яців тут же подав всебічну характе-ристику художника (с. 15-68), перша спроба реабілітації якого в Україні відбулася 20 ро-ків тому невеличкою виставкою. На цей раз Роман Яців у вступі на основі обмеженої кількості доступних даних подав біографію маляра (с. 15-67). Оскільки ця біо-графія читачам маловідома, спробуємо пере-казати бодай основні етапи його життя. ______________________________ © Микола Мушинка, 2019 

 Іван Іванець народився  9 лютого 1893 ро-ку в с. Новосілки-Гостинні на Львівщині в сі-м’ї священика Йосифа Іванця та починаючої письменниці Михайлини Рошкевич (сестри нареченої І. Франка Ольги Рошкевич). Після закінчення Львівської академічної гімназії 1912 року він відвідував уроки малювання у приватній школі – т. зв. Вільній академії мис-тецтва у відомого педагога Станіслава Ба-жовського. Ідейно він, як і більшість україн-ської галицької молоді, був під значним впливом ідеології Дмитра Донцова. Одночас-но Іван продовжував заочно вчитися у Львів-ській мистецько-промисловій школі. У тому часі з’явилися і його перші статті на мисте-цькі теми у львівській пресі. У 1914 р. Іван Іванець був мобілізований до австро-угорської армії. На фронті він всту-пив у Легіон Українських Січових Стрільців (УСС), де став співзасновником, пізніше – го-ловою Пресової кватири УСС. За його проек-тами було виготовлено прапор, пізніше – герб (тризуб), а частково однострій УСС.  
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У серпні 1917 р. він потрапив у російський полон, в якому перебував до кінця Першої світової війни. І в таборах військовополоне-них на території Росії він не перестав цікави-тися українським мистецтвом.  Після повернення з полону він вступив до Української галицької армії, де і надалі зай-мався українським мистецтвом, віддавався художній творчості. У листопадованому пов-станні 1918 року був командиром Першого відділу кінноти. З того часу бої кіннотників стали центральною темою творчості худож-ника-баталіста. В одному з боїв був загублений архів Пресової кватири, а в його складі, крім цінних військових документів, – понад 900 унікальних фотографій І. Іванця з боїв і культурно-просвітної діяльності УСС. Після поразки повстання майже ціле літо І. Іванець провів на Закарпатті, а в 1921 році по-трапив до табору для інтернованих вояків Ук-раїнської Галицької Армії у Німецькому Яблонові, пізніше – Йозефові в західній Чехії. З того часу і до 1927 року його життя було пов’я-зане з Чехословаччиною. Тут він у 1926 році закінчив навчання образотворчому мистецтву в Українській студії пластичного мистецтва в Празі і майже одночасно – студії на юри-дичному факультеті у Празькому Карловому університеті, де здобув звання доктора прав.  

  
Іван Іванець –  

український січовий стрілець, 1918 р.  

З двома вузівськими дипломами він 1927 року повернувся з Праги у рідний Львів, де розгорнув широку образотворчу діяльність, очоливши провідні малярські установи та організації. Його твори демонструвалися  на усіх виставках, а численні статті на мистець-кі теми друкувалися в періодичній пресі. У 1941 році («за перших совєтів») його об-рали заступником голови новозаснованої Спілки образотворчих мистців, а в 1944 році (за німецької окупації) – іменовано директо-ром Музею українського мистецтва. Наприкінці літа 1945 року, при спробі за-брати свої картини з персональної виставки у Кракові, радянські органи (Смерш) його арештували і до 29 жовтня 1945 року утри-мували в тюрмі м. Ратибора. У листопаді того ж року заслали в м. Солікамськ на Уралі, де він після виснажливої роботи на одній із шахт 10 березня 1946 року помер на 53-ому році життя. Ім’я Івана Іванця в Радянському Союзі бу-ло засуджено на забуття, а майже всі його твори в державних галереях і музеях фізично знищені. Лише в одній котельні Львівської наукової бібліотеки 1952 році було спалено 15 олійних картин, 61 графічну роботу та 20 альбомів дрібної графіки Івана Іванця, разом 704 одиниці (с. 89).  Збереглися лише його твори в приватних колекціях, переважно за межами України. І саме вони лягли в основу монографії Яцівих. Перший розділ монографії – «Статті про 
Івана Іванця» (с. 66-113) охоплює статті п’я-тьох авторів: Володимира Ласовського (дві статті), Володимира Поповича, Любомира Романа Кузьму, Софії Король та автора цієї рецензії. Половина статей була публікована ще за життя художника; друга – після його смерті. Усі автори підкреслюють високий рі-вень художньої спадщини маляра.1   Розділ другий охоплює «Публікації Івана 
Іванця»   (с. 115-307). Йдеться про 49 статей 
                                                            1 Упорядники у короткому вступі до цього роз-ділу зауважили: «Ці матеріали дадуть змогу більш рельєфно побачити складне психоемоційне тло ди-наміки подій, які були пов’язані зі всією родиною Іванців. Найбільш промовистими є відомості, знайдені академіком НАН України Миколою Му-шинкою», опосередковано через близьке коло людей матері та дружини І. Іванця вже після Дру-гої світової війни (с. 66).   
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на різні художні або історичні теми, публіко-вані майже виключно у львівській пресі від 1914 по 1944 рік.  Певною несподіванкою для сучасного чи-тача є підрозділ «Львів у сиву давнину й те-
пер» (с. 212-240), задуманий як путівник по визначних місцях столиці Галичини. Своїм змістом і популярним стилем він привабить і сучасного читача. У підрозділі «Про мистців і мистецтво» (с. 241-307) опубліковано 31 статтю Івана Іван-ця про відомих і менш відомих художників та його рецензії на львівські художні виставки. Тут художник представив себе як тонкий знавець не лише українського, але й світово-го мистецтва. І тут переважає українське образотворче мистецтво, головним чином стрілецька тема-тика. Його роздуми про мистецтво не втрати-ли актуальність і в наш час.  У статті «Модерне малярство» з 1914 року (с. 243-245) І. Іванець подав влучні характе-ристики таких художніх напрямів, як імпресі-онізм та неоімпресіонізм. Актуальним і сьо-годні є думки І. Іванця з 1919 року про «псев-домодерних» художників: «Є артисти, яких 
змаганням є стати за будь-яку ціну оригі-
нальними та в цей спосіб звернути на себе ва-
гу. Вони знають, що Монета й інших артис-
тів, котрих образи йдуть на вагу золота, ко-
лись зовсім непізнаваних, думають, що те са-
ме може повернутися в майбутньому з ними, 
і звідти беруть початок нові напрями, щоро-
ку, як гриби по дощі, показуються в салоні не-
залежних. [...] Творцями їх є не творці-ар-
тисти, що вирубують нове вікно погляду на 
природу, а нетворчі теоретики, які життя 
заступають теорією, а творчий темпера-
мент форсуванням. [...] Отже, не після них су-
дити нам модерну штуку, вони не є її висло-
вом. Вони характеризують дуже добре тепе-
рішню хвилю. Модерна штука дала вже до-
статні докази своєї життєвої сили і дає їх 
щоразу більше» (с. 245).  Із чеських художників І. Іванець дав висо-ку оцінку випускниці Української студії плас-тичного мистецтва Людмилі Янській (уче-ниця класу Івана Кулеця), про яку написав: 
«Нам приємно запізнати з українським грома-
дянством чеську артистку, що вийшла зі 
школи українського майстра і через три роки 
праці вже здобула собі добре ім’я. Високий рі-
вень її праць свідчить не лише про її талант, 

але також про високий рівень і культуру ук-
раїнської мистецької школи, закладеної й 
отриманої серед дуже тяжких відносин на 
еміграції» (с. 246). На невеличкій виставці чехословацької графіки у Львові 1931 року І. Іванця найбіль-ше зацікавили плакати Альфонза Мухи, Зісе-ра Кіселі, Ладіслава Бруннера, збірка ексліб-рисів, фотогравюр, листівок, туристичних реклам і проспектів.   

  
І. Іванець. Сутичка. Бл. 1915–1918 

 

 
 

І. Іванець. Наскок поручика Пересади  
на батерію  На більш репрезентативній львівській ви-ставці чехословацької графіки 1935 року, при-свяченій 55-літтю президента ЧСР Т. Ґ. Ма-сарика, серед 300 творів членів асоціації Hollar, увагу І. Іванця привернули твори Макса Шва-
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бінського, Адольфа Алекса, Цірила Боуди, Алой-са Моравця, Франтішка Кобліги, Т. Ф. Сімона, Віктора Стретті, Коломана Сокола, Войтеха Сед-лачка, Карла Тондла та Яна Рамбоуска. Завершальний, третій розділ  монографії  озаглавлений «Творча  спадщина Івана Іван-
ця» (с. 208-451). У ньому подано репродукції 103 кольорових творів, переважно олії на по-лотні, 87 чорно-білих графік та 49 зарисовок (здебільшого олівцем). 37 зарисовок, створе-них в екстремальних умовах тюрем («Тюрем-
ний альбом 1944-1945 років»). Зарисовки ав-тор створив як джерело майбутніх творів й альбом передав дружині при останній зустрі-чі. Та висилка в уральський концентрацій-ний табір і передчасна смерть від непосиль-ної фізичної праці не дозволили йому реалі-зувати свій творчий задум. Перша монографія про життя і творчість визначного українського художника і гро-мадського діяча Івана Іванця відповідає най-вищим критеріям наукового видання. Авто-рам-упорядникам Романові та Андрієві Яці-вим вдалося зібрати в архівах та бібліотеках України багатий матеріал, зокрема його спо-гади про  участь у Першій світовій війні та львівський період його діяльності (1927-1944). Однак ряд моментів його біографії і досі зали-шаються не висвітленими через брак публіко-ваних джерел. Наприклад, його перебування в Чехії (крім ув’язнення в таборах військовопо-лонених і навчання у празьких вузах) та кіль-камісячне перебування після поразки Листо-падового повстання 1918 року тощо. Ці теми чекають ще свого дослідника. Чимало додаткових даних про біографію  Івана Іванця могли б дати  матеріали про його арешти органами «Смершу» в Кракові 1945 ро-ку. Ці органи старанно зберігали протоколи допитів арештованого, які майже завжди по-чиналися проханням слідчого «Розкажіть де-тально свою біографію!» Підсудний розказу-вав, слідчий записував. Звичайно на основі біо-графії задавав запитання, на які підсудний відповідав, а його відповіді теж записували-ся. У кінці слідства, яке тривало кілька годин (а то й кілька днів), протоколи оформлялися в окремій «Справі» (рос. «Дело»), кожна сто-рінка якої була підписана підсудним. Якби знайшлася «Справа» І. Іванця (а вона певно існує мабуть в досі не розсекречених архівах Росії), це було би цінне поповнення монографії Романа та Андрія Яцівих. 

А поки що ми щиро дякуємо львівським авторам-упорядникам за їх першу моногра-фію про всебічно обдарованого українського художника – борця за самостійну українську державу, який на її вівтар поклав найцін-ніший дар – своє життя. 
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 Монографія Л. В. Пасічник «Ювелірне мис-тецтво України ХХ–ХХІ століть» – завершене комплексне дослідження, яке представлено ґрунтовною методологічною основою, необ-хідним інструментарієм термінологічного апарату та широким діапазоном ілюстратив-ного матеріалу; висвітлює історію і сучасний стан розвитку українського ювелірства озна-ченого періоду та їх вплив на загальну ево-люцію культурно-мистецьких процесів, що є важливим для наукової, педагогічної та ос-вітньої галузей новітнього вітчизняного мистецтвознавства. Цілісний аналіз вищезаз-начених аспектів сучасного ювелірства України в контексті вивчення декоративного і прикладного мистецтв, а також теорії та іс-торії культури – завдання, без сумніву, важ-ливе й актуальне. ______________________________ © Сергій Луць, 2019 
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Зважаючи на актуальність комплексу проблематики Л. Пасічник у своїй моно-графії повною мірою ґрунтовно розкриває систематизовану базу питань, що висвіт-люють поступ українського ювелірства зазначеного періоду, пов’язаних із загаль-ним розвитком українського декоратив-ного мистецтва в європейському та світо-вому просторі. Аналізуючи різні аспекти розвитку ювелірного мистецтва України, починаючи з часів діяльності Й. Маршака і до актуальних аспектів розвитку сучасно-го вітчизняного ювелірства, автор здійс-нила своєрідну трансляцію еволюційного поступу культурно-мистецьких процесів означеної галузі. Так, комплексно дослі-джено обидва напрями ювелірства – про-мисловий та авторський, фахово охарак-теризовано основні центри виготовлення ювелірної продукції, якісно проаналізовано художньо-стилістичні особливості творчих концепцій сучасних українських митців-ювелірів, досліджено діяльність мистець-ких навчальних закладів, де одним з век-торів розвитку художнього металу є саме ювелірне мистецтво. Вагома частина про-аналізованих питань яскраво відображає-ться систематизованим циклом наукових розвідок, що висвітлюють діяльність ок-ремих художників-ювелірів із багатьох ре-гіонів країни, творчість яких виразно від-дзеркалює основні тенденції розвитку но-вітнього українського ювелірного мистец-тва різних періодів, демонструючи таким чином особливість зв’язку та творчого взаємовпливу між митцями різних поко-лінь. Також вагомим здобутком даного на-укового дослідження є широкий спектр джерельної бази, що висвітлює методоло-гію монографічної праці, спрямовану на відображення специфіки поступу україн-ського ювелірного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття в історико-культурному кон-тексті, де присутній великий масив фак-тичного, зокрема візуального матеріалу. Важливим є те, що на основі досконало-го аналізу великого масиву ювелірних творів, опрацювання великої кількості різних джерел і наукової літератури Л. Па-січник суттєво висвітлює різноманітні на-

прями розвитку українського ювелірного мистецтва, зокрема: діяльність ювелірних підприємств України кінця XIX – початку XXI століття; здійснила порівняльний ана-ліз творчого доробку митців, принципів та методів роботи провідних ювелірних домів нової доби – «Лобортас» (Київ) та «Дюльбер» (Сімферопіль). Комплексно дослідила інноваційні техніко-технологіч-ні пошуки формотворення, інтерпретації неокласичних стилів у побудові компози-ційних схем сучасних ювелірних прикрас, трансформації мотивів етнотрадицій (зок-рема традиції кримськотатарського юве-лірного мистецтва), що представлено ши-рокою географією та чисельністю визна-них художників-ювелірів, серед яких: В. Хо-менко, С. Сєров (Київ), О. Міхальянц (Сімфе-ропіль), Т. Волошенюк, Л. Косигін (Одеса), С. Вольський, О. Івасюта (Львів), К. Кравчук, Ш. Пержан (Чернівці), О. Гаркус (Косів) та багато інших. Відзначимо, що Л. Пасічник об’єктивно розкрила проблеми та сучасний стан роз-витку професійної художньої освіти в га-лузі ювелірства, що є вагомим підґрунтям для майбутнього аналізу та впровадження нових методик теоретичних і практичних форм освітнього процесу для художників-ювелірів прийдешніх поколінь, які зага-лом можуть стати потужною базою для якісного поступу новітнього ювелірного мистецтва України.  Монографічна праця Л. В. Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ–ХХІ сто-літь» привертає увагу новизною теоретич-ної бази дослідження, коректністю та значною кількістю введених у науковий обіг артефактів, логікою й послідовністю викладу матеріалу, приваблює точністю й багатоаспектністю мистецтвознавчого ана-лізу, структурою, стилістикою та грамот-ністю тексту. Наукова компетентність ав-тора – Лілії Володимирівни Пасічник – у багатьох аспектах означеної тематики ви-світлена ясною й гарною мовою, що також є однією з переваг монографії. Рецензова-на книга, безсумнівно, – вкрай корисна, важлива та цікава для художників, мисте-цтвознавців та поціновувачів ювелірного 
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мистецтва, дослідників художнього мета-лу, зокрема ювелірства в контексті деко-ративно-прикладного мистецтва, викла-дачів вищої школи, а також для студентів художніх спеціальностей, яким вона від-криє ширше уявлення про сучасний стан та новітні тенденції розвитку ювелірного мистецтва України. Отже, на нашу думку, монографія «Юве-лірне мистецтво України XX–XXI століть» – результат успішної та ретельної дослід-ницької праці, що безумовно слугуватиме надійною основою для подальших науко-вих розвідок в галузі сучасного ювелірно-го мистецтва України.                              ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА Пасічник Л. В. Ювелірне мистецтво України ХХ-ХХІ століть. К.: Наукова думка, 2017. 302 с.  REFERENCES Pasichnyk L. V. Yuvelirne mystetstvo Ukrainy ХХ–ХХІ stolit. K.: Naukova dumka, 2017. 302 s. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ  
«ІНТРО»                           У Музеї сучасного українського мисте-цтва Корсаків в Луцьку у липні 2019 року відбулась виставка «Інтро» – масштабний мультикультурний проект, що представ-ляє творчість близько 40 митців з усієї Ук-раїни. Це 9 малих кураторських проектів, об’єднаних магістральною ідеєю – відтво-рення процесу від зародження ідеї до її втілення з аналітичним та інтелектуаль-ним оформленням.  ______________________________ © Оксана Гаврош, 2019 
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 «Хотілось нагадати співвітчизникам, що наша культурна історія твориться не у бюрократичних установах чи заангажова-них структурах. «Інтро» – надання можли-вості відкритого висловлення «інтимним» проектам. Це рух до справжності, мисте-цтво малих кроків у пізнанні нашої данос-ті світу та самоутвердження в ній», – за-значив під час відкриття координатор проекту Тарас Табака. Основу експозиції «Інтро» склали твори закарпатських мит-ців, серед яких й викладачі Закарпатської академії мистецтв. Ната Попова, Іван Небес-ник, Олексій Динник, Михайло Ходанич, Дар’я Єгорова, Оксана Гаврош представи-ли як власні кураторські проекти – «Зем-ля», «Рівновага», так і репрезентували твори у «Каліграфічних вправах», «Прива-ті», «Законі Паркінсона». Серед наймолод-ших учасниць виставки цьогорічні ви-пускниці Закарпатської академії мистецтв – Оксана Довганич та Юлія Хоменко. Бака-лаврська дипломна робота Оксани Дов-ганич «Між небом і землею» (керівник – Ковач А. М.) органічно влилась до проекту Тараса Табаки, а Юлія Хоменко дебютува-ла у співавторстві із Михайлом Ходаничем у пластичному поліптиху. Бриколажна форма проекту дозволила довільно, без пересторіг об’єднати твори, що належать як до традиційних видів – живопису, графіки та пластики, так і муль-тимедійного мистецтва, цифрової фото-графії, артоб’єкти та інсталяції. Такий під-хід до візуального ряду експозиції – скру-пульозне, на перший погляд різнорідних елементів, вибудовування лінії своєрідної мистецької перспективи. За задумом, проект «Інтро» провокує глядача стати співавтором загального сценарію, таким собі «будівничим» мізан-сцен окремих дій. Адже представлені ку-раторські проекти не дають готових від-повідей. Це, радше, своєрідна провокація зануритися разом із художниками у їхні пошуки, просуваючись крізь нетрі суб’єк-тивного тлумачення попереднього досві-ду. Експозиція «Інтро» не порушує питан-ня з’ясування стосунків із минулим. Це розлога оповідь про теперішній час, осо-

бистісне світовідтворення та досвід, що дозволяє міркувати про майбутнє, як особливе відчуття, що об’єднує простір та явища. Трансформації ідейних змістів презен-тують 9 проектів, де кураторами виступа-ють власне художники. При такому підхо-ді координатора проекту, згадуються сло-ва Марселя Дюшана: «Я не вірю в мисте-цтво, я вірю в художників». Адже у такому випадку художник стає не стільки прибор-кувачем власних візій чи спостережень, скільки режисером діалогічної конструк-ції, в основі якої перехід від наративності до метафоричності. «Каліграфічні вправи» (куратор Тарас Табака, учасники – Анна Миронова, Ната Попова, Михайло Ходанич та Юлія Хо-менко, Владислав Габда, Олександр Бабак, Альбіна Табака, Іван Небесник, Лілія Ка-дар, Тарас Табака, Андрій Возницький, Олексій Динник, Оксана Довганич) – своє-рідна інверсія каліграфічності, з її артику-льованою досконалістю та краснописан-ням. Саме жест чи інтуїтивний рух, довіль-ні начерки на самоті, не обмежені засоба-ми виразу, – прояв інтимної довіри до сві-ту в еру інформаційних технологій. «Приват» (куратор Наталія Тарнай, учасники – Дар’я Єгорова, Катерина Мор-гентал, Каша Потрогош, Наталія Тарнай) – проект, в якому за допомогою віртуальних зображень актуалізується питання прий-няття власного «Я». Завдяки доповненій реальності авторки демонструють поляр-ність «відфільтрованого» зовнішнього об-разу та приховані внутрішні пошуки влас-ної свободи.   «Іконостас Карпат» (куратор Руслан Тремба, учасники – Володимир Ульянов, Емма Тремба, Василь Кадар, Руслан Трем-ба) – артоб’єкт, що є своєрідною спробою вийти за межі традиційного сприйняття форми, образу та місця. У варіанті кура-тора, іконостас – це ворота між Небом і Землею; місце, де особистість та его роз-чиняються у світовій гармонії. Об’єкт ви-різняє поліваріантність представлення, де творче «Я» окремих художників поглинає загальний задум проекту. 
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«Живопис» (учасники – Василь Кадар, Емма та Руслан Тремба, Володимир Улья-нов) – проект-відповідь чотирьох художни-ків на інперсональний «Іконостас Карпат». Кольорово-пластичні рефлексії – приклад тотальної віри у можливості живопису, на-магання осягнути невидимі рівні світу че-рез умовні засоби висловлювання. «Індекс 38020» (куратор Тамара Бабак (резиденція «Великий Перевіз»), учасниця – Саша Макарська) – проект-історія, такий собі нотатник вражень, думок та спостере-жень мисткині під час перебування в арт-резиденції «Великий Перевіз» на Полтав-щині. У живописній мозаїці творів прогля-дається гармонія т. зв. «малих світів», з їх-ньою плинністю, непорушною сталістю та наскрізним спокоєм. «Рівновага» (куратор Оксана Гаврош, учасники – Белла Логачева, Ната Попова) – фотопроект, в якому замкнене в карава-джиських традиціях усамітнення Нати По-пової зіставляється з безапеляційним, без-захисним виходом в простір з присмаком Альбера Камю Белли Логачевої. Різні шко-ли професійних трактувань та точок спо-глядання підкреслює емоційну витонче-ність в оцінках нашого внутрішнього та зовнішньо его у пошуках гармоній.  «Закон Паркінсона» (куратор Роберт Довганич, учасники – Іван Небесник, Олександра Лівень, Роберт Петричка, Ро-берт Довганич, Тарас Вовчин) – фотопро-ект, що розкриває перший закон британ-ського історика Сиріла Паркінсона – «Пра-ця заповнює час, що виділений на неї». У такому випадку художник стає своєрід-ним «заручником» часу, його маніпуляцій та витівок, які ми, автори, подеколи нази-ваємо просто цейтнотом. «Мутації любові» (куратор Іштван Кус, учасники – Богдан Сорока, Юрко Коваль, Ніна Мурашкіна, Тетяна Русецька, Анаста-сія Подерв’янська, Альбіна Ялоза, Карина Арутюнян, Іштван Кус) – ще один погляд на одну з вічних тем. Любові земної і не-бесної, що об’єднала у проекті представ-ників різних шкіл та напрямків. Ліногра-вюра та текстиль, живопис та графіка, артоб’єкти і живопис на склі – варіації 

прояву загостреної, вибухової, контравер-сійної, всеохопної Любові, де святе і грішне – взаємопроникаючі світи. «Земля» (куратори та учасники – Ната Попова, Олег Токар) – артоб’єкт-ме-дитація. Цілеспрямований вплив людини на Землю змінює її, перетворюючи на світ олюдненої субстанції. І якщо різні предме-ти та явища можуть виникати і зникати, то субстанція – нестворювана і незнищен-на. Вона тільки змінює форму свого буття, переходить з одного стану в інший. Для Музею сучасного українського мис-тецтва Корсаків «Інтро» – один з найбіль-ших проектів на сьогодні. Його поліфоніч-ність органічно вписується в загальну концепцію діяльності фундаторів музею Віктора та Лесі Корсаків «Змінюємо ми-нуле, думаємо про теперішнє, творимо майбутнє». Це своєрідна легалізація влади мистецтва, сили думки і перспективи кон-цептуальних проекцій. У такому контексті «Інтро» – багатоаспектний вступ, насиче-ність якого доступна вдумливому гляда-чеві та відображає тенденції переосмис-лення та співставлення досвіду минулого та сучасного з прискіпливим вдивлянням у майбутнє.  
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Андрій БУДКЕВИЧ (БУТКЕВИЧ),  
історик мистецтва,  
брендолог «ЛЕЛЕГ – 4», 
м. Київ, Україна   
МАЛЯРСЬКА СПОВІДЬ  
ВАСИЛЯ ВОВЧКА. 
ПРО ОКРЕМІ РИСИ І СМИСЛИ  
ПИСЬМА МИТЦЯ,  
ЯКИЙ ВІДЧУВАЄ ЗАПАХ РІДНОЇ ЗЕМЛІ                    11-го квітня відкрилася персональна ви-ставка картин Василя Вовчка в Закарпат-ському обласному художньому музеї імені Й. Бокшая. На оглядини для шанувальників образотворчого мистецтва, арт-критиків і звичайних поціновувачів усього прекрас-ного представлено 80 робіт професійного художника. А 29-го квітня Василеві випов-нилося 60! Відтак ця виставка є особливою для нього, бо це своєрідний звіт живописця перед самим собою, а що ж сотворив за ро-ки?... Також це відповідальний звіт перед мистецькою громадою Ужгорода, Закарпат-тя і України. Цю виставку можна означити і як малярську сповідь за усе попереднє сві-доме життя… ______________________________ 
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© Андрій Будкевич (Буткевич(, 2019 Василь Вовчок – знана особа в обласно-му центрі Закарпаття. Педагог, громадсь-кий діяч, чудовий сім’янин, батько і дід, але, передусім – Художник.  Уродженець села Нижній Бистрий Хуст-ського району, хлопець з юнацьких років знав, що таке сільська праця. Він і зараз, коли відвідує рідну домівку, із задоволен-ням і завзяттям допомагає матері – косить траву, лагодить дах хати, порається в саду і на городі. О. Шпенглер, писав про Хлібо-роба, як про «єдину природну людину». Що доносять до нас, та про що промов-ляють роботи художника? Він своєрідно продовжує розвивати традиції закарпат-ської школи живопису, у його картинах домінують – простота, душевність, пое-тичний ліризм і казкова фантазійність. Живопис творця не є в класичному ро-зумінні чисто реалістичним. Колись свого часу Г. Ф. Лавкрафт виповів спокійно, але переконливо: «Реалізм не може бути пре-красним». Він позбавляє людей ілюзій… Ближчим буде визначення – магічний реа-лізм. Ймовірно, що авторство терміну «ма-гічний реалізм» належить Ф. Роху, німець-кому арт-критику, але не в сучасному трак-туванні цього слова. Магічний, це той реа-лізм, завдяки якому живуть і сусідять на полотнах: реальне і містичне, дійсне і уяв-не, втаємничене і фантазійне. Хибною є думка, що піонерами магічного реалізму в красному письменстві є автори з Південної Америки. Їхнім попередником, ще з віку ХІХ був Г. Квітка-Основ’яненко з його «Марусею» (гіпотеза В’ячеслава Медведя). Письменникові вдалося передати у творі важкоту, але і радість повернення до самого себе, а це – віднайдення власної ідентичнос-ті, ніщо інше. Подібне вдавалося Григорові Тютюннику в його неповторних оповідан-нях, і – Василеві у живописі. Ознаки магічного реалізму можна помітити у взірцях україн-ського химерного жанру літератури (В. Шев-чук, В. Дрозд, О. Клименко). Там реальність і фантазія переплітаються таким трибом, що видаються настільки реальними, як сама реальність. 

Краєвиди художника тонкими «нитка-ми» поєднані з окремими взірцями малої прози Г. Тютюнника, такими до щему ду-шевного проникливими, з особливим ба-ченням приваб довкілля: «Над луками, за-литими квітневою повінню, холонув оран-жевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар. І чим глибше за пагор-би поринало сонце, тим нижчою ставала за-грава, вужчою – вогниста смуга у воді понад лозами, наче хвилі ткали її кудись під бе-рег…», – уривок з «Холодної м’яти». Зупи-ниш погляд на картинах, де зображені галя-вини, уквітчані килимами квітів, заплю-щиш очі, чути запах дикої м’яти… Науковець-географ В’ячеслав Кулаков переконаний, що: «перебуваючи за кордо-ном, далеко від рідної домівки, людина пе-рестає, з часом, відчувати запах рідної землі…». При вивченні творчості митця напро-шується згадка про «Хутірну поезію» П. Ку-ліша, – то український екзистенціялізм, са-ме так, і предтеча певних ідей Гайдеггера. Куліш не протиставляв хутір місту, а про-тестував проти спотворених форм, котрі породжені містами… Доктор мистецтвознавства І. Юдкін (Рі-пун) наголошував: «… здається доречним висловити припущення, що П. Куліш ціл-ком зумисно обрав слово хутір, що виво-диться з давньонімецького huntari «по-віт», для позначення вимріяної ідеальної громади. Мабуть, у цьому слові відчува-лася також суголосність із латинським hortus «сад»…». Образ хутора, села, як са-модостатнього мікрокосмосу… Людина, в єстві котрої немає зла, проста. Простота і доброта, одні з визначальних рис генія Тараса Шевченка. Чи спроможеться хтось назвати в європейській поезії подібного віршотворця?!! А український художник таки мусить мати в собі бодай частку шев-ченківства. Бо ж був він, є і буде батьком нашого народу. Простота, як складова зображальності малярської, а в ній присутні – і поетична краса, і сила традицій рідного краю. До простоти як ідеалу звертався у віршова-них рядках Максим Рильський, як на зорі 
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поетично – життєвого шляху, так і з пли-ном років. Ще в молоді роки він радив: 
Учися чистоти і простоти 
І стоптуючи килим золотий, 
Забудь про вежі темної гордині…  І у поважному віці твердив: 
 
Лише дійшовши схилу віку, 
Поезію я зрозумів 
Як простоту…  Опісля з’яви поняття «поетичне мисте-цтво» вестиметься мова про «нову просто-ту», про мінімалізм і неосимпліцизм, на яких постала культура постмодерну. Вдивляючись в картини, представлені на виставці, відпочиваєш серцем, молоді-єш душею чи не тому, що в процесі їх ство-рення автор з головою віддавався праці… К. Г. Юнг розкривав сутність «самості», як життєвої мети індивіда. Шлях Майстра, на нього стає особистість за допомогою власної програми служіння Добру. Передати полот-нам сповідь власної душі, таке дано не кожно-му. Хто побачив цю мистецьку Сповідь, па-м’ять того закарбує її у потаємних закутках єства і серця, серце теж має пам’ять… І незвичайна, та глибока думка від Ва-лерія Іллі: «„Золотий вік” існував тоді, ко-ли не було відчуження мистецтва від жит-тя, коли мистецтво великого стилю і вели-кий стиль життя становили одне ціле…». Розглянемо чотири малярські твори Ва-силя Вовчка і їхні відповідники поетичні від Катерини Девдери… Спорідненість, спільність бачення видимого, а чи тільки його? Переспів поглядів, живопис і віршо-ване слово… Думки закарбовані за допо-могою пензля і фарб на полотні або кар-тоні, та думки, викладені такою мовою, як її означив не поцінований донині А. Мей-чен: «Десь існує зовсім інший світ, і його мова іменується ПОЕЗІЄЮ». Малярство цього живописця опоетизоване, а вірші Катерини образами творені, себто, це об-разотворча поезія: глибинна, правдива, відкрита для тих, хто здатен бачити, чути, без ноток фальшу. Вчитайтеся, не пожал-куєте. Познайомтеся з картинами Василя, 

на довкілля поглянете по-інакшому, світ-лих барв побільшає, а отже, і добра. Реальні подорожі полюбляє Василь Вов-чок, гори Карпати сходив вздовж і вшир. Відвідував неодноразово – Словаччину, Угорщину, згодом двічі Італію, аж так ді-стався до США… Мандри поетки з Вінни-чини ретроспективні, – в просторі і часі, лине спомином в щасливе дитинство. «Ми не маємо нічого кращого в житті, як літа дитини», – писала О. Кобилянська в листі до О. Маковея. Згадує батька і матір, ро-динні цінності віддзеркалюються у її вір-шах. Веселощі і смуток, дівочі сподівання, мрії і хвилювання від пережитих моментів сумнівів. Архетипного характеру набува-ють образи Батька, Матері, Сонця, Води, а також кольори і відтінки. Життєствердна енергія вирує у її творах. Погляньмо на роботу митця – «Ранок у Карпатах»… Усе, що може охопити око прокидається, – гори заліснені, хатинки, хмарки жвавіше рухаються по небу, його величність Ранок вступив у свої права. Ча-рівні закутки Срібної Землі… Поетка відгу-кується таким мотивом:  
Інколи як повітря ковток 
Як вода і хліб нащодень 
Необхідно зібрати 
Малий наплічник 
Вирушити на південь 
Або на захід….  Краще все-таки на Захід, у Карпати. Можна піти в далекі гори, згадати рядки з відомої пісні… Чарівливий своєю непов-торністю краєвид можемо споглядати на картині В. Вовчка «Літо на Ужку» (село на Великоберезнянщині). Зелена галявина усіяна квітами, поза нею будиночок і гос-подарська споруда, там мешкають люди, про яких Катерина повідала наступне:  
Є люди які все життя 
Дивляться на світ 
Так ніби бачать його вперше 
Їм необхідно ходити босоніж 
Гладити кору дерев 
Годувати птахів з долонь 
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Іноді просто лежати в траві… (з вірша «Біллі Джексон»). Зима, котра завітала в село Синевир ви-далася того року сніжною, та не дуже су-ворою, бо ж річечка не скута кригою. Де-рева застигли в очікуванні весни, хижки місцевої людності принишкли, тиша на-вкруги, синевирська зима господарює… Поезія промовляє: 
 
…бо люди з високих кам’яниць 
Нас до себе не впустять 
Бо наші погляди і слова 
Потрібні не їм 
Кому вони тоді потрібні? 
Може деревам і річці 
може вітру і горам? 
Ми любили здалеку гори 
Цей притулок свободи… (з «Епілогу»).  Асоціативні бачення викликає знайом-ство з картиною «Останні барви літа». В осінньому лісі царюють руді і помаранчеві кольори, мчить гірська річечка, а поза нею гордовито застиг кущ, він не хоче скидати своєї зеленуватої вдяганки. А поетеса мір-кує так: 
 
Підхоплені стихією ми не ми 
Линемо вгору падаєм їй віддаємося 
Хочемо щоб вона була і була 
До наступної осені 
До позаминулої весни 
До снігу який випаде вночі несподівано. (з вірша « Антонич»)  … І тоді зможемо уздріти – білий сніг на зеленому листі… Вірш «Нетрі»…, поетична розповідь про відлюдну частину парку, де в джерелі об-

ливається студеною водою чоловік, впев-нений, що перебуває на самоті .. Чи не подібний потік-річечку змалював митець на полотні поблизу села Осій на Іршавщині?... Віршовані слова говорять наступне:  
… я злякалася не його 
А сили що не давала нам 
Відірвати погляд 
Піти… Від зимної води з уст того чоловіка зір-вався вигук і:  
…дві сполохані олениці 
Зірвалися і зникли в нетрях…  Катерина Девдера своїми поетичними одкровеннями здається перекреслює зна-мениту фразу Ж. Лакана: «Жінка не існує…». У ставленні до еротизму найяскравіше проявляються характерні риси особистості жіночої. Характер може служити захисним панциром. В. Райх наголошував: «Характер Я вибудовується із різноманітних елемен-тів навколишнього світу, із заборон, обме-жень потягів, різноманітних ідентифіка-цій». Поетка відважно без вдаваної соро-м’язливості змальовує пікантну мініатюру з життя… І на завершення. Прислухаймося до слів видатної україн-ки Олени Пчілки: «Люди, які мають в сво-їм життю й діяльності якусь міцну ідею, взагалі варті уваги і гідні пошани»…   

Стаття надійшла до редакції  
16 травня 2019 року 
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