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В І Д Г У К

на дисертацію І. Р. Студницького «Синтез мистецтв у архітектурі
вокзалів України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. », на здобуття наукового

ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю
17.00.06 – «декоративне і прикладне мистецтво»,
(науковий керівник – к. м., проф. З. О. Тканко)

Рецензована праця цінна передусім зверненням до малодослідженого, проте

надзвичайно важливого «жанру» художньо-технічної творчості ХІХ–ХХ ст. У цю

добу залізничний вокзал став одним із нових «знаків епохи», подібно до храму й

театру в Античності, давньоримських акведуків і терм, величних соборів і

монастирів Середньовіччя, магістратів і госпіталів у період Відродження.

Вокзал як тип будівлі бурхливо розвивався разом із стрімким поширенням

залізничного транспорту в 2-й половині ХІХ та на початку ХХ ст. У цей час міські

вокзали перебудовувалися через 40-50 років експлуатації, бо не встигали за

зростанням кількості перевезень. Натомість вокзали, побудовані на початку ХХ

століття ось уже понад сотню літ служать за своїм прямим призначенням, і це

засвідчує величезний запас їхньої моральної й експлуатаційної міцності. Не

меншою мірою – мистецької, прикладом чого є паризький Музей д’Орсе,

розташований у колишньому вокзалі, чи вокзал у Штутгарді, музеєфікований без

припинення його практичного використання.

Зібрана, систематизована й проаналізована дисертантом література засвідчує,

що досі вокзали вивчали, переважно, з погляду історії техніки, архітектури та

дизайну. Проте Іван Ростиславович, у відповідності з паспортом спеціальності

«декоративне і прикладне мистецтво» та згідно з передбаченими для неї

напрямками дослідження, зосередився на питаннях ансамблевості та ролі в

загальному образі будівлі таких складових, як поліхромія, меблі, освітлювальні

прилади, декоративна скульптура, кераміка, кований і литий метал,
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деревообробництво, цегляні та стуккові прикраси, мозаїки й інші орнаментуючі

засоби, техніки та матеріали.

Він обстежив близько тисячі вокзалів кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., як

існуючих нині, так і зафіксованих у креслениках і фотографіях, упорядкував

і запровадив у науковий обіг достатньо представницький компендіум описових

і візуальних даних. Усі вони відображені в тексті та ретельно складеному

візуальному ряді. Всього подано близько чотирьохсот достатньо повно анотованих

сюжетів із території України та в прилеглих районів Молдови та Росії. Серед

останніх – маловідомі вокзали в стилістиці українського модерну Кубано-

Чорноморської залізниці за проектами архітектора Сергія Тимошенка. Завдяки

нашому дисертантові розпорошені в науковій і науково-популярній літературі

відомості про вокзали України яко мистецьке явище набули цілісності, міцної

фактологічної й теоретичної основи.

Пан Студницький достатньо чітко визначає мету та завдання дослідження,

його актуальність і проблематику, предмет і об’єкт, хроно-територіальні межі,

тобто всі складові, передбачені чинними правилами та сформованими звичаями

підготовки кваліфікаційних праць. Текст добротний, грамотний, написаний

внятною науковою мовою, без нав’язливих повторів і громіздких лексичних

конструкцій-канцеляризмів, ретельно вичитаний і майже повністю вичищений від

опечаток і, тим більше, звичайних помилок. Є окремі фактичні погрішності, про

що скажемо нижче.

Перший розділ (с.21-39), як і годиься, послідовно характеризує засади відбору

залучених до вивчення фактичних і візуальних джерел, їхні типи й обсяг, оглядає

літературу, присвячену вокзальному будівництву й історії залізниць у Російській і

Австро-Угорській імперіях, еволюції стилів, проблемам ансамблю та синтезу в

мистецтві. Все це здійснюється не взагалі, а саме в аспекті розгляду художньої

ансамблевості вокзалів України. Не викликає особливих заперечень і «набір
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методів», застосованих у дисертації, хіба що муляє око метод «індуктивно-

дедуктивний» – несумісне поєднання альтернатив.

Власне історіографічна частина порівняно невелика, бо тема декоративно-

прикладної складової в архітектурі, надто ж вокзальних споруд, у попередників

розроблена мало. Втім, Іван Ростиславович критично аналізує майже всі важливі

праці, дотичні до обраної теми. Всього в переліку цитованих і використаних праць

195 позицій російською, українською, англійською, німецькою, польською,

молдавською й угорською мовами. Серед не охоплених його увагою можна хіба

що назвати книжку кандидата архітектури Володимира Дахна «Объединённые

пассажирские станции и вокзалы» (Київ: «Будівельник», 1965, 79 с., 2190 прим.)

і брошуру доктора архітектури Світлани Шубович «Железные дороги как

визуальная и образная основа композиции города» (Київ, НДІТІАМ, 1999, 24 с.).

Хоча, на нашу думку, варто було включити до бібліографії деякі суміжні за

тематикою дослідження про автостанції (на зразок дисертації того ж В. П. Дахна

1960 р.), так само як і про «поштові станції» до-залізничного періоду. Тим більше,

що деякі з них були пізніше перероблені на залізничні вокзали, що згадує й наш

дисертант.

У ІІ розділі (с. 40-55) майже вичерпно розкрито соціокультурний контекст

формування художніх ансамблів вокзалів України другої половини ХІХ – першої

третини ХХ ст.: простежено історичні передумови, фактори, що впливали на

еволюцію стилістичних особливостей, проаналізовані протиріччя розвитку

архітектурно-мистецького синтезу. Одне з них – орнамент яко компенсація

недоліків технічного виконання (с.46-47), або вторинне використання під вокзали

неоготичних будинків поштових станцій 1840-х років, і навіть, уже за радянського

часу, псевдо-мавританських синагог (с.49), ілюстрації 12.1.12 – Васильків-2;

12.1.13 – Свидники.

Наступний ІІІ розділ (с.56-104) – «Взаємодія мистецтв у архітектурі вокзалів,

побудованих за індивідуальними проектами». Нашим автором ретельно зіставлено
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різні, наявні в літературі, погляди на природу понять ансамбль – поєднання – 

синтез. Іван Ростиславович доходить висновку, що це питання лишається

відкритим, а тому на практиці вживає ці лексеми синонімічно. Такий підхід існує,

й міркування, що у малих і середніх вокзалах маємо ансамбль, а у великих – 

синтез (це випливає вже з самих назв підрозділів), – навряд чи належить до теорії.

В той же час очевидно, що синтез, уже за визначенням, це той спосіб взаємодії

складових частин, коли вони (на відміну від ансамблю) втрачають або змінюють

свої властивості на користь творення нових.

Цікаво було би продовжити віртуальну дискусію й запропонувати, принаймні

для цієї дисертації, свій варіант розрізнення понять, який випливає з їхньої

достатньо прозорої етимології та застосування в інших галузях знань. Аналогічно

– з нетотожним визначенням стилістичних епох, передусім еклектики. На її

позначення користуються так само лексемами історизм, архітектура вибору, боз

арт, а тому зростає необхідність оснащення сучасних дисертацій терміноло-

гічними глосаріями. Це дозволяє адекватно сприймати терміни, що мають

нетотожне значення в термінологічних полях різних наук і навіть окремих авторів.

У четвертому розділі (с.105-137) та ж проблематика висвітлена на матеріалі

вокзалів, споруджених за типовими проектами. Заключний 5-й розділ (с.138-189)

розглядає стилістичні особливості вокзалів за хронологією – від історизму до ар

деко. Чим ближче до нашого часу, тим більше зростає значення даху – «п’ятого

фасаду» в силуеті вокзалу. Крім історико-стилістичної, дисертант вибудовує

типологію функціонально-композиційну, показує роль вокзалу в містобудівельній

структурі як свого роду «лице», «символічні пропілеї», «візитну картку»,

паралельно з іншими властивими ХХ століттю крупномасштабними акцентами на

кшталт інженерних споруд (вежі, греблі, заводи, спортивні арени тощо).

У дисертації виділено сюжети та мотиви декору, що стали типово

«залізничними», наприклад, символічні образи Гермеса й Іриди, уособлення

Торгівлі та Промисловості, стилізовані семафори, крилаті колеса тощо. Намічена
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тема прообразів – і для силуету вокзалів, і для їхніх окремих декоративних

деталей, яка може бути предметом подальших досліджень у цій галузі. Зокрема,

рисунок і кольорово-тональний розклад мозаїки на станції Добромиль (1872) явно

мали за першовзір оздоблення равеннського мавзолею Галли Пласидії (іл.5.1.76).

Окремого розгляду заслуговують вокзальні меблі, що змінювалися від епохи до

епохи, інтер’єри ресторанів, що теж еволюціонували від «стилістики Макарта», за

визначенням автора, до сучасних вирішень.

Особливо уважно пан Студницький простежує процеси проектування та

спорудження Центрального вокзалу в Києві (1927–1932). Й цілком виправдано, бо

ця споруда виділяється своєрідністю, новаторством і високим професійним

рівнем. Слушно відзначено впливи на проекти київського вокзалу гельсінкського

аналогу, будівництво якого було завершене 1919 року за проектом Еліеля

Саарінена. Проте зовсім несправедливе зауваження на с. 9 автореферату, ніби

київський архітектор Олександр Вербицький «практично копіює головний фасад

вокзалу в Гельсінки». Насправді до названого прототипу значно ближчими були

конкурсні варіанти архітекторів Щуко й Альошина. Можливо, саме тому вибрали

проект Вербицького, який більше відрізнявся від Саарінена.

Високо поціновуючи працю І. Р. Студницького, залишається зупинитися на її

окремих недоглядах, як і вимагає жанр опонентського відгуку та висловлена на

його початку наша обіцянка. Зосібна, неправильне твердження на с.40, що

Буковина ввійшла до складу Австрійської імперії внаслідок поділів Польщі.

Насправді цей край належав Османській імперії перед окупацією (1774), анексією

(1775) і міжнародно визнаним переходом до австрійських володінь (1776). Явна

неточність у датуванні 1929 роком синагоги, переробленої на вокзал Васильків-2.

На жаль, Іван Ростиславович слідує хибній традиції вставляти перед іменами

цитованих авторів «титули» на кшталт автор, дослідник, учений, які (титули) не

мають інформаційної цінності. Нарешті, в тексті дуже рідко, проте трапляються

друкарські помилки, наприклад, сс. 25, 206.
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Усі ці дрібні недоліки не впливають на високу оцінку надзвичайно сумлінно

виконаної дисертації. Панові Студницькому вдалося визначити та проаналізувати

весь комплекс факторів, які зумовлювали мистецький розвиток архітектури та

декору вокзалів України обраного хронологічного періоду, коли вони мали

важливе культуротворче значення. Складено перелік пам’яток, досліджено та

структуровано 996 вокзалів, виявлено 53 типові проекти, за якими споруджено 415 

будівель із уніфікованою системою взаємодії просторових мистецтв. Уперше

систематизовано об’єкти вокзальної архітектури за типологічними, стилістичними

й архітектурно-розпланувальними ознаками, встановлено імена окремих

архітекторів, інженерів, майстрів. Афористично звучить узагальнений висновок

автора: «у взаємодії просторових мистецтв розвивається синтез будівельної

конструкції та художньо-пластичної мови. Функціональні архітектурні елементи

виконують водночас і декоративну роль».

Результати дослідження оприлюднені впродовж 2013–2018 років у шести

публікаціях, які побачили світ у різних містах України (Львів, Харків, Ужгород),

а також на кількох наукових конференціях. Вважаю працю Івана Ростиславовича

цінним і своєчасним внеском у наше мистецтвознавство. Текст і додатки містять

надзвичайно багато нового матеріалу, фахових спостережень і влучних

узагальнень, задовольняючи чинним вимогам до кандидатських дисертацій,

утворюючи плідний ґрунт, основу для дальших студій у цій галузі. Є всі підстави

проголосувати за присудження І. Р. Студницькому наукового ступеня «кандидат

мистецтвознавства» за спеціальністю «декоративне і прикладне мистецтво».

М. Р. СЕЛІВАЧОВ,
доктор мистецтвознавства, професор,

професор кафедри теорії й історії мистецтва
Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури,

почесний академік Академії наук вищої школи України


